
Neste ano de 2019 a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) completa 40 anos de existência!
Uma universidade que chega à maturidade com mais de 40 cursos de graduação, além dos mais de 30 cursos de 

especialização, mestrado e doutorado, levando desenvolvimento científi co e tecnológico, pesquisa, extensão e ensino 
gratuito ao Estado Rio de Janeiro e ao Brasil, assentando seu trabalho no princípio balizador da excelência acadêmica. 

Para isso, a UNIRIO conta com um corpo funcional, docente e técnico-administrativo, de grande valia, cujo compromisso 
com a universidade pública se expressa no alcance dos excelentes resultados acadêmicos de seus discentes.

Neste sentido, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) se dedica a coordenar e fomentar políticas e ações 
voltadas ao desenvolvimento dos servidores da UNIRIO, entre elas o PROGEPE Informa, um periódico produzido 
pela Gestão de Relacionamentos (GERE), que tem por objetivo valorizar a “prata da casa” e divulgar o que de melhor 
se realiza nos Campi da UNIRIO, além de trazer informações importantes à vida laboral de todos os servidores e 
colaboradores que, em conjunto, formam a Força de Trabalho: docentes, técnico-administrativos, reintegrados, 
terceirizados e estagiários. 

Esta publicação apresenta a coluna Nossa Gente, do periódico PROGEPE Informa, que homenageia servidores e 
colaboradores que, com competência e compromisso, demonstram que a UNIRIO se constitui como uma das melhores 
universidades brasileiras por causa das pessoas que fazem a UNIRIO acontecer.
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No ano de 2019, a UNIRIO completa, seus 40 anos 
já com status de UNIVERSIDADE FEDERAL 

de ensino e pesquisa.
Coincidentemente, a Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas (PROGEPE) alcançou o seu 6º ano de atuação 
ininterrupta na área de Recursos Humanos, atendendo 
a totalidade de nossa comunidade universitária.

Em decorrência, tivemos de pensar, repensar e 
produzir melhores meios e formas de comunicação, 
visando atender as demandas de todos os agentes 
que compõem nossa FORÇA DE TRABALHO, 
representada em nosso meio por múltiplos agentes 
integrantes de categorias diferenciadas: Docentes; 
Discentes; Técnico-Administrativos; Reintegrados; 
Prestadores de Serviços e Estagiários.

Portanto, este é o nosso contingente de PESSOAS 
merecedoras de ter ao seu dispor informações claras e 
objetivas a respeito dos serviços que prestamos, não só 
para atender ao princípio constitucional da publicidade 
de nossos atos, mas também com o objetivo de prover 
uma abalizada prestação de contas a respeito das tarefas 
sob a responsabilidade de cada um dos servidores 
lotados nesta Unidade Administrativa.

Daí surgiu o projeto de, além de termos um 
site específi co da PROGEPE, desenvolvermos 
outros instrumentos de informações, inclusive de 
reconhecimento dos valores demonstrados pela Força 
de Trabalho aqui presente, independentemente da 

categoria profi ssional a 
qual pertencem e assim 
escrever e documentar 
nossa própria história.

Partindo deste princípio, 
criamos um JORNAL 
VIRTUAL denominado: 
PROGEPE Informa, o qual contempla várias colunas 
abordando, a cada mês, assuntos específi cos de 
cada área integrante da estrutura administrativa e de 
assessoramento da estrutura organizacional da Pró-
reitoria de Gestão de Pessoas da UNIRIO.

Neste momento, estamos apresentando para toda 
Comunidade, em forma de livro impresso e E-book, a 
consolidação de dados e informações da já tradicional 
coluna NOSSA GENTE, onde contamos histórias 
de Pessoas de nosso meio, visando cada vez mais 
dar a devida ênfase aos valorosos colaboradores e, 
ainda, justifi car sobremaneira o SLOGAN adotado 
pelo atual PRÓ-REITOR Adm. Carlos Guilhon: “O 
Capital humano em primeiro lugar”.

 Boa leitura. 

Graziella Cataldo Batista Felix  
 José Antônio de Oliveira

Equipe da GESTÃO DE RELACIONAMENTOS
E-mail: progepe.gere@unirio.br

APRESENTAÇÃO
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EDITORIAL

Prezados LEITORES do PROGEPE informa,  
Criamos essa ferramenta para divulgar 

mensalmente informações e eventos, relacionados às 
nossas atribuições e atividades profi ssionais, como os 
três primeiros já editados. Nosso objetivo central é dar 
a devida transparência aos atos praticados na área de 
GESTÃO de PESSOAS no âmbito da Universidade 
e fortalecer a comunicação da PROGEPE com todos 
os servidores e a comunidade universitária. Como o 
diálogo e a participação são nossos princípios, reforço 
que a PROGEPE, quer ouvir suas sugestões, elogios e 
críticas.

 Lançamos neste informativo a matéria: NOSSA 
GENTE, que visa homenagear todos os integrantes 
da nossa Força de Trabalho, como servidores, 
reintegrados, terceirizados e estagiários. Na primeira 

edição escolhemos o Servidor DILCAR REYNIER 
DE ABREU, Chefe da Divisão de Administração de 
Benefícios (DAB/DGPA/PROGEPE) a quem, desde 
logo, agradecemos pelo acolhimento de nosso convite. 
Oportunamente iremos homenagear outros servidores, 
no âmbito de toda Universidade, que podem ser 
também indicados por vocês, no uso dos canais da 
GERE (Gestão de Relacionamentos), indicados ao pé 
da última página, desta edição.

Espero que gostem, 

Mariana Flores Fontes Paiva

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas



O Servidor DILCAR REYNIER DE ABREU, 
com 31 anos de serviços dedicados à UNIRIO 

é o nosso homenageado desta edição do PROGEPE 
Informa.

Admitido na UNIRIO, em 12/03/1984, no regime 
Celetista, foi trabalhar no então Serviço de Cadastro. 
Posteriormente, passou por diversos setores, tais como: 
Pagamento; Divisão de Pessoal; Divisão de Legislação 
e Benefícios; tendo, inclusive chefi ado todos os setores 
em que atuou. Além disto, foi Diretor do extinto DRH 
– Departamento de Recursos Humanos, por três anos.

Exerce, atualmente, a Função de Chefe da Divisão 
de Administração de Benefícios, ligada a Diretoria 
de Gestão de Processos Administrativos – DGPA/
PROGEPE. Sua Equipe é composta pelos seguintes 
Servidores: Heloisa, Filipe, José, Victor e Michelle. 

INFORMATIVO MENSAL – AGOSTO DE 2015 – ANO I – Nº 004

Recentemente, passaram também pela antiga Divisão 
de Legislação e Benefícios, os servidores Diego e 
Fernanda, ambos merecidamente alcançaram êxito em 
concursos e hoje trabalham em outros órgãos públicos.

Enfi m, toda sua trajetória tem sido na área de 
GESTÃO DE PESSOAS, profi ssional exemplar, sem 
dúvida um ícone para todos nós servidores.

É uma pessoa muito dedicada ao seu trabalho, sendo 
também profundo conhecedor da legislação aplicada na 
área de Gestão de Pessoas. Nestas décadas de trabalho, 
construiu com sua dedicação, profi ssionalismo e 
profi ciência, sólidas amizades no âmbito da UNIRIO. 
Acreditamos não existir um servidor que não o 
conheça ou tenha ouvido falar da atuação profi ssional 
do DILCAR, principalmente pela sua honestidade e 
proatividade.
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Nosso homenageado considerou como um 
momento marcante – uma metamorfose - e um grande 
avanço para os profi ssionais de sua área de atuação a 
criação de uma Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, na 
UNIRIO, destacando como uma oportunidade ímpar, 
bem como um trunfo para os servidores, aposentados 
e pensionistas, na verdade o público-alvo deste 
segmento.

Aos mais novos de “casa” recomendou a prática de 
um bom atendimento, buscando a efi ciência e efi cácia, 
ser sempre solicito e cortês, pois somos usuários dos 
serviços que prestamos e dos sistemas operados por 
nós.

Declarou, com sua sinceridade peculiar: Tudo que 
alcançou deve à UNIRIO. Sempre se balizou nos 
ensinamentos de seus pais Dona Dilce e Sr. Oscar, que 
foi seu primeiro empregador. Na UNIRIO procurou 
seguir os passos de profi ssionais talentosos que aqui 
conheceu e conviveu, em destaque o Sr. William 
Murcia, antigo Chefe da Divisão de Pessoal, e Eliezias, 
entre outros.

 Em suas horas de folga dedica-se à família, em 
especial sua fi lha Camila. Gosta de caminhadas 
quilométricas pela nossa cidade. Por exemplo: do 
Leme ao Pontal, com 5h30min de duração, além de 
outras: Pavuna até Copacabana e meia maratona, de 
São Conrado até o Aterro do Flamengo. Outro “hobby” 
é ir ao Maracanã, em dias de jogos na companhia da 
Camila, de amigos e outros familiares. Está agora 
curtindo, o retorno do América, seu time de coração, 

campeão carioca 2015 da Série B, voltando a disputar 
o campeonato estadual, junto aos grandes times 
do Estado do Rio. Temos muito orgulho de contar 
com o Dilcar em nosso plantel, ou seja, na equipe 
PROGEPE/ UNIRIO.

Dilcar Reynier de Abreu
Chefe da Divisão de Administração de Benefícios

José, Dilcar, Victor e Filipe fazem parte da equipe 
da Divisão de Administração de Benefícios
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Com 39 anos de serviços dedicados à UNIRIO, o 
servidor ELOI BARBOSA, foi escolhido como 

nosso homenageado desta edição do PROGEPE 
informa.

Agradecemos desde já a pronta aceitação do 
entrevistado, bem como a concordância do Diretor 
do DAA (Diretoria de Atividades de Apoio) e da  
Pró-Reitora de Administração (PROAD). O servidor 
trabalha  na Reprografi a, localizada  no Campus 
Reitoria, na Urca.

Admitido na UNIRIO, em 01/10/1976, para 
trabalhar como Auxiliar de Portaria, posteriormente, 
passou para o cargo de Auxiliar de Artes Gráfi cas e 
Reprografi a. Sua carreira profi ssional começou no 
ministério da justiça, como integrante da equipe 
encarregada da limpeza e conservação. Ao fi nal 
desse contrato, passou para a FEFIERJ (Federação 

das Escolas Federais Isoladas do Estado do Rio de 
Janeiro), na gestão do então Reitor José Maria Bezerra 
de Paiva.  Neste momento, foi indicado para trabalhar 
com o Coronel Almeida e o colega Bosco e, assim, 
com satisfação Eloi preparava o cafezinho entre outras 
tarefas a ele delegadas naquela ocasião.

Seu local de trabalho era no prédio da central na Rua 
Souza Aguiar depois no prédio da Presidente Vargas, 
passou pelo Campus da Rua Voluntários da Pátria, em 
Botafogo e, por último, no Campus Reitoria, na Urca e 
se orgulha de estar até hoje, aqui na UNIRIO, sempre 
pronto para atender as demandas diárias sem medir 
esforços.

Na reprografi a, atende a todos, indistintamente, 
com maior presteza e atenção. Lembrou que no 
passado produziu muito trabalho para os Conselhos, 
dando sugestões para não haver desperdício de 



material e já pensava em reciclagem dos materiais que 
eram descartados, inclusive, em edições de jornais 
que circulavam na época. Durante a entrevista com o 
servidor, colhemos o depoimento da Professora Danielle 
Galdino, docente da Faculdade de Enfermagem, que 
na presença do entrevistado declarou que o mesmo é 
muito efi ciente e fantástico, portanto merecedor do 
reconhecimento pelo seu trabalho.

Todos os dias parte do bairro de Santa Cruz, 
zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, com destino 
à zona sul até chegar à Urca. Este deslocamento 
diário é feito com uma duração de duas horas e meia, 
podendo chegar a três horas, tanto para ir como para 
voltar ao seu domicílio. Apesar de ter tempo para se 
aposentar, o colega Eloi, no momento, não pensa 
nisso, pois declarou considerar a UNIRIO sua casa 

e ser um ambiente acolhedor e familiar, além de ser 
um excelente ambiente de trabalho, onde conquistou 
grandes amizades ao longo de quase quatro décadas.

Seu grupo familiar é composto por dois fi lhos: 
Rafael e Daiane, que lhe deram três netos, mas seu 
companheiro mais próximo é o neto Gabriel ao qual 
já ensina o ofício no campo da reprografi a e no trato 
com as pessoas. Em suas horas de folga e nos feriados 
e fi ns de semana, assiste ao campeonato de futebol dos 
“peladeiros” de Santa Cruz e tem grande simpatia pelo 
time denominado Oriente.

Aos colegas que ingressaram na UNIRIO, 
recentemente, deseja que fi quem aqui muitos anos 
trabalhando, mas sempre com muita efi ciência para o 
bem e o progresso da Instituição.

O servidor Eloi atuando no serviço de Reprografi a
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Eloi mostra ao neto Gabriel o ofício da                          

reprografi a na antiga máquina de cortar papel

 Eloi foi elogiado pela Profª Danielle Galdino, 
da Escola de Enfermagem 
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O Nossa Gente desta edição traz como destaque a 
Profª. Dra. ADRIANNE OGÊDA GUEDES, 

que foi admitida na UNIRIO em 02/05/2011 e atua 
no Curso de Pedagogia como Professora Adjunta 
na área de Didática e Alfabetização. A professora 
Adrianne desenvolveu em parceria com a Profª. Dra. 
Eva Maria Costa, da Escola de Enfermagem, o Projeto 
de Extensão “Práticas de leitura e escrita, grupo 
cultural para jovens e adultos: extensão da escola de 
educação e da fábrica de cuidados”, que promove o 
desenvolvimento da expressão oral, leitura e escrita 
dos funcionários terceirizados da UNIRIO.

Antes da UNIRIO, trabalhou em outros locais 
sempre com foco na formação de professores em 
programas do MEC,  como o Proinfantil. Também 
atuou em escolas como professora, coordenadora, 

diretora pedagógica durante mais de 15 anos, em outras 
universidades nos cursos de Pedagogia e oferecendo 
assessoria para instituições como o SESC.

 Além do trabalho desenvolvido na Escola 
de Educação, a professora está constituindo seu 
próprio grupo de pesquisa, o FRESTAS (Formação 
e Ressignifi cação do Educador, saberes, trocas, arte e 
sentidos), tendo atuado em parceria com a professora 
Léa Tiriba do grupo GItaka Grupo de pesquisa 
Infâncias, Tradições Ancestrais e Cultura Ambiental). 
As duas coordenam cursos de formação de professores 
da rede pública em convênio com o MEC, com ênfase 
em consolidar práticas formativas que envolvam as 
artes, as experiências estéticas e compreendam o 
professor em formação como autor de seu próprio 
percurso formativo.
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Profa. Dra. Adrianne Ogêda, 

da Escola de Educação

Como professora da disciplina de Alfabetização, 
Leitura e Escrita, já coordenou e criou projetos na área 
de leitura em outras instituições. Na UNIRIO, este 
projeto surgiu como proposta da Profª. Dra. Eva Maria 
Costa, da Escola de Enfermagem, que havia conversado 
com alguns professores da Escola de Educação sobre 
seu interesse em pensar um trabalho que atendesse os 
jovens e adultos que circulam pela universidade. “Nossa 
questão era pensar o compromisso da universidade 
com essas pessoas com as quais convivemos e que, 
estando num ambiente de formação e circulação de 
conhecimento, não tinham elas próprias acesso a eles. 
Fiquei interessada pela questão e duas ex-monitoras 
minhas, muito empenhadas, Christiane Louvera e Maria 
Lúcia Lima, tinham a educação de jovens e adultos 
como área de interesse. Nos reunimos, pensamos em 
como gostaríamos de desenvolver o trabalho e criamos 
o projeto”, explicou Adrianne. 

 As aulas que tiveram início em 23 de março deste 
ano e são  ministradas  duas vezes   por semana  no 
segundo andar da escola de Enfermagem e contam 
com exercícios de interpretação de texto,  exposição 
de  ideias  e   argumentação oral e escrita. O  projeto 
é    cadastrado  no   Departamento  de  Extensão e 
conta com as   bolsistas  Christiane  Louvera,  Mária 
Lúcia Lima   e  Juliane    Faria, além   das monitoras  da   
disciplina de Alfabetização  Jocelma   Komarov   e Ana  
Lygia Motta. Também há voluntários como Rafael 
Rosa, da Pedagogia e  Luisa Cardoso,  da Nutrição  e 
estudantes com formações específi cas como a 
professora de inglês, Marianne Figueiredo, que cursa 
Pedagogia e que trabalhou como o grupo noções 
básicas da língua, fazendo que percebessem o quanto 
conhecem o inglês mesmo sem um ensino sistemático, 
em função da circulação da língua em tantos meios de 
comunicação.

Funcionários terceirizados 
da Unirio durante as aulas do Projeto
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Outros professores da UNIRIO também têm 
atuado como colaboradores como Diego Vargas, da 
área de Língua Portuguesa e Jane Santos, da História, o 
que contribui para o enriquecimento do trabalho, pois 
amplia o repertório dos participantes. A professora 
Eva, responsável pelo projeto tem garantido os 
espaços de aula, xerox e um local para guardar 
materiais. A professora Antonia Píncano, da Escola de 
Educação, que atua em Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) fez a doação de material didático e o grupo 
utiliza um computador do professor Celso Sanchez. 
Fundamental a parceria do professor Márcio Berbat 
que ajudou a encaminhar muitos  alunos à oftalmologia 
do hospital universitário, já que  tinham difi culdades 
de enxergar. Também há parcerias com uma ótica 
que foi até a universidade oferecendo um serviço 
viável e parcelado. A Professora Adrianne explica que 
mesmo com as parcerias, ainda há falta de recursos 
para materiais e a elaboração de uma publicação com 
as experiências do grupo. 

A equipe do Projeto atuando com os alunos 

Adrianne Ogêda tem como hobby a prática de dança 
e ioga. Nas horas vagas gosta de passeios ao ar livre na 
orla do Rio de Janeiro e na Lagoa Rodrigo de Freitas 
com a família que é composta pela fi lha Isabella Ogêda, 
de 23 anos, os quatro enteados Vicente Pessoa, de 18 
anos; Laura e Manuela, gêmeas de 16 anos; Aurora de 
8 anos e o esposo Marcio Pessoa. Programas culturais 
como cinema, teatro, música e literatura também 
fazem parte da rotina da família. Costumam ir na Casa 
da Música, em Paquetá, para assistir shows de samba 
e chorinho. Recentemente visitaram a exposição  do 
Castelo Rá-Tim-Bum com a pequena Laura, no Centro 
Cultural Banco do Brasil.

Professora Adrianne Ogêda 
com a família  (Arquivo Pessoal)

Para quem tem vontade de desenvolver um projeto, a 
professora Adrianne aconselha a escolher um tema que 
tenha muita afi nidade e interesse em buscar parceiros 
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entusiasmados. “Compreendemos que aprender a ler 
e escrever precisa ser vivido como uma prática social, 
ou seja, não trabalhamos com atividades mecânicas de 
mera codifi cação e decodifi cação. Buscamos temas de 
interesse do grupo e instigamos a todo o momento 
que se coloquem, participem, elaborem suas hipóteses. 
O projeto se sustenta no tripé: desenvolvimento 
da expressão oral, da leitura e da escrita, sempre em 
contextos signifi cativos. O adulto não pode aprender 
com materiais infantilizados e práticas que não 
considerem seus saberes e experiências. O grupo criou 
até um nome para identifi car-se: Recomeço”, destacou 
a professora Adrianne Ogêda.

Serão abertas novas vagas para 2016 e quem tiver 
interesse pode procurar a Professora Adrianne Ogêda 
e as bolsistas de extensão Christiane Louvera e Maria 
Lucia Lima, da Pedagogia. Como é um projeto de 
extensão, o curso não tem como foco a certifi cação. 
Podem participar jovens e adultos que tiveram pouca 
escolaridade e precisam ampliar os conhecimentos e 
práticas em leitura e escrita.

 “A UNIRIO é um lugar onde exerço o que para 
mim tem uma  centralidade quase que ao lado do 
amor e da família. A UNIRIO tem esse sentido de um 
lugar onde posso construir um trabalho, experimentar 
metodologias de trabalho, criar projetos que tenham 
relevância social e que sejam importantes para a 
comunidade e signifi cativo para a minha carreira”, 
fi nalizou a professora.

A UNIRIO é um lugar onde exerço o 
que para mim tem uma  centralidade 
quase que ao lado do amor e da 
família.(...)
“ “
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Enfi m chegamos ao fi nal do ano, mas não sem 
tempo para homenagear mais uma servidora da 

UNIRIO, a enfermeira CARMEM FERNANDES 
ALVES, que possui muita garra, profi ssionalismo 
e está sempre atenta aos aspectos humanitários no 
trato com as pessoas. Exerce suas funções no cargo 
de enfermeira, com lotação no Hospital Universitário 
Gafrée e Guinle (HUGG) e, desde 2009 é integrante da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH). 
Atualmente preside essa comissão.

Consultando sua pasta funcional nos arquivos 
da PROGEPE, consta que pela Portaria n 138, de 
16/05/2007 respondeu pelo Serviço de Regulação de 
Atendimento ao Cliente (SERPAC) do HUGG, sempre 
foi destaque na assistência à clientela do HUGG. Enfermeira Carmem Fernandes Alves
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Nossa homenageada começou sua carreira 
profi ssional no Hospital Carmela Dutra, onde 
conheceu a auxiliar de enfermagem Irandê Porto, hoje 
lotada no Setor de Perícia e Saúde, da PROGEPE. 
Passou a fazer parte da família profi ssional da UNIRIO 
em 06/05/1981, portanto com mais de três décadas 
de dedicação. A seguir, apresentamos sua trajetória de 
vida profi ssional. 

Primeiramente, a enfermeira Carmem citou como 
um ícone da enfermagem a enfermeira Florence 
Nightingale.

                                             

Florence Nightingale 1820 - 1910

 A enfermeira Carmem Fernandes Alves é 
formada em enfermagem e obstetrícia pela Escola 
de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - UFRJ em 1978. Realizou estágio 
de Residência em Enfermagem, de 1978 a 1980 no 
Hospital Maternidade Carmela Dutra (HMCD), e foi 
admitida na Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro em 1980 como enfermeira na 10ª enfermaria 
de clínica médica do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle (HUGG).

As enfermeiras do HUGG Stella Reanult, 
Carmem Alves e Maria da Penha Pinheiro

Em 1982 passou a fazer parte da equipe de 
profi ssionais que iriam compor o serviço de obstetrícia 
do HUGG. Devido à experiência adquirida no período 
da Residência de Enfermagem no HMCD, contribuiu 
de forma efetiva na montagem e organização do 
serviço criando protocolos e, estabelecendo rotinas de 
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trabalho para a equipe de enfermagem, com vistas a 
uma assistência de qualidade para o binômio mãe-fi lho.

Em 1984 participou da equipe organizada pela 
Enfermeira Nébia Maria Almeida de Figueiredo, 
Chefe da Divisão de Enfermagem, que elaborou o 
Primeiro Manual de Normas, Rotinas e Procedimentos 
de Enfermagem do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle - HUGG. Nesse trabalho, foram elaborados 
todos os protocolos do Serviço de Obstetrícia.

A década de 80 foi marcada pela descoberta 
de uma nova e misteriosa doença, a  síndrome 
da imunodefi ciência adquirida (AIDS), causada 
por um retrovírus que foi denominado vírus 
da imunodefi ciência humana (HIV), cujo início 
descrevemos a seguir:

CRONOLOGIA DA SÍNDROME 
DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA

1977 e 1978

• Primeiros casos nos EUA, Haiti e África Central, 
descobertos e defi nidos como AIDS, em 1982, 
quando se classifi cou a nova síndrome.

1980

• Primeiro caso no Brasil, em São Paulo, também só 
classifi cado em 1982.

• 1981

• Primeiras preocupações das autoridades de saúde 
pública nos EUA com uma nova e misteriosa 
doença.

 1982

• Adoção temporária do nome Doença dos 5H, 
representando os homossexuais, hemofílicos, 
haitianos, heroinômanos (usuários de heroína 
injetável) e hookers (nome em inglês dado às 
profi ssionais do sexo).

• Conhecimento do fator de possível transmissão 
por contato sexual, uso de drogas ou exposição a 
sangue e derivados.

• Primeiro caso decorrente de transfusão sanguínea. 

• Primeiro caso diagnosticado no Brasil, em São 
Paulo.

1983

• Primeira notifi cação de caso de AIDS em criança.

• Relato de caso de possível transmissão 
heterossexual.

• Homossexuais usuários de drogas são considerados 
os difusores do fator para os heterossexuais 
usuários de drogas.

• Relato de casos em profi ssionais de saúde.

• Primeiras críticas ao termo grupos de risco (grupos 
mais vulneráveis à infecção).
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• Gays e haitianos são considerados principais 
vítimas.

• Possível semelhança com o vírus da hepatite B.

• Focaliza-se a origem viral da AIDS.

• No Brasil, primeiro caso de AIDS no sexo 
feminino.

1985

• Fundação do Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS 
(GAPA), primeira ONG do Brasil e da América 
Latina na luta contra a AIDS.

• Diferentes estudos buscam meio diagnóstico para 
a possível origem viral da AIDS.

• O primeiro teste anti-HIV é disponibilizado para 
diagnóstico.

• Caracterização dos comportamentos de risco no 
lugar de grupo de risco.

• Descoberta que a AIDS é a fase fi nal da doença, 
causada por um retrovírus, agora denominado HIV 
(Human Immunodefi ciency Virus, em inglês), ou 
vírus da imunodefi ciência humana.

• Criação de um programa federal de controle da 
AIDS (veja portaria 236/85).

• Primeiro caso de transmissão vertical (da mãe 
grávida para o bebê).

  Fonte: Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

HUGG: HOSPITAL DE REFERÊNCIA PARA O 
DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA AIDS.

O serviço de Obstetrícia passou a receber gestantes 
portadoras de HIV/AIDS. Período muito conturbado 
e de grande aprendizado para os profi ssionais, visto que 
naquela época não existiam protocolos estabelecidos 
para esse tipo de atendimento. Sabemos que no período 
do trabalho de parto, parto e puerpério ocorrem perdas 
sanguíneas transvaginais, que causavam preocupação e 
insegurança na equipe durante os procedimentos, pelo 
fato de saber que a principal via de contaminação era a 
sanguínea, assim como, já havia nessa época relato de 
casos em profi ssionais da saúde.

Neste período, a maternidade do HUGG era 
chefi ada pelo Ilustríssimo Professor Dr. Rogério 
Rocco, profi ssional competente e humano, que recebia 
e atendia pessoalmente as pacientes portadoras de 
HIV/AIDS, que vinham encaminhadas por outras 
maternidades, incluindo as procedentes de Instituições 
carcerárias como as da Penitenciária Talavera Bruce do 
complexo penitenciário de Bangu.

 A AIDS é até hoje uma doença estigmatizada e 
por isso é fundamental que a equipe multiprofi ssional 
seja formada por profi ssionais capacitados que 
recebam treinamento contínuo, atualizado em 
biossegurança, além de assistência nas questões do 
risco ocupacional. As Normas de Biossegurança 
devem ser utilizadas sistematicamente pelos 
profi ssionais de saúde, independente do tipo de 
doença que o paciente apresente. Por defi nição temos 
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que “Biossegurança é o conjunto de ações voltadas 
para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos 
inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, 
desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços, 
visando à saúde do homem, dos animais, a preservação 
do meio ambiente e a qualidade dos resultados” 
(Teixeira & Valle 1996).

Para a equipe do Serviço de Obstetrícia, esse 
período de início dos atendimentos foi profícuo de 
ideias, que culminou na elaboração de protocolos 
para  assistência multiprofi ssional às mulheres 
portadoras de HIV/AIDS. Foram providenciados 
coletores (latas de alumínio com tampa), para o 
descarte de material pérfuro-cortante, que não existiam 
naquela época, revisados os protocolos de esterilização 
de instrumental, limpeza e desinfecção do ambiente. 
Verifi cou-se, então, que a equipe tinha condição de 
prestar uma assistência segura e humanizada a todas 
as pacientes independente do tipo de patologia que 
pudessem apresentar. 

O Professor Rocco e a Enfermeira Carmem 
passaram a fazer palestras em Instituições de Saúde, 
escolas, associações entre outras, com o objetivo de 
esclarecer sobre a doença suas formas de contaminação 
e ensinar através da experiência adquirida, como 
prestar assistência adequada a mulher no ciclo grávido 
puerperal e ao binômio mãe fi lho com qualidade e livre 
de riscos para os profi ssionais da saúde. Ressaltamos 
também a participação dos(as) enfermeiros(as): Thelma 
Spindola e Gertrudes Teixeira Lopes, Teodorico 

Machado, Ronaldo Sampaio, Lissonja Borba, Maria 
da Penha Pinheiro, Neuza Maria Branco Teixeira, 
Josué Garcia, Milena Banic, Edson Ramos, Luzia de 
Guadalupe, Maria Inês Kloh, Maria da Conceição, 
Marilena de Biase, entre outros. 

Dando continuidade à sua trajetória profi ssional da 
Enfermeira Carmem, em 1998, foi  Chefe da Divisão 
de Enfermagem do HUGG. Em 2000, Enfermeira 
Supervisora das clínicas médicas e cirúrgicas e 
em  2005, Enfermeira do Centro Cirúrgico Geral. A 
partir de 2009, foi convidada para fazer parte da 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), 
sendo, atualmente, a presidente dessa comissão. 

Além disso, realiza treinamento para os acadêmicos 
de enfermagem do 4º período em parceria com 
a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, sobre 
Normas de Biossegurança, Higienização das Mãos, uso 
de EPI, Imunização para pessoal da saúde e Medidas 
de Prevenção e Controle da Infecção Hospitalar, 
com o objetivo de orientar e prepara-los para o início 
do estágio curricular no HUGG; é Preceptora da 
Residência Multiprofi ssional em Saúde; e participa 
do Projeto de Extensão da Escola de Enfermagem 
Alfredo Pinto (EEAP) “Higiene das mãos: prática 
efetiva para prevenção de infecções”.
                     



- 29 - 

HOMENAGEM

No aniversário de 125 anos da Escola de Enfermagem 
Alfredo Pinto, a Enfermeira Carmem foi homenageada 
pela parceria e integração docente-assistencial para 
formação de enfermeiros tendo, nessa comemoração, 
recebido uma medalha comemorativa desse evento.

             

Enfermeira Carmem Alves 
com o Diretor do HUGG, Fernando Ferry

 Superintendente de Enfermagem do HUGG, Daniel Ara-
gão com a Enfermeira Carmem Alves

RUMO AO MESTRADO

A Enfermeira Carmem atualmente é  mestranda do 
Programa de Pós Graduação em Saúde e Tecnologia 
no Espaço Hospitalar Mestrado Profi ssional da 
UNIRIO - EEAP cuja orientadora é a Professora 
Doutora Nébia Maria  Almeida de Figueiredo. O seu 
projeto do mestrado profi ssional está relacionado com 
as atividades da CCIH, centrado na medida mais básica 
e fundamental na prevenção e controle de infecções 
hospitalares, a  higienização das mãos.

  

Enfermeira Carmem Alves e a enfermeira Stella Reanult durante 
campanha sobre Higienização das Mãos
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Enfermeira Carmem Alves ensinando como deve ser feita a 
higienização das mãos

A motivação para o mestrado profi ssional foi a 
possibilidade de através  desse estudo  poder entender 
os motivos  que levam a equipe de enfermagem a 
higienizarem ou não as mãos durante a assistência 
ao paciente e,dessa forma, poder criar estratégias que 
possam contribuir para a adesão desses profi ssionais 
a higienização das mãos, melhorando a qualidade da 
assistência de enfermagem e promovendo a segurança 
do paciente.  

Nas horas de folga, a enfermeira Carmem gosta 
de viajar para Teresópolis com o esposo e os fi lhos 
Hugo, Rodrigo e Mariana. Segundo a homenageada “A 
UNIRIO foi minha vida, onde construí minha vida”, 
declarou emocionada e agradecida à Instituição.           

A UNIRIO  foi minha vida, onde 
construí minha vida.(...)“

“
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Começamos o ano de 2016 com a homenagem à 
Profa. EVA MARIA COSTA, que desenvolve 

um trabalho de grande importância para a UNIRIO. 

Sua história na Instituição começou quando 
ingressou na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto 
na qualidade de aluna (1976). Concluiu o Curso 
de Graduação em Enfermagem em 1979. Possui 
Doutorado em Ciências, obtido no Programa de Pós-
Graduação em Enfermagem e Biociências - CCBS e 
Mestrado em Enfermagem, ambos pela Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). 

 

  Profa. Dra. Eva Maria Costa
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Foi enfermeira e docente da Universidade Gama 
Filho.  Ingressou na Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) em 12 de maio de 1982, 
como docente do Departamento de Enfermagem 
Fundamental, da Escola de Enfermagem Alfredo 
Pinto, no qual está alocada até o presente momento 
e ministrando as disciplinas de Semiotécnica de 
Enfermagem I e II, Ética e Registro de Enfermagem. 

Já exerceu os cargos de Superintendente de 
Enfermagem do Hospital Universitário Gaffrée 
e Guinle (HUGG) e Substituta eventual da 
Direção da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto 
e Chefi a do Departamento de Enfermagem 
Fundamental. Participou como Membro da Comissão 
Permanente de Pessoal Docente (CPPD); Membro 
do CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão) e CONSUNI (Conselho Universitário).

Atualmente é Professora Associada do 
Departamento de Enfermagem Fundamental, 
Membro do Núcleo de Pesquisa e Experimentação 
em Enfermagem Fundamental (NUPEEF); Membro 
do Comitê Editorial da Revista Eletrônica Raízes e 
Rumos (PROExC – UNIRIO); Gerente de Apoio 
Acadêmico da UNIRIO desde 2010 e Coordenadora 
do Programa de Extensão Fábrica de Cuidados: um 
espaço para criar modelos e tecnologias de cuidar em 
saúde da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, criado 
em 1997 pela Professora Dra. Nébia Maria Almeida de 
Figueiredo.

A Profa. Dra. Eva começou a fazer parte da Fábrica 
de Cuidados junto com as docentes Dra. Nébia 
Maria Almeida de Figueiredo e Dra. Teresa Tonini 
em 2002 com grande dedicação. A Fábrica de 
Cuidados tem como objetivos: Ofertar atendimento 
às pessoas que procuram a Fábrica de Cuidados 
para promoção e manutenção da saúde; respeitar o 
direito de decisão do usuário e/ou família quanto ao 
cuidado a ser implementado; proporcionar campos 
de ensino, pesquisa e extensão; desenvolver atividades 
transdisciplinares para atender às expectativas 
comunitárias no que diz respeito à qualidade de vida, à 
cultura e ao lazer; fortalecer estratégias que capacitem 
pessoas a buscar o autoconhecimento e o autocuidado 
para viver e conviver melhor e divulgar práticas e 
conhecimentos produzidos.

A Fábrica possui as seguintes ofi cinas: Clínica 
(Hipertensão e Diabetes); Nutrição; Esporte e Lazer 
(Judô, Kung-Fu); Práticas Alternativas (Yoga e 
Shiatsu); Arte e Cultura (Musica e Saúde, Ballet, Teatro 
e Dança de Salão). As atividades são oferecidas para 
as pessoas que moram nas Comunidades adstritas à 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto: Associação 
de Moradores da Rua Lauro Muller e Adjacências 
(ALMA); Associação de Moradores da Vila Benjamin 
Constant (AMOVILA), composta por crianças, 
adolescentes, adultos e idosos; e a Comunidade interna 
da Universidade formada por docentes, discentes, 
técnico – administrativos e trabalhadores terceirizados.          
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A Fábrica de Cuidados também participa das 
Campanhas de Vacinação promovidas pelo Ministério 
da Saúde e de eventos externos à Universidade.

Profa. Dra. Nebia Maria Almeida de Figueiredo, criadora da 
Fábrica de Cuidados, proferindo palestra no “1º Encontro dos 

Aposentados da PROGEPE”

Em 2014, a Professora Dra. Eva Maria implanta 
no Programa Fábrica de Cuidados  o Projeto de 
Alfabetização em parceria com a Profa. Dra. Adrianne 
Ogêda Guedes, da Faculdade de Educação/
UNIRIO, (homenageada nesta coluna no mês de 
novembro/2015), denominado “Projeto de Extensão: 
Práticas de leitura e escrita, grupo cultural para jovens 
e adultos: extensão da escola de educação e da fábrica 
de cuidados”. O projeto que tem como objetivo o 
desenvolvimento da expressão oral, leitura e escrita dos 

funcionários terceirizados da UNIRIO e teve início 
em março de 2015. Segundo a Professora Eva Maria, 
este foi mais um sonho realizado por ela, a Professora 
Nébia Maria e Professora Teresa Tonini. 

 São atendidos por ano em média 4.000 pessoas nas 
diversas Ofi cinas da Fábrica de Cuidados, incluindo as 
atividades externas. 

Profa. Dra. Eva Maria Costa e Profa. Dra. Nebia Maria Almeida 
de Figueiredo na Fábrica de Cuidados

Desde novembro de 2015, em parceria com 
a Professora Dra.  Maria Lúcia Teixeira Polônio, 
coordena o projeto piloto “PROGEPE  na Medida 
Certa”,  que  tem como objetivo a promoção da 
saúde, através da perda de peso, com atividade física, 
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orientações nutricionais e acompanhamento da 
pressão arterial e taxa de glicemia dos servidores e 
terceirizados da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da 
UNIRIO (PROGEPE).

Profa. Dra. Eva Maria Costa e Profa. Dra. Maria Lúcia Teixeira 
Polônio atuando no projeto piloto

“PROGEPE na Medida Certa”

Profa. Dra. Eva Maria Costa e Profa. Dra. Maria Lúcia Teixeira 
Polônio durante reunião com os participantes do projeto “PRO-

GEPE na Medida Certa”

Um dos momentos marcantes vivenciados pela 
Professora Eva foi a defesa da sua tese de Doutorado, 
no Auditório Vera Janacópulos, em fevereiro de 
2015, que teve como título “Avaliação das Ações 
Desenvolvidas no Programa Fábrica de Cuidados: 
agenciamentos da ajuda prestada aos clientes”.

Em 2015, como reconhecimento do seu trabalho, o  
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro 
(COREN – RJ) indicou o nome da Professora Eva 
Maria ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) 
para ser  homenageada com um Prêmio cuja exposição 
encontra-se  no Museu Nacional de Enfermagem 
Anna Nery (MuNEAN), situado em Salvador - 
BA. Ainda como homenagem do MuNEAN, na última 
reunião do Colegiado de Curso de 2015, no Auditório 
da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, na UNIRIO, 
a Profa. Dra. Eva Maria Costa, recebeu a Lâmpada do 
COREN-RJ, símbolo da Enfermagem. 

Este símbolo é uma homenagem a Florence 
Nightingale, nascida em 12 de maio de 1820. Ela foi 
um marco para a enfermagem mundial. Após muito 
estudo e dedicação ao cuidado de doentes, Florence foi 
para a Guerra da Criméia onde liderou 38 voluntárias 
e organizou o hospital de campanha. Os soldados a 
chamavam de “Dama da Lâmpada” porque, com a 
chama de uma lamparina, percorria as enfermarias 
atendendo aos doentes à noite. Por este motivo a 
lâmpada é o símbolo da Enfermagem. 
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Foto 6. A Lâmpada (que é o símbolo da enfermagem) 
com a placa “História da Enfermagem Brasileira:

Nas horas vagas, gosta de caminhar, fazer yoga, 
cozinhar e principalmente cuidar da família, da casa e 
dos amigos. “A UNIRIO é minha vida, ela me deu a 
oportunidade de crescer profi ssionalmente. Mantenho 
com a Universidade um grande compromisso 
profi ssional”, declarou a professora. Aos novos 
servidores a Profa. Dra. Eva Maria Costa, aconselha 
dedicação e compromisso com a instituição, não se 
esquecendo de investir na própria qualifi cação.  

(...) mantenho com a Universidade 
um grande compromisso profi ssional“

“
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A coluna Nossa Gente faz uma homenagem 
para mais uma categoria da força de trabalho 

da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro): os terceirizados. Para representar 
essa categoria foi escolhida a funcionária SIMONE 
WANDERLEY ARAUJO LOIOLA.

Com formação em Direito, Simone começou a 
prestar serviço na UNIRIO em março de 2002 na 
secretaria no Centro de Ciências Humanas e Políticas. 
Também trabalhou na Escola de Ciências Jurídicas e 
no Núcleo de Prática Jurídica e atuou no Centro de 
Processamento de Dados (CPD), hoje Diretoria de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC).

Em 2007 começou a prestar serviços na área 
administrativa sendo dessa vez na Secretaria do 
Departamento de Recursos Humanos (DRH). Durante 

Simone, em sua mesa de 
trabalho e Carlos Guilhon, 

Diretor da DGPA
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o período foi se especializando na área de Recursos 
Humanos. 

Simone participou da transformação do antigo 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) em Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) e atua como 
secretária do Diretor da Diretoria de Gestão de Processos 
Administrativos (DGPA), Carlos Guilhon. Sempre 
prestativa e tentando resolver qualquer problema 
quando solicitada, difícil é não conhecer a Simone, que 
veste a camisa da PROGEPE e da UNIRIO. Destaque 
especial durante o período da criação e da mudança da 
PROGEPE da Urca para o Centro da Cidade.

José Carlos e Simone na época 
da mudança da PROGEPE

Atualmente Simone é uma das participantes do 
Projeto “PROGEPE na Medida Certa” e também 
participa das aulas de zumba na PROGEPE.

A turma da aula de zumba 
do Projeto “PROGEPE na Medida Certa”

Simone teve inúmeros momentos marcantes, mas 
setembro de 2008, quando sua fi lha Giovana sofreu 
um acidente em casa e veio a perder a visão de um dos 
olhos, o apoio de vários amigos, colegas, conhecidos e 
desconhecidos foi fundamental na sua vida tanto pessoal 
como profi ssional. O nascimento da fi lha Giovana 
foi o melhor acontecimento para Simone, o que lhe 
trouxe mais equilíbrio e responsabilidade em todos os 
segmentos da sua vida. Outro momento inesquecível 
pra ela foi quando a colega Vanessa desmaiou durante 
uma reunião após a criação da PROGEPE, na Urca, 
e que nesse momento prevaleceu a união da equipe, 
que participava da reunião e todos pararam para ajudar 
a colega.
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Simone com a fi lha Giovana

O grupo familiar de Simone é composto pelo pai 
Caetano Roberto A. Loiola, a mãe Elisabeth Cardoso 
Wanderley, o padrasto José Roberto Diniz Gonçalves, 
a madrasta Salete Loiola, o irmão Roberto Wanderley 
Araujo Loiola e a irmã Bruna Loiola. A fi lha Giovana 
Beatriz Mancini Loiola Moura. Considera como irmãos 
Bruno Marques Diniz Gonçalves e Roberto Veiga 
Diniz Gonçalves, já falecido, fi lhos do seu padrasto 
que foram criados juntos.

Nas horas de folga gosta de passear com a fi lha 
Giovana, seu maior xodó, e as amiguinhas. Também 
gosta de assistir televisão, ir ao cinema e de gastronomia. 
Tem como hobby a maquiagem.  “A UNIRIO é uma 
escola que com o passar dos anos vem crescendo e 
deixando a sua história”, segundo Simone.

 

A UNIRIO é uma escola que com o 
passar dos anos vem crescendo e 
deixando sua história“

“



INFORMATIVO MENSAL –MARÇO DE 2016 – ANO II – Nº 011

Prezados LEITORES do PROGEPE informa, 
Reportamo-nos ao EDITORIAL do Informativo 

004, de agosto de 2015, quando naquela ocasião 
indicamos a motivação e o real objetivo do 
PROGEPE Informa. Deste modo, criamos essa 
ferramenta para divulgar mensalmente informações e 
eventos, relacionados com as atribuições e atividades 
profi ssionais, no âmbito da PROGEPE, a exemplo 
das três edições anteriores. Naquela oportunidade, foi 
lançada a coluna sob o título: NOSSA GENTE, que 
visa homenagear todos os integrantes da nossa Força 
de Trabalho: Docentes; Técnico-Administrativos; 
Reintegrados; Terceirizados; Servidores Temporários 
e, também, nossos Bolsistas e Estagiários deverão 
merecer as homenagens de praxe, no devido tempo. 
Porém, nesta edição, existiu um consenso em promover 
uma homenagem inédita de uma equipe: a equipe de 

TELEFONIA, lotada na Diretoria de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (DTIC), na Urca.

Desde logo, agradecemos ao Diretor da DTIC, Paulo 
Roberto Pereira dos Santos e ao Chefe da Divisão de 
Atendimento a Usuários de Tecnologia da Informação 
e Comunicação, Ricardo Grangeiro Barreto, pelo 
acolhimento de nosso convite. Oportunamente, 
continuaremos homenagear outros servidores 
integrantes de nossa FORÇA DE TRABALHO, no 
âmbito de toda Universidade, que podem ser também 
indicados por vocês: nossos ilustres leitores. Para tal fi m, 
use os canais da GERE (Gestão de Relacionamentos), 
indicados ao pé da última página, desta edição.

Espero que gostem,  

Carlos Antonio Guilhon Lopes
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas Pro Tempore

EDITORIAL
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Na foto abaixo, apresentamos nossos homenageados 
deste mês:

Romeu Candido de Oliveira, Ricardo Grangeiro, João Batista 
Gomes Chiapim e Luiz Carlos Pires, da equipe de Telefonia da 

DTIC

Sentimo-nos na obrigação de tecer comentários 
adicionais sobre a origem desta categoria profi ssional, 
que a partir de maio de 2009, passou a integrar nossa 
força de trabalho. Hoje, contamos com cerca de 70 
reintegrados na UNIRIO.

Os reintegrados têm a sua origem a partir de uma 
Ata de Anistia concedida pela Comissão Especial 
Interministerial de Anistia (CEI) do Ministério do 
Planejamento Orçamento e Gestão (MPOG). A partir 
da concessão da Anistia, com base na lei 8.878/94, 
o servidor/empregado público busca um órgão de 
lotação e passa para a categoria de REINTEGRADO. 

Lembrando inclusive, que no primeiro evento 
“Conversando com o Reitor: Anistiados”, realizado 
em 12 de novembro de 2014, o Magnífi co Reitor, a 
partir de então, pelo seu entendimento disse que todos 
na UNIRIO deveriam ser chamados de reintegrados 
e não, simplesmente, anistiados. Nossa compreensão, 
também, acrescenta que a anistia é um perdão por 
erro da Administração Pública Federal com esses 
servidores, não se tratando, portanto de um indulto, 
pois o erro foi do governo e não dos servidores que 
foram dispensados, equivocadamente, durante o Plano 
Collor em 1990, até mesmo ferindo preceitos da 
Constituição Federal de 1988. Para ilustrar, temos um 
dos conceitos de Anistia:

 “A anistia é, por excelência, a expressão perfeita 
do DIREITO ADQUIRIDO. A anistia não se 
retrata. Concedida, é irretratável. É defi nitiva, 
perpétua, irreformável. Concedida, é irrenunciável. 
QUEM A RECEBE, NÃO A PODE REJEITAR, 
COMO QUEM A LIBERALIZOU, NÃO A PODE 
SUBTRAIR” (Fonte: No magistério de Rui Barbosa, 
no artigo intitulado “Via Crucis” dos Anistiados).

O objetivo maior dos reintegrados na UNIRIO ou 
em qualquer outro órgão da Administração Pública 
Federal é alcançar a transformação de seu status de 
vínculo empregatício de Celetista (CLT) para Regime 
Jurídico Único (RJU) com base no Atos Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT 19—
CF/88) e também cumprimento do art. 243 da Lei 
8.112/90, corroborado pelo art. 39 (Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade (ADIN-2135-4) da Constituição 
Federal, conforme informou o Administrador e 
Coordenador Geral do Grupo RJU-JÁ, José Antônio 
de Oliveira. Ademais, segundo o Administrador 
Augusto Cesar Vidal da Silva, Coordenador Adjunto 
do Grupo RJU-JÁ, as tratativas seguem junto ao 
MPOG, onde os reintegrados são representados pela 
Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 
Federal (CONDSEF) na busca por um Acordo Coletivo 
de Trabalho (ACT), visando pacifi car estas questões. 
Na mesma direção, no Congresso Nacional estão os 
reintegrados contemplados com diversos projetos, tais 
como: Proposta de Emenda à Constituição (PEC)-
250-A/2008; Projeto de Decreto Legislativo (PDC)-
239/2015 e, ainda, o Projeto de Lei (PL)-3846/2008. 
A seguir,apresentamos os homenageados, desta edição.

O Técnico em Telecomunicações ROMEU 
CANDIDO DE OLIVEIRA, foto abaixo, iniciou 
seu exercício no dia 03/08/2011, exatamente no dia 
do seu aniversário, sempre lotado na DTIC, mas com 
atuação em todos os CAMPI da UNIVERSIDADE e 
trabalha, em equipe, com os demais especialistas aqui 
aportados e acolhidos.

ROMEU tem em seu grupo familiar a irmã 
IVANILDA e a sobrinha JANAÍNA KELLY. Em 
suas horas de folga cuida junto com a irmã do projeto 
socioambiental denominado ECOSULACAP (um 
projeto de refl orestamento dentro de nossa cidade), 
criação do seu saudoso cunhado Dr. Eduardo De 
Sousa Carvalho. Além deste projeto, o colega Romeu, 

participa ativamente das atividades sociais do GOIRJ 
(Grande Oriente Independente do Rio de Janeiro) e do 
SASE (Serviço Social Evangélico).  

Romeu em seu posto de trabalho

 Já, nosso colega LUIZ CARLOS PIRES – 
Assistente Técnico de Rede; Pires como gosta de ser 
chamado, foi o pioneiro, ou seja, o primeiro a chegar 
desta safra de especialista em telefonia, sem querer ser 
redundante “o capitão do trio”. Mas seu exercício se 
iniciou na mesma data, em 03/08/2011. Pires gosta de 
futebol e assiste as “peladas” em Bangu/Realengo com 
frequência. Viaja quase sempre para o Sul de Minas na 
Região de Itamonte para curtir o clima e rever velhos 
amigos. Pires tem muito orgulho de falar de seu fi lho 
único, Luiz Felipe, que reside em Santa Catarina e é 
servidor do Ministério da Agricultura.
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Pires, Vinícius, Romeu, André e Bruno, 
que fazem parte da equipe da DTIC

Por último, o colega JOÃO BATISTA GOMES 
CHIAPIM, detentor do cargo denominado IRLA 
(Instalador e Reparador de Linhas de Aparelhos) 
chegou, por último, em 01/12/2014 e vestiu a camisa 
da equipe trio, que em conjunto exercem suas funções 
com maestria, o que tem rendido aos três elogios de 
muitos, mas todos trabalham com intenção de servir 
esta boa causa de instalação e manutenção de toda ou 
qualquer comunicação telefônica.

Chiapim, em suas folgas gosta de curtir a família: A 
esposa Maria Lúcia e as fi lhas Cristine e Olga Dijamila. 
Esta equipe, oriunda da extinta Telerj, retornou para 
a Administração Direta no âmbito do Ministério das 
Comunicações. Ao longo deste período dedicado à 
UNIRIO, colheu muitas vitórias profi ssionais tendo 
em vista este complexo labirinto de fi os e cabos que 
sustentam as comunicações via rede ou cabos, tão 

importante para o dia a dia de cada um. Agradecem a 
oportunidade da entrevista e homenagem e também, 
à UNIRIO, em especial, pelo acolhimento e apoio de 
todos com quem militam cotidianamente.

...A anistia é, por excelência, a 
expressão perfeita do DIREITO 
ADQUIRIDO. A anistia não se 
retrata. Concedida, é irretratável. É 
defi nitiva, perpétua, irreformável. 
Concedida, é irrenunciável. QUEM 
A RECEBE, NÃO A PODE REJEITAR, 
COMO QUEM A LIBERALIZOU, NÃO A 
PODE SUBTRAIR

“

“

RUI BARBOSA
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O nosso homenageado deste mês tem 36 anos de 
UNIRIO. Nascido na Cidade de Castelo, no 

Espírito Santo, DAVID DE SOUZA BORGES, 
veio para o Rio de Janeiro em 1972 com 18 anos 
para cumprir o serviço militar obrigatório. Durante 
quatro anos, trabalhou como Vigilante no Hospital 
Universitário Gaffreé e Guinle (HUGG) pela empresa 
Confederal. Na época era Chefe de equipe na 
Confederal e assim como todos os colegas da empresa 
resolveu trabalhar na UNIRIO, que para sua surpresa 
logo depois triplicou o salário.

O técnico-administrativo David Borges já atuou 
em diversas unidades da instituição. Ingressou na 
UNIRIO em 10/03/1980 no cargo de Auxiliar de 
Administração lotado na Administração Central que 

David Borges atualmente 
é lotado no Instituto Biomédico
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fi cava em Botafogo. Após quatro anos foi trabalhar 
na área de materiais do HUGG. Depois retornou 
para o prédio novo da Administração Central, que 
tinha mudado para a Urca, mas desta vez como Chefe 
de Patrimônio. Trabalhou também como Secretário 
Administrativo do Centro de Letras e Artes (CLA). 
Hoje ocupa o cargo de Almoxarife.

 Voltou para a Administração Central na Reitoria 
como Chefe do Serviço de Suprimento. Também foi 
Diretor do Departamento de Atividades de Apoio 
(DAA) e retornou ao Almoxarifado. Foi convidado 
para trabalhar no Ministério da Saúde no Hospital 
do Andaraí e quando ia se aposentar recebeu vários 
convites para retornar à UNIRIO, sendo um deles 
do Diretor do Instituto Biomédico (IB), Marcello 
Xavier Sampaio, que o convidou para participar da 
reestruturação do IB, onde até hoje atua com muita 
profi ciência e motivação.

Um dos momentos marcantes foi quando passou 
para o Vestibular de Biblioteconomia da UNIRIO, 
o que deixou muitos amigos felizes. Estudou com o 
colega da UNIRIO, Luiz Carlos Moreno e foi aluno 
do Prof. Marcos Miranda, que é Diretor da Diretoria 
de Avaliação e Informações Institucionais (Dainf). 
Depois fez especialização na Cândido Mendes em 
Administração Escolar.

Lembra com saudade do amigo Raimundo Celestino 
Sampaio Pinheiro, já falecido, que trabalhou no 
Laboratório do Gaffreé e chegou a Diretor Financeiro 
com muito louvor. Segundo David, “Raimundinho, 

celé para os íntimos, foi um grande professor para 
todos”.

Atualmente David participa do curso de capacitação 
de Fundamentos em Metodologia Participativa 
na Unidade da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
(PROGEP).

O grupo familiar de David é composto pela esposa 
Lúcia Regina Sales de Souza Borges e pelas fi lhas que 
nasceram no Gaffreé, a nutricionista formada pela 
UNIRIO, Alba Valéria Sales de Souza Borges e a 
estudante de Biologia da Unigranrio Luciana Sales de 
Souza Borges.

 Torcedor do Botafogo, nas horas vagas gosta de 
trabalhar com jardinagem, com o plantio de plantas 
frutíferas e identifi cação das espécies. Tem o objetivo 

David durante a reunião sobre férias 
promovida pela PROGEPE no IB
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   David (no centro) participando 
do curso de Metodologias Participativas

David com a família na formatura da esposa

de desenvolver um projeto de catalogação das espécies 
de plantas do IB.

David aconselha aos novos servidores a estudarem 
e se prepararem para as novas oportunidades e defi nir 
objetivos. “A UNIRIO signifi ca uma realização pessoal 
e profi ssional”, segundo Borges.

 David Borges tem interesse 
no plantio e identifi cação das espécies de plantas
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A coluna Nossa Gente tem como entrevistado do 
mês de Maio o Professor Adjunto da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), 
ANTONIO RODRIGUES DE ANDRADE. 
Antonio é Pós-Doutor em Ciência da Informação 
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (IBICT)/Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UFRJ) e em Administração 
pela Universidade do Porto. Ingressou na UNIRIO 
em 14 de janeiro de 2009. Desenvolveu diversas 
funções na Universidade como Professor, Diretor da 
Escola de Administração e, atualmente, é Diretor de 
Extensão e Coordenador do Núcleo de Metodologias 
Participativas Regina Lugarinho.

Professor Antonio Rodrigues de Andrade
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Desenvolve a pesquisa “A relação universidade-
empresa aplicada à formação do Administrador” e é 
integrante do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
dos Cursos de Arquivologia e Licenciatura em 
Ciências Sociais. Lecionou as disciplinas do Curso de 
Administração: Introdução à Administração, Gestão 
de Processos e Orientação de TCC; e, atualmente, no 
Curso de Arquivologia: Administração II, Gestão de 
Processos e Orientado de TCC. Atuou também, no 
Curso de Turismo onde ministrou as disciplinas de 
Administração II e Empreendedorismo.

Antes da UNIRIO foi professor na Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), no Instituto Brasileiro de 
Mercado de Capitais (IBMEC), na Escola Superior de 
Propaganda e Marketing (ESPM) e na Universidade 
Estácio de Sá. Foi Diretor e atuou como consultor 
em várias empresas de consultoria até ter uma, teve 
também, a oportunidade de participar da Direção 
do IBCO (Instituto Brasileiro dos Consultores 
de Organização). Trabalhou em empresas como 
CAPEMI, Banco Nacional, na FININVEST e na 
Varig. Foi Vice-presidente do Conselho Regional de 
Administração do Rio de Janeiro, por dois mandatos, 
e Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto de 
Administração do Rio de Janeiro.

Em março deste ano, em parceira com o Setor 
de Formação Permanente (SFP), da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (PROGEPE), o Professor 
Antonio ministrou o curso de Fundamentos em 
Metodologias Participativas para os servidores e 

funcionários da UNIRIO. Além disso, desenvolve o 
projeto de Metodologias Participativas que tem como 
objetivo contribuir com o planejamento e o processo 
decisório de forma participativa na UNIRIO e nas 
instituições sociais no Rio de Janeiro. Estão sendo 
desenvolvidos programas de capacitação de monitores 
para técnico-administrativos e professores interessados 
em atuar internamente na UNIRIO, com o objetivo 
de orientar e assessorar as unidades administrativas. 
Para o próximo semestre está prevista a inclusão de 
conteúdos em disciplinas para que os discentes também 
possam participar atuando fora da UNIRIO e está 
previsto para julho a realização do curso de Gestão de 
Processos para servidores e funcionários da UNIRIO, 
mais uma vez em parceria com a PROGEPE e em 
conjunto a Diretoria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (DTIC) da UNIRIO.

O grupo familiar do Professor Antonio é composto 
pela esposa Monica, os cinco fi lhos André Luiz, 
Flavio, Ana Beatriz, Karine e Bruna e duas netas Maria 
Eduarda de 1 ano  e Lara que vai fazer 2 anos. Nas 
horas vagas gosta de ouvir música e ler.

Um momento marcante foi o ingresso na UNIRIO 
e a atuação no Projeto de Metodologias Participativas 
tem sido gratifi cante. “A UNIRIO tem uma grande 
importância por eu poder me dedicar ao que gosto”, 
mas nada supera o  nascimento das netas, fi nalizou o 
professor Antonio.
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Professor Antonio de Andrade durante aula prática do Curso 
Fundamentos em Metodologias Participativas

A UNIRIO tem uma grande 
importância por eu poder me dedicar 
ao que gosto“

“
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Diferente das dietas nutricionais para perda de peso 
que costuma prescrever, a nossa homenageada 

deste mês é uma pessoa extremamente doce, além de 
uma grande profi ssional: a Professora Dra. MARIA 
LÚCIA TEIXEIRA POLÔNIO. Difícil não passar 
pela Fábrica de Cuidados sem conhecer a Profa. Lúcia 
Polônio, que é Doutora em Saúde Pública e Meio 
Ambiente da Escola Nacional de Saúde Pública/
FIOCRUZ.

A nossa entrevistada tem uma longa e rica história 
com a Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), desde julho de 1981, quando 
passou no vestibular do curso de Nutrição. Como 
aluna foi monitora nas disciplinas de Técnica Dietética 
e Nutrição em Saúde Pública, além de participar de 
pesquisas do Departamento de Nutrição em Saúde 
Pública.

Profa. Lúcia Polônio 
no 

consultório da 
Fábrica de Cuidados
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Em julho de 1985, logo após a formatura e a 
conclusão do curso de Nutrição começou a trabalhar 
como nutricionista na Fundação Ataulpho de Paiva, 
empresa onde havia cumprido estágio extracurricular.

Foi admitida na UNIRIO em 29/12/1989, após ter 
sido habilitada em concurso público de provas e títulos, 
para o magistério superior, para a classe auxiliar I, no 
regime de 20 horas semanais. Ainda em 1986, através 
de concurso público trabalhou como nutricionista 
da Secretaria de Estado e Saúde do Rio de Janeiro, 
atuando no Programa de Suplementação Alimentar 
(PSA), política pública implementada pelo Governo 
Federal à época. Em 1994, como professora auxiliar 
III, obteve alteração do seu regime de trabalho de 20 
horas semanais para dedicação exclusiva. Atualmente, 
pertence à classe de professor associado nível I.

 Desde 1989 está lotada no Departamento de 
Nutrição em Saúde Pública (DNSP). No ano anterior, 
como professora substituta, ministrou aulas na 
disciplina de Avaliação Nutricional. Em março de 
1990, como professora efetiva passou a ministrar a 
disciplina Nutrição Materno-infantil, em parceria com 
a professora responsável Maria Thereza Furtado Cury.

Atualmente é responsável pela disciplina Nutrição 
Materno-infantil, do curso de Nutrição integral. Além 
disso, desde 2002, atua como preceptora dos alunos de 
Nutrição que realizam estágio curricular, em Nutrição 
Social, no ambulatório de Nutrição do Programa de 
Extensão Fábrica de Cuidados.

No presente momento como docente está 
desenvolvendo pesquisas na área de saúde coletiva e 
com dois projetos em andamento: 1. Percepção de 
riscos e efeitos adversos à saúde associada ao consumo 
de aditivos alimentares; 2. Práticas alimentares 
em crianças menores de dois anos. Também tem 
contribuído como revisora de artigos em três 
revistas científi cas: 1. Revista de Pesquisa: Cuidado é 
Fundamental (Online); 2. The journal of  nutrition health 
and aging. 3. BMC Geriatrics (Online).

Atuou como membro titular e suplente do Conselho 
Superior de Ensino e Pesquisa (CONSEPE), nos 
anos de 2008 e 2011, respectivamente. Participou da 
Diretoria da Associação de Docentes da UNIRIO 
(ADUNIRIO) - Seção Sindical do ANDES—SN, nos 
períodos de 2001 a 2003, 2007 a 2009 e 2009 a 2011.

Como servidora pública, foi designada a compor 
diversas Comissões de Processo Administrativo 
Disciplinar (PAD). Participou como membro titular 
da Comissão de Operacionalização do Processo de 
Consulta à Comunidade para a escolha do Reitor - 
Gestão 2011/2015 e para a Gestão 2015/2019. Em 
2015, integrou a Comissão responsável pela organização 
do processo de consulta à comunidade para indicação 
dos membros dos Conselhos Superiores da UNIRIO 
(CONSEPE e CONSUNI).

Atualmente integra a Comissão responsável pela 
organização do processo de consulta à comunidade 
para indicação dos membros da Comissão Permanente 
de Pessoal Docente (CPPD). Faz parte do Comitê de 
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Ética em Pesquisa da UNIRIO desde setembro de 2012. 
É membro efetivo do Colegiado de Curso de Nutrição, 
membro efetivo do colegiado do Departamento de 
Nutrição em Saúde Pública e membro da Comissão 
de Avaliação de Estágio Probatório do Departamento 
de Nutrição em Saúde Pública. Foi membro também 
da gestão de 1998 a 2001 do Conselho Regional de 
Nutricionistas - CRN4.

 Ainda como docente, tem publicado artigos 
científi cos, capítulos de livros. Além de orientar 
trabalhos de conclusão de curso (TCC), participa de 
bancas de avaliação de TCC, de bancas de provas e 
títulos para carreira docente na UNIRIO e em outras 
Universidades Públicas, bancas de recurso de curso 
de pós-graduação, bancas de defesa de mestrado e 
doutorado. Também participa apresentando trabalhos 
científi cos, juntamente com os seus bolsistas e 
monitores em Congressos e Simpósios da área de 
nutrição e saúde coletiva.  

A Profa. Dra. Lúcia Polônio também faz parte 
do Programa de Extensão Fábrica de Cuidados da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
(UNIRIO). É um programa amplo, que engloba 
diversas ações de saúde, atividade física e cidadania. 
O atendimento de Nutrição, parte do Projeto Ofi cina 
de Nutrição: Fique de Olho na sua Saúde que vem sendo 
desenvolvido desde outubro de 1999, uma vez 
por semana, no subsolo do Prédio da Escola de 
Enfermagem Alfredo Pinto.  O Programa Fábrica de 
Cuidados foi idealizado pela professora Nébia Maria 

Almeida Figueiredo e implementado por um grupo de 
professores da Escola de Enfermagem. 

Atualmente o Programa é coordenado pela 
professora Eva Maria Costa. O objetivo do atendimento 
é prestar assistência individual e coletiva, gratuita, à 
comunidade interna (alunos, técnico-administrativos e 
docentes da UNIRIO) e externa (população do Bairro 
da Urca e Adjacências e familiares de funcionários) 
no que se refere à promoção da saúde através da 
orientação nutricional e do incentivo à adoção de 
práticas alimentares e estilo de vida saudável.  A 
clientela atendida na Fábrica de Cuidados além 
da consulta de nutrição individual, também pode 
participar das ofi cinas de culinária, cujo objetivo é 
difundir e potencializar práticas alimentares saudáveis 
através da elaboração de preparações culinárias 
saudáveis. São organizadas duas ofi cinas por ano, uma 
a cada semestre.

O projeto também recebe alunos a partir do 
sétimo período, para realização de estágio curricular 
e extracurricular. Os alunos são acompanhados pela 
Profa. Dra. Lúcia Polônio em todas as atividades 
desenvolvidas, tais como: consultas de primeira vez, 
consultas subsequentes, ofi cina de culinária para a 
clientela atendida na Fábrica de Cuidados, atividades 
fora da UNIRIO (atividades integradas na praça, 
no Instituto Benjamin Constant, Centro Pesquisas e 
Recursos Minerais, dentre outros).
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Ainda através da Fábrica de Cuidados, as professoras 
Lúcia Polônio e Eva Maria Costa desenvolvem em 
parceria com a PROGEPE (Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas) da UNIRIO o projeto PROGEPE na medida 
certa que do período de novembro de 2015 a março 
de 2016 prestaram assistência nutricional, além da 
medição da glicose e aferição da pressão arterial dos 
servidores e terceirizados da PROGEPE.

O grupo familiar da Profa. Lúcia é composto pelo seu 
pai Manuel que mora em Portugal, o marido Fernando, 
os quatro enteados Rafael, Gil, Glauco e Isabel, o irmão 
Fancisco que mora na França com a esposa Luciana 
e os dois fi lhos franceses Isis e Matheus, as duas tias 
Adélia e Ana e alguns primos como Maria de Lourdes, 
Conceição, Ana Maria, Nelson, Carlinho, Hilda, Paulo, 
Luiz e Elisabete, Fernando, Leonardo, Celia, Eduardo, 
Jessiane e Leilane. Há também a gata Linda, que foi pega 
pela professora Lúcia em 2002, na Praça do Campo de 
São Bento, em Niterói, e desde então, tem participado 
de todos os momentos de sua vida.

Segundo Profa. Lúcia, casada com Fernando desde 
2005: “Ele é um pai exemplar, muito carinhoso, sempre 
está disponível para aconselhar, apoiar os fi lhos em 
seus projetos de vida. Também é um excelente médico, 
muito carinhoso e dedicado aos seus pacientes. Além 
de ser um ótimo médico é músico também. Toca violão 
desde os 13 anos de idade e tem como hobby fazer 
apresentações com o grupo constituído por ele e mais 
três amigos médicos”. Nas horas vagas a Profa. Lúcia 
Polônio gosta de fazer caminhadas. Muitas vezes vai a 

Ofi cina de Culinária realizada em dezembro de 2015 com os 
clientes e estagiários de Nutrição da Fábrica de Cuidados

Profa. Lúcia Polônio durante orientação nutricional com os par-
ticipantes do Projeto PROGEPE na medida certa
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pé até a UNIRIO. Também gosta de viajar e conhecer 
lugares novos. Adora cinema e assistir televisão com a 
gata Linda no colo.

Um momento marcante na UNIRIO foi quando 
optou pelo regime de dedicação exclusiva, pois teve 
que pedir exoneração do cargo de nutricionista no 
Estado, lugar em que adorava o trabalho que realizava. 
Na época, fazia parte do Sindicato dos Trabalhadores 
da Saúde do Estado do Rio de Janeiro e desempenhava 
uma militância intensa no movimento da saúde, mas 
achou que era o momento de se dedicar mais à carreira 
docente e assim, passar para 40 horas com dedicação 
exclusiva foi fundamental.  Dessa forma, substituiu a 
militância na área da saúde para a área da educação, 
atuando em três gestões da ADUNIRIO, Seção Sindical. 
“Afi nal, a luta é a mesma, defender incondicionalmente 
uma política de saúde e de educação pública, gratuita 
e de qualidade. Foi difícil tomar essa decisão” recorda 
Lúcia, que até hoje sente que fez a melhor escolha para 
a sua vida. 

Segundo a Profa. Lúcia: “A UNIRIO representa 
muito em minha vida. Nesses quase 27 anos de 
UNIRIO aprendi muito com os meus alunos e com 
os meus colegas de departamento e da escola de 
Nutrição. Vivenciei bons e maus momentos na política 
educacional. No meu dia a dia, sempre busquei ter 
uma postura ética e profi ssional. Sempre lutei por uma 
universidade pública, gratuita e de qualidade. Uma 
vida inteira de dedicação e de amor a esta instituição, 
pois dei os primeiros passos da minha vida acadêmica 

aqui. Fiz muitos amigos, não somente na Escola de 
Nutrição, mas nos demais cursos da área da saúde, e 
especialmente na Escola de enfermagem, onde tenho 
muitos parceiros. Em outros setores da UNIRIO 
transito como se fosse a minha casa (CCH, CLA, 
PROGEPE, REITORIA, PRÓ-REITORIAS, DTIC, 
Reprografi a, Setor de transporte, Vigilância, Limpeza, 
etc.). Enfi m, sempre fui recebida com muito carinho 
nos espaços da UNIRIO. A UNIRIO é sem dúvida a 
minha segunda casa. Depois de tantos anos na mesma 
instituição, a relação com as pessoas torna-se familiar. 
Esse é sem dúvida o ponto alto da UNIRIO, uma 
universidade pequena, mas que se agiganta na relação 
humana. As pessoas se conhecem, se falam. Com a 
implantação do REUNI (Reestruturação e Expansão 
das Universidades Federais) muitos servidores foram 
incorporados aos quadros da UNIRIO, e foi sem 
dúvida um grande avanço para a universidade no 
campo da graduação, pesquisa e extensão. Demos um 
salto de qualidade. A UNIRIO cresceu!!! Mas, espero 
que esse clima de acolhimento continue na UNIRIO. 
Temos que acolher os novos servidores e os mesmos 
estarem abertos para este acolhimento. Fico feliz em 
andar pela universidade e cumprimentar todo mundo, 
não por educação, mas por conhecer e saber um 
pouco da história de cada um”, fi nalizou a Profa. Lúcia 
Polônio.
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A nossa homenageada do mês de Julho é a 
servidora CRISTIANE DA SILVA PEREIRA, 

Assistente em Administração, atualmente Chefe da 
Divisão de Administração de Pessoal (DAP), da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). Formada 
em Ciências Contábeis e com Pós-Graduação em 
Gestão de Recursos Humanos entrou na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) em 14 
de dezembro de 1989.

Iniciou sua carreira na extinta Pró-Reitoria 
Acadêmica (PRAC) e na Pró-Reitoria de Assuntos 
Comunitários (PRASC). Alguns meses depois foi 
lotada no Serviço de Protocolo Geral e depois no 
antigo Departamento de Recursos Humanos (DRH), 
hoje Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE). 

 Cristiane Pereira, Chefe 
da Divisão 

de Administração de 
Pessoal da PROGEPE
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No DRH trabalhou no Serviço de Elaboração de 
Pagamento e Encargos (SEPE), depois foi Chefe do 
Serviço de Admissão e  Cadastro de Pessoal (SACP) e 
hoje é Chefe da DAP.

 O núcleo familiar é composto pelo marido Iranil 
e o fi lho Victor Hugo, de 16 anos. Quando está de 
férias gosta de viajar com a família e os amigos. Com 
o objetivo de cuidar da saúde, fazer caminhada e 
frequentar academia se tornou um hobby para Cristiane 
Pereira, que também gosta de curtir uma boa música 
ao vivo. Cristiane também foi uma das idealizadoras 
do Projeto “PROGEPE na medida certa” em parceira 
com a Fábrica de Cuidados da UNIRIO”, realizado 
no período de novembro de 2015 a março de 2016, na 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas.

 Cristiane Pereira participando do evento “Conversando com o 
Reitor: Reintegrados”, em junho de 2016

Cristiane Pereira com Carlos Guilhon, Pró-Reitor de Gestão de 
Pessoas da UNIRIO

Um momento marcante na UNIRIO para 
Cristiane foi em 1995, quando sofreu um grave 
acidente, onde quase foi a óbito. Neste momento 
difícil teve a demonstração de amizade e carinho dos 
amigos do extinto DRH e também de grande parte 
da Universidade, que deram total apoio a ela e sua 
mãe, quando passavam por aquela situação tão difícil. 
“Foi um acontecimento ruim, mas que modifi cou e 
melhorou muitas coisas em minha vida e pude perceber 
o quanto era amada por todos da Universidade”, 
declarou Cristiane.
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EDITORIAL

Prezados LEITORES do PROGEPE informa, 
fi nalmente, nesta edição, conseguimos 

homenagear uma Discente, que é aluna do Curso de 
Administração Pública e frequenta aulas no âmbito 
do CCJP  (Centro de Ciências Jurídicas e Políticas) da 
UNIRIO, localizado em Botafogo, na Rua Voluntários 
da Pátria nº 107. A nossa homenageada cumpre 
estágio na Unidade da PROGEPE e está lotada na 
DAFFP (Divisão de Acompanhamento Funcional e 
Formação Permanente), setor integrante da estrutura 
organizacional da Diretoria de Desenvolvimento 
de Pessoas (DDP), sob a supervisão direta da 
Administradora Alessandra Fortuna.

Deste modo, queremos agradecer as Chefi as 
imediata e mediata – DDP/DAFFP por terem 
endossado o convite formulado pela equipe da 
Gestão de Relacionamentos – GERE à estagiária 
JULIANA FONTENELLE POTASCHEFF. 
Com esta publicação da Coluna NOSSA GENTE, 
podemos comemorar a inserção de todas as categorias 
componentes de nossa FORÇA DE TRABALHO, 
signifi cando que todos possam aqui se sentir presentes. 
Portanto, temos até hoje a inscrição em NOSSA 
GENTE de 13 membros efetivos desta coluna, sendo: 5 
Técnico-Administrativos; 4 Docentes; 3 Reintegrados, 
1 Terceirizado e, por fi m 1 Estagiária totalizando 14 
pessoas.
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Nossos cumprimentos a todos os servidores 
lotados no CCJP, que são responsáveis pelo Curso 
de Administração Pública, que possui as seguintes 
informações:

CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Regime Acadêmico Crédito semestral
Turno de funcionamento Integral( Manhã e Tarde)
Número de vagas 50 vagas por semestre
Carga Horária Total 3.000 horas
Duração Mínima - 8 semestres
Duração Máxima - 12 semestres

 Fonte: Site da UNIRIO

Fontenelle, estagiária da PROGEPE

Boa leitura,
Elisabete Strazeri

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas em exercício

A Estagiária JULIANA FONTENELLE 
POSTASCHEFF é discente da UNIRIO no 

Curso de Administração Pública, no Campus do CCJP 
(Centro de Ciências Jurídicas e Políticas), no bairro de 
Botafogo e, no momento, cursa o 6º período. Consta 
de seu Curriculum Vitae como objetivo de seu estágio 
na PROGEPE: “Estagiar de forma a colaborar em um 
ambiente de trabalho onde eu coloque em prática e 
aprimore meus conhecimentos, tendo como prioridade 
o benefício da instituição e meu crescimento pessoal e 
profi ssional”. No âmbito da PROGEPE, JULIANA 
faz estágio na Divisão de Acompanhamento Funcional 
e Formação Permanente (DAFFP). Divisão integrante 
da estrutura organizacional da DDP (Diretoria de 
Desenvolvimento de Pessoas).
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Na Divisão em que está lotada, mediante 
supervisão direta da Administradora Alessandra 
Fortuna, Chefe da DAFFP, a aluna-estagiária participa 
do desenvolvimento das atribuições do setor, que faz 
parte da DDP, sob a coordenação geral da Diretora 
Monica Vetromille.

A escolha deste curso foi sui generis, pois de certa 
forma era Juliana atraída ou infl uenciada a seguir a 
carreira do seu pai engenheiro metalúrgico ou de 
sua mãe com formação em direito. Num primeiro 
momento, chegou a decidir pelo curso de engenharia 
de produção, devido à grade curricular atraente para 
seus anseios profi ssionais, tendo em vista um futuro 
próximo. Entretanto no início de 2013 fez sua inscrição 
no SISU (Sistema de Seleção Unifi cada) e deste modo 
foi “fi sgada” pela ideia de cursar Administração, com 
ênfase em Gestão Pública. Curso este que até aquele 
momento não sabia de sua existência. De imediato, 
seguindo seu relato: POR QUE NÃO!?!

Assim logo após cumprir as formalidades daquele 
sistema, foi ultimar sua matrícula no CCJP. Mais 
uma surpresa: O endereço indicado Rua Voluntários 
da Pátria n º 107 era aquela “casinha bonitinha” que 
já a atraía quando, às vezes, por lá passava,  e hoje é 
sua casa voltada para a graduação por ela escolhida. 
Informalmente, fi cou claro que seu pai, engenheiro de 
formação, a rigor havia sugerido um caminho voltado 
para sua área de conhecimento, mas conclui-se que o 
berço da administração surgiu exatamente no campo 
de atuação da engenharia da produção, como sabemos 

foram os engenheiros de produção: TAYLOR e 
FAYOL os criadores da chamada Administração 
Científi ca.

Alessandra Fortuna, Juliana Fontenelle 
e Monica Vetromille

 Juliana comentou sobre sua maior percepção no 
seu cotidiano, dentro do meio universitário e resumiu 
como aspecto positivo: “É a DIVERSIDADE”. Tendo 
estudado no pH (colégio/curso), onde todos seus 
colegas moravam perto do colégio, além de terem um 
padrão de vida razoável, no aspecto socioeconômico, 
passou a conviver com muitos colegas cujas residências 
eram muito distante de seus domicílios, a exemplo 
daqueles vindos da região oeste de nossa cidade. Este 
contato diário fez com que afl orasse valores positivos 
voltados para a solidariedade e compreensão para com 
seu semelhante.
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Outro aspecto narrando de forma peculiar foi 
relacionado com a semana do tradicional “TROTE”, 
caracterizado por ela como respeitoso e serviu bastante 
para uma integração mais rápida de todos. Alunos 
novos (calouros) e os mais antigos. “GOSTEI... 
GOSTEI MUITO”, declarou JULIANA. “Ponto 
positivo para UNIRIO”, concluiu.

Informou que a relação interpessoal entre alunos, 
professores, servidores técnico-administrativos e 
terceirizados ocorre, no cotidiano, de forma salutar e 
todos os serviços disponibilizados para funcionamento 
do campus funcionam adequadamente. No entanto, fez 
uma ressalva importante quando constatou não existir 
naquela unidade da UNIRIO uma cantina e todos 
que ali estudam, trabalham ou frequentam teriam que 
sair pelas ruas de Botafogo para fazer lanches ou até 
mesmo tomar um cafezinho ou beber um refrigerante. 
Porém, em seguida declarou ter sido este problema 
suprido quando da instalação de um trailer. Portanto, 
problema resolvido.

Destacou também, a existência de uma empresa 
Júnior de administração denominada PATAMAR-
Consultoria instalada em sala própria no edifício 
anexo ao prédio principal do CCJP. Ademais, 
destacou orgulhosamente sua presença e participação 
no Encontro Nacional de Administração Pública 
promovido pelo atuante DAAP (Diretório Acadêmico 
de Administração Pública), realizado no fi nal de 
2015. Nesse evento, foram realizadas palestras sobre 
diferentes temas de interesse dos alunos, contando 

também, com a participação de discentes de outras 
instituições, inclusive da UFRJ (Universidade Federal 
do Rio de Janeiro).

Juliana, em sua visão holística, observa como um 
fator limitante o contexto atual do País, em razão 
da crise político-institucional, podendo difi cultar o 
planejamento de curto prazo, mas mesmo não podendo 
alcançar resultados imediatos, neste cenário, ora 
turbulento, acredita em sua geração. Em sendo assim, o 
mecanismo de solução passará, obrigatoriamente, por 
um planejamento bem elaborado visando: identifi car 
oportunidades; aproveitar aquelas possíveis e sempre 
renovar o conhecimento.

Mencionou com muita propriedade e sabedoria: 
“Momento de crise é a melhor hora para INOVAR, no 
sentido de fazer escolhas na vida profi ssional e pessoal, 
temos de ter certeza do que realmente queremos, 
evitando trilhar caminhos errados e como consequência 
perda de tempo, frustração e  retrocesso”.

Elencamos algumas perguntas, feitas a nossa 
homenageada, diretas e objetivas de certa maneira 
provocativas, eis o resultado: - Uma frase? Buscar no 
que já comentei. – Um livro?  Prefi ro não especifi car, 
seriam muitos.   – Um lugar? MINHA CASA. Parabéns!

Comentou que a criação da PROGEPE em sua 
opinião foi uma decisão positiva e como sugestão 
abalizada comentou: “Melhorar a comunicação”.

Sua colação de grau está prevista para dezembro 
de 2017, mas a comissão de formatura se encontra em 
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pleno funcionamento. Prometeu convidar o pessoal 
da PROGEPE, em especial aqueles lotados na DDP/
DAFFP. Vamos aguardar ansiosos sua formatura...

 Juliana Fontanelle participando 
da reunião da equipe que faz parte da DDP

Seu grupo familiar é composto por seu pai 
engenheiro e professor Ricardo, sua mãe a advogada 
Leny e seu irmão caçula Flávio, que estuda no Colégio 
QI. Ao fi nal agradeceu pela importante oportunidade 
de, neste espaço, representar o olhar do aluno sobre 
a universidade, bem como enaltecer o convívio 
profi ssional diário, junto à equipe da PROGEPE/
DDP/DAFFP, em especial com Monica, Alessandra e 
a secretária Rose. Declarou que tudo está contribuindo 
para seu crescimento pessoal e profi ssional, nesta 
caminhada de iniciação, observando diariamente os 
problemas de cada um a serem resolvidos pelo setor. 

Sentiu em alguns casos vivenciados, o afl oramento de 
uma taxa de estresse elevada e que às vezes não existe 
um agradecimento e até mesmo a compreensão dos 
limites pertinentes às atribuições de cada um. Mas 
sabe-se que existem, quase sempre soluções, mas fi ca 
claro a existência de fatores limitantes, concluiu Juliana.

Momento de crise é a melhor hora 
para INOVAR“

“
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Mais uma vez, estamos prestando homenagem 
a um profi ssional terceirizado integrante 

da Força de Trabalho da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Lotado 
no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG) 
e de pronto perguntamos: Quem conhece o 
popular MESSIAS? Provavelmente, quase todos. A 
tarefa de resumir a vida profi ssional de um trabalhador é 
um desafi o que enfrentamos a cada edição desta coluna. 
Por essa razão, sempre contamos com a aquiescência 
do homenageado, bem como a compreensão e o 
apoio das chefi as mediata e imediata, e demais colegas 
lotados no mesmo ambiente de trabalho, aos quais 
somos gratos. Neste caso específi co, não poderia ser 
diferente, contamos com a colaboração do próprio 
gabinete da direção do HUGG, onde fi sicamente 

Messias Oliveira trabalha 
na Superintendência Administrativa do HUGG
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se encontra lotado esse profi ssional, prestando 
assessoramento direto ao titular da Superintendência 
Administrativa (SUAD), sem deixar de participar e 
colaborar com assuntos diversos afetos ao gabinete do 
diretor Dr. Fernando Ferry.                                                

Isto posto, elencamos em resumo os dados 
e informações profi ssionais do Assistente de 
Administração, MESSIAS DOS SANTOS 
OLIVEIRA:

• Lotação efetiva: Gabinete da Diretoria do 
HUGG/SUAD.

• Data de exercício: 02/06/2008.

• Funções específi cas:  Atendimento ao público em 
geral; recebimento dos documentos da secretaria 
da direção; distribuição dos documentos, bem 
como controle e arquivamento pertinentes ao 
acervo do gabinete e gerenciamento do processo 
de trabalho relacionado à Superintendência 
Administrativa (SUAD).

No entanto, Messias, considerado um profi ssional 
de “sete instrumentos” trouxe para nossa Instituição 
uma bagagem de décadas ao longo da construção de 
sua profícua carreira, passando por grandes empresas, 
sempre assíduo e estável em suas colocações anteriores. 
Nessas empresas, por várias décadas, ocupou cargos 
e funções de destaque e durante anos de caminhada 
acumulou muita experiência e se especializou como 
gestor em algumas áreas específi cas. Desse modo, 
podemos dizer que foi “aluno e professor” ao mesmo 

tempo. Isso lhe deu segurança, posto que de certa 
forma, garantia a própria empregabilidade. Tudo em 
razão da maneira especial que recebe e trata as pessoas, 
além de cumprir efi cientemente as demandas a ele 
confi adas, sem abandonar os aspectos pertinentes 
à efi cácia. Deixou amigos em cada instituição que 
trabalhou, mas certo do dever cumprido em cada uma 
delas.  Passamos a citar algumas empresas em que o 
homenageado adquiriu, ao mesmo tempo em que 
emprestou, seus conhecimentos com generosidade e 
muita profi ciência, a exemplo do que nos demonstra 
diariamente aqui no âmbito da UNIRIO/HUGG:

• PRICE WATERHOUSE PEAT & 
CO: 01/12/1973 – 30/09/1979. FUNÇÃO: 
ARQUIVISTA TÉCNICO.

• ESTALEIRO CANECO S/A: 01/07/1982 
– 30/10/1988. ENCARREGADO DE 
TRANSPORTE ADMINISTRATIVO.

• BRASPÉROLA: 01/11/1988 – 01/11/1995. 
ASSISTENTE DE CADASTRO E 
COBRANÇA

• HIBORNE DO BRASIL: 01/03/1996 – 
30/12/1996. CHEFE ALMOXARIFADO.

• PLANO ASSISTENCIA MÉDICA 
MILLER: 01/03/1997 – 30/08/2000. Chefe 
de CADASTRO E COBRANÇA.
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O grupo familiar do colega Messias é composto 
por Marluce Costa de Oliveira, sua esposa; seus 
fi lhos: Bruno; Lívia, a nora Vanessa e o neto Gustavo 
Alexandre De Oliveira, além da sogra, sobrinhos, 
cunhados e sobrinhos netos, fazendo questão de 
também aqui citá-los.  Seus hobbies: ouvir música; fazer 
churrasco em família e jogar buraco com os amigos. 
Torcedor ferrenho do Bangu Atlético Clube, lembrou-
se saudoso do último título de campeão carioca 
conquistado em 1966. Por fi m, com orgulho informou 
ser morador de Bangu há 35 anos. Um momento 
marcante solicitado a mencionar, não hesitou: “ter sido 
contratado pela UNIRIO”. Justifi cou: “Marcou-me, 
signifi cativamente, por ser minha primeira inserção na 
esfera pública onde estou aprendendo cada dia mais a 

conviver com novas experiências dentro de um modelo 
diferente de organização”, ou seja, a Administração 
Pública Federal e, fi nalizou informando aspectos de 
seu planejamento profi ssional relacionado com seu 
preparo e capacitação, visando participar de processos 
seletivos no setor público e para tanto pretende fazer 
inscrições em diversos concursos até a sua efetiva 
aprovação, em especial, para o certame da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).

 

Messias Oliveira e a secretária Márcia Vasconcellos recebendo 
orientações do Diretor 

do HUGG, Dr. Fernando Ferry

Messias Oliveira com  Sebastião Barbosa, Superintendente Ad-
ministrativo do HUGG e Aline Rodrigues, secretária da SUAD
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 Lucas Souza, Aline Rodrigues, Márcia Vasconcellos, 
Dr. Max Kopti (Superintendente Médico do HUGG), 
Messias Oliveira e Dr. Daniel Aragão (Superintendente 

de Enfermagem)

 Equipe do Gabinete da Direção do HUGG forma-
da por Leonardo Alves, Aline Rodrigues, Messias 

Oliveira (em pé), Lucas Souza e Márcia Vasconcellos 
(sentados)
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A coluna Nossa Gente do mês de outubro, mês 
em que se comemora o Dia do Servidor e o Dia 

dos Professores está muito bem representada pela 
Diretora da Biblioteca Central da Universidade Federal 
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO),  MÁRCIA 
VALÉRIA DA SILVA DE BRITO COSTA. A 
Gestão de Relacionamentos e a PROGEPE agradece 
mais uma vez por ter aceitado o convite e pela parceria 
como colunista do nosso informativo do mês de abril 
de 2016, em comemoração pelo 1º ano de publicação 
do PROGEPE informa em que escreveu o texto “A 
busca pelo equilíbrio da Comunicação”. 

 Márcia Valéria é servidora da UNIRIO desde 1993, 
vindo transferida da Universidade Federal Rural do Rio 
de Janeiro (UFFRJ) onde ingressou em 1989. A vida 
acadêmica e profi ssional sempre foi nas Instituições 

 Márcia Valéria, Diretora 
da Biblioteca Central da UNIRIO
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Federais Públicas de Ensino. Cursou o primeiro grau 
na Rede Municipal do Rio de Janeiro e o segundo grau 
no Colégio Pedro II, onde ingressou por concurso 
público em 1982. Se formou como Bacharel de 
Biblioteconomia e Documentação pela Universidade 
Federal Fluminense em 1988. Fez estágio na biblioteca 
da Escola de Comunicação da UFRJ e no Escritório 
de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. Nos 
primeiros meses de formada trabalhou em projetos 
particulares, como a organização da biblioteca do Dr.º 
João Sérgio Marinho e o projeto para organização 
dos folhetos de equipamento da Fábrica Carioca de 
Catalizadores (FCC). Quando se preparava para iniciar 
o trabalho na FCC surgiu, a convite da professora 
Heloísa Rios Gusmão (UFF), uma proposta para 
ingressar num projeto da FINEP (Financiadora 
de Estudos e Projetos). Este projeto trabalhava 
a Memória Institucional da FINEP e a própria 
memória científi ca nacional que consistia em analisar 
a área de conhecimento e a fi nalidade dos projetos 
de pesquisa apresentados à Instituição, assim como a 
microfi lmagem dos documentos. Trabalhou 6 meses 
só saindo para ingressar no quadro de funcionários da 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, através, 
mais uma vez, de concurso público.

Ao fi nal do ano de 1989, iniciava a carreira de 
bibliotecária de Universidade Federal. Devido à 
colocação no concurso, 2ª lugar,  foi convidada 
a assumir a responsabilidade cumulativa de dois 
Setores de atividades administrativas da Biblioteca 
Central da UFRRJ. À frente do Setor de Formação 

e Desenvolvimento do Acervo e Permutas e 
Doações, desenvolveu as atividades de planejamento, 
coordenação e supervisão das atividades de permuta, 
seleção e aquisição de material bibliográfi co 
monográfi co e periódicos, registro das publicações 
a serem incorporadas ao acervo controlando a baixa de 
obras danifi cadas ou em desuso, e solicitando registro 
no Patrimônio da Universidade. Também implantou o 
controle  automatizado das sugestões de obras para 
futuras aquisições do Setor.

Em razão do desempenho à frente dos dois 
Setores foi indicada como Chefe substituta da Seção 
de Processamentos Técnicos da Biblioteca Central, 
que exerceu até mudar da área administrativa para a 
de atendimento ao público em 1991, quando assumiu 
o Setor de Periódicos. Neste Setor as atividades eram 
voltadas para o atendimento das demandas do público 
usuário da biblioteca e do público externo através de 
participação em Programas Nacionais de Recuperação 
da Informação. Com destaque para as atividades de 
alimentação, de forma automatizada, do Catálogo 
Coletivo Nacional de Publicações Seriadas (CCN), os 
levantamentos bibliográfi cos em bases de dados e a 
reformulação do serviço de indexação de artigos de 
periódicos.

Em paralelo a estas atividades, foi encarregada de 
implantar a Coordenação de Automação da Biblioteca, 
onde pode planejar e executar alguns serviços de  
referência (atendimento ao público), e serviços 
administrativos entre eles: implantação de Centro de 
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Processamento de dados da biblioteca; implementação 
do software MicroIsis para gerenciamento de material 
bibliográfi co; implantação de acesso online, a bases de 
dados nacionais, através da REMPAC 2000; lançamento 
do catálogo de teses da biblioteca; elaboração dos 
projetos internos e externos a Universidade, entre 
eles o de um núcleo de Informação em Ciência e 
Tecnologia (SPA) projeto do PADCT II, e criação da 
rede interna informatizada da biblioteca, ligada a rede 
RURAL da própria UFRRJ.

Em decorrência dessas atividades desenvolvidas, foi 
nomeada diretora substituta, com dois trabalhos em 
destaque: participação em Comissão responsável pela 
atualização do projeto arquitetônico de construção do 
anexo da Biblioteca Central e participação em comissão 
responsável pela elaboração da proposta ao programa 
PADCT II - subprograma: Química e Engenharia 
Química na área de informatização e fortalecimento 
do acervo. Nesta Instituição teve a primeira experiência 
formal  de docente, convidada pelo Departamento de 
Recursos Humanos ministrou por duas vezes o curso 
de Introdução às Técnicas de Arquivo. Participou 
também do Comitê Editorial como revisora técnica da 
publicação Anais do Workshop sobre recuperação de 
áreas degradadas.

Devido à distância e às quatro horas por dia 
gastas em locomoção, decidiu em fevereiro de 1993 
pela transferência para a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Ao ingressar 
no Sistema de Bibliotecas da UNIRIO, foi trabalhar 

na Biblioteca Central inicialmente como bibliotecária 
da Divisão de Processamento Documental, na 
atividade de bibliotecária catalogadora e classifi cadora. 
Posteriormente, foi trabalhar na Divisão de 
Desenvolvimento do Acervo fi cando responsável 
pela aquisição e controle da coleção de periódicos de 
todas as bibliotecas do Sistema. Dentro da política de 
capacitação dos recursos humanos do órgão, teve a 
oportunidade de se candidatar e ser aceita no Programa 
de Pós-graduação da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), onde fez o curso de Especialização 
em Documentação e Informação (CDC), na área de 
Informação para cidadania.

Márcia Valéria participando da entrega dos tablets para os alunos 
de Biblioteconomia da UNIRIO para uso em atividades acadê-

micas. Foto: Site da UNIRIO
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No fi nal de 1996 foi convidada para chefi ar a 
Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas, 
assumindo o cargo em fevereiro de 1997. Novamente 
exercia cumulativamente a chefi a da Divisão de 
Atendimento ao Usuário da Biblioteca Central. Dentre 
as atividades, destacam-se os projetos: Divulgação 
da produção intelectual da UNIRIO, Organização 
e Recuperação dos objetos museológicos do acervo 
da biblioteca Central; Organização dos arquivos da 
Biblioteca Setorial do CCH e Indexação e registro de 
artigos de periódicos e folhetos do acervo do CCH, e 
participação no trabalho de consultoria de implantação 
de uma Biblioteca no Centro de Capacitação Física do 
Exército - CCFEX.

No mesmo período recebeu o convite para 
integrar a equipe de docentes que ministrou cursos 
de atualização profi ssional no Conselho Regional 
de Biblioteconomia do Rio de Janeiro. Este convite 
juntamente com as atividades desempenhadas junto 
aos cursos pós-graduação do Centro de  Ciências 
Humanas foram fundamentais para a decisão de se 
candidatar ao curso de Especialização em Docência de 
Nível Superior da Escola de Educação da UNIRIO, 
curso fi nalizado em 1998.

Segundo Márcia: “O conhecimento dos princípios 
e diretrizes que orientam a atividade docente da 
Instituição em que atuo contribuiu sobremaneira na 
disseminação de informação da Biblioteca, assim como 
possibilitou concretizar o meu desejo de avançar mais 
nos estudos e me candidatar ao Mestrado em Ciência da 

Informação na Universidade Federal do Rio de Janeiro 
- UFRJ/Convênio IBICT. Processo que me candidatei 
e fui aprovada em 5° lugar. Minha dissertação foi sobre 
protocolos de Leitura na universidade defendia em 
outubro de 2001.”

Carlos Guilhon, Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da UNIRIO 
entregando a premiação da vencedora do 2º lugar do Banco de 
Ideias, representada por Márcia Valéria, no evento do Dia do 

Servidor deste ano
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Em 2004, foi convidada a dirigir a Biblioteca 
Central da UNIRIO e consequentemente o Sistema de 
Bibliotecas. “Cargo que ocupo com muita honra até 
hoje. Além de comandar a informatização de todos 
os serviços das bibliotecas, incluindo a implantação 
de serviços na Web, a ampliação da infraestrutura 
administrativa acrescentando mais duas unidades 
ao Sistema, duas novas divisões e um setor voltados 
para melhorar a qualidade do serviço ofertado à 
comunidade”, destacou Márcia.

Também foi responsável pela ampliação do quadro 
de funcionários, da melhora da infraestrutura,  da 
ampliação do acervo, de todas as unidades que 
compõe o Sistema de Biblioteca instituindo padrões 
de qualidade e identifi cando áreas de identidade para 
o crescimento da gestão da informação da UNIRIO. 
Através deste cargo, possibilitou integrar a Direção 
da Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias - 
CBBU por duas gestões, uma como vice Presidente 
(gestão 2008/2011) e outra como Diretora Financeira 
(2014-2016).

Atualmente é representante pela terceira vez da 
Região Sudeste na mesma Comissão. Foi também, 
Secretária Geral do Conselho Estadual de Leitura 
do Rio de Janeiro - CONSEL (RJ). Coordenadora 
dos Programas de Extensão em Línguas estrangeiras 
PELE/UNIRIO e Incentivo à leitura entre jovens 
leitores. Em 2014, foi eleita Diretora Financeira do 
Conselho estadual de Biblioteconomia da 7° Região 
- CRB7, cargo que pediu exoneração em outubro de 

2015.  Na área de docência ministrou, como convidada, 
a disciplina Estudos de usuários e Comunidades, na 
Escola de Biblioteconomia da UNIRIO de 2012 a 2014, 
experiência enriquecedora e muito gratifi cante. Ainda 
desenvolve a atividade de membro dos Conselhos 
editoriais das Revistas: Raízes e Rumos (Revista de 
Extensão); Revista Chronos: publicação cultural e 
Revista Fio da Ação todas da UNIRIO.

O grupo familiar de Márcia Valéria é formado pela 
mãe Ilza, o marido Gil e a fi lha Anna Clara. O irmão e 
sua família e os sogros também são pessoas queridas 
e importantes. Nas horas vagas tem como hobbies a 
leitura e o trabalho com fl ores naturais e decoração.

Márcia Valéria com o marido Gil e a fi lha Anna Clara



- 70 - 

Em relação aos momentos marcantes vivenciados 
na UNIRIO, Márcia destaca que: “Depois de vários 
anos de atuação na educação superior é natural ter 
vivenciado vários momentos, alguns tristes e outros de 
grande alegria. Destacar qualquer um deles é ser injusta 
com todos os outros. Mas, ter vivido todo o desafi o de 
participar da reestruturação do ensino superior, com o 
REUNI, um momento de abertura das universidades 
no Brasil, sem dúvida foi muito gratifi cante”.

 “A  UNIRIO é o local de onde vem meu sustento 
e onde eu posso exercer toda a minha criatividade 
profi ssional sempre com apoio dos meus superiores e 
dos meus colegas do Sistema de Bibliotecas. Aqui me 
tornei a profi ssional que sempre desejei ser: respeitada 
pela comunidade interna e reconhecida nacionalmente 
como profi ssional competente da área de 
Biblioteconomia. Sempre estudei em colégios públicos 
e Universidades públicas e sou funcionária pública há 
mais de 20 anos por isso, acredito que minha parcela 
na construção de um país melhor é exercer minha 
função da forma mais integra e respeitosa possível. Me 
sinto privilegiada de ser funcionária da UNIRIO, uma 
instituição que tem a nobre missão de formar cidadãos 
em várias áreas de conhecimento”, fi nalizou Márcia.

Aqui  me tornei a profi ssional que 
sempre desejei ser: respeitada 
pela comunidade interna e 
reconhecida nacionalmente como 
profi ssional competente da área de 
Biblioteconomia. 

“ “
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Na condição de editores, desta coluna, solicitamos 
ao Diretor do Hospital Universitário Gaffreé e 

Guinle (HUGG), da Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO), Dr. Fernando Ferry, que 
nomeasse um  profi ssional da área médica daquela 
unidade de nossa universidade para ser o homenageado 
nesta edição. Ao fi nal chegou-se à escolha e, em 
decorrência, a aceitação imediata pela Gestão de 
Relacionamentos. Deste modo, fomos ao encontro do 
nosso homenageado, Dr. IRINEU RUBINSTEIN, 
atualmente, responsável pela Residência Médica do 
Serviço de Urologia do HUGG-UNIRIO; Professor 
Associado de Urologia, além de ser detentor de um 
vasto conhecimento nessa área da ciência médica, 
como iremos elencar mais à frente.  Foto 1. Dr. Irineu Rubinstein, Chefe do Serviço 

de Urologia e Professor Associado de Urologia do HUGG
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Dr. Irineu é um profi ssional com vasta experiência 
em sua área de especialização e tem alto conceito 
entre seus pares, sendo para nós um tarefa difícil 
para estratifi car todo seu legado nesta matéria ora 
aqui apresentada, sendo que seu vasto currículo pode 
ser acessado na plataforma Lattes. Mas, em resumo, 
apresentamos seu perfi l Científi co-Profi ssional, não só 
como Médico, mas também como Professor, Escritor 
e autor de vários trabalhos científi cos publicados 
em Revistas Especializadas de prestígio e alcance 
internacional.

Atua como Chefe do Serviço de Urologia do 
HUGG e também como Professor Associado da 
Escola de Medicina e Cirurgia, na Disciplina de 
Urologia, ministrando aulas nos cursos de graduação, 
pós-graduação e mestrado profi ssionalizante em 
Técnicas Videoendoscópica. Participa também da 
orientação de diversas Dissertações de Mestrado e 
Teses de Doutorado em Urologia. Ingressou em 2002 
na UNIRIO e implantou a Residência Médica em 
Urologia do HUGG.

Formado em Medicina pela Faculdade Federal de 
Medicina de Santa Maria/RS (1969). Possui Residência 
em Urologia – HUPE – UERJ (1971), Mestrado em 
Nefrologia - UERJ (1982), Doutorado em Cirurgia 
Geral – UFRJ (1989) e Doutorado em Urologia – 
UNIFESP (1994).

É membro de diversas sociedades voltadas para a 
sua área de atuação. Participou como Secretário Geral 
da Sociedade Brasileira de Urologia (1999-2001); 

Membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia; 
Membro da Sociedade Internacional de Urologia; 
Membro Correspondente da American Urological 
Association (AUA); Membro Correspondente da 
European Association of  Urology (EAU); Membro 
Correspondente da British Association of  Urology; 
Membro do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Membro 
Colégio Internacional de Cirurgiões.

Dr. Irineu com parte da equipe 
do Serviço de Urologia do HUGG

Publicou os seguintes livros:  Urologia Feminina 
(Fundo Editorial Byk, 1999); Incontinência urinária 
(Ed. Atheneu, 2001)  e Controle sua bexiga (Ediouro, 
2005). Escreveu também capítulos de diversos 
livros e publicou dezenas de trabalhos nacionais e 
internacionais como destacamos: “25 Annual EAU 
Congress”, European Association  of  Urology em 
Barcelona (2010); “Annual Meeting of  the American 
Urological Association” em São Francisco, na Califórnia 
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(2010.); “I Fórum de Residência Médica em Urologia”, 
Sociedade Brasileira de Urologia (2010), Salvador/
BA; “Controvérsias em Urologia”, Participação XIII 
Jornada de Urologia do Hospital Memorial - Sociedade 
Brasileira de Urologia - Seeccional Rio de Janeiro 
(2010); “Cistite aguda na mulher. Como abordar nas 
diversas fases da vida”, FEBRASGO (2010); Congresso 
Internacional de Ginecologia - Rio de Janeiro (2010); 
“IV Simpósio Internacional de Cirurgia Reconstrutora 
e I Curso prático Internacional de cirurgia uretral”, 
HUGG (2010); “Câncer de próstata”, XXX Jornada 
Científi ca do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle 
- Semana de integração HUGG - Escola de Medicina 
e Cirurgia (2010); “XIX Jornada Carioca de Urologia”, 
Sociedade Brasileira de Urologia (2010); “Massa 
renal no idoso”, XIX  Jornada Carioca de Urologia, 
Rio de Janeiro (2010); “ENDO-LIVE  2011”, Rio 
de Janeiro (2011); “Incontinência”, V Congresso 
Médico - UNIMED (2011); “Avanços no tratamento 
da HPB e câncer prostático. Incontinência urinária 
feminina e litíase  urinária”, XIV  Jornada de Urologia 
do Hospital Memorial. - Sociedade Brasileira de 
Urologia - Seccional Rio de Janeiro (2011); “XXXIII 
Congresso Brasileiro de Urologia”, Florianópolis/
SC (2011);   “Análise Retrospectiva dos Resultados 
de uma Série de 254 Casos de Prostatectomia Radical 
Laparoscópica”, XXXIII Congresso Brasileiro de 
Urologia, Florianópolis (2011).

  Dr. Irineu com a equipe do HUGG durante a comemoração 
pelo seu aniversário

O grupo familiar é composto pela esposa Luiza 
Rubinstein, os fi lhos Dr. Marcelo Rubinstein – Prof. 
de Engenharia da UERJ e Dr. Maurício Rubinstein – 
Prof. de Urologia – HUGG – UNIRIO, que trabalha 
junto com Dr. Irineu no Hospital Universitário. Além 
dos netos  Pedro, Tiago, Marina e Bernardo e do irmão  
Dr. Samuel Rubinstein – Engenheiro. Tem como 
hobbies a música e a leitura. Teve como momento 
marcante o ingresso na UNIRIO através de Concurso 
Público e quando implementou  a  Residência Médica 
em Urologia no HUGG. “A UNIRIO representa a 
continuidade da minha vida acadêmica, realização de 
vários projetos científi cos e a maneira de ajudar aos 
pacientes”, fi nalizou Dr. Irineu Rubinstein. 



Neste mês de dezembro optamos por homenagear 
toda a Comunidade da Unirio e para ilustrar 

essa homenagem escolhemos a foto da equipe da 
Progepe, que foi tirada na inauguração desta Pró-
Reitoria, onde também participaram o Reitor, Prof. 
Dr. Luiz Pedro San Gil Jutuca e o Vice-Reitor, Prof. 
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Dr. Ricardo Silva Cardoso. Além disso, relembramos 
a galeria de fotos dos que já foram homenageados 
nesta coluna. Deste modo, esperamos que todos os 
integrantes da Comunidade Universitária da Unirio se 
sintam homenageados.

 

 Equipe da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - durante a inauguração da Progepe
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Nesta edição, vamos homenagear mais um 
colaborador integrante da Força De Trabalho 

da UNIRIO, visando incluí-lo na Galeria permanente 
PROGEPE/GERE/Nossa Gente; somando-se aos 
demais membros, já laureados em edições anteriores, 
pelo Jornal Virtual da PROGEPE/GERE, que se 
destacaram sobremaneira em razão de seus atributos 
pessoais, profi ssionais e sociais, em nosso âmbito.

Deste modo, buscamos manter fi elmente o norte do 
leme desta Gestão: O Capital Humano em primeiro lugar.

Em decorrência, após pesquisa surgiu como resultado 
e foi visualizado, pela equipe de profi ssionais da Gestão 
de Relacionamentos, o trabalho de um vigilante: o 
JOSÉ MAURÍCIO SILVEIRA GOMES, que presta 
seus serviços na UNIRIO desde o ano de 1999.

Portanto há, aproximadamente, 19 anos aqui 
também conhecido como VAN GORD. Isto 
explicaremos mais à frente... Prosseguindo: Lotado no 
Campus do Centro de Letras e Artes - CLA, na Urca 
e, com muito zelo e dedicação, vem por diversos anos 
exercendo, funções de vigilância patrimonial naquela 
unidade tão importante para a sociedade em geral.

Reconhecemos o valor desses serviços prestados 
por todo o contingente de vigilantes aqui aportados 
nas diversas Unidades Autônomas e Campi. Trabalham, 
em turnos, cobrindo 24 horas por dia e durante todo 
o ano na vigilância patrimonial dos bens e instalações 
de serviço. Alguns o fazem há quase três décadas, além 
de atender e orientar com presteza todos que transitam 
pelos espaços físicos da UNIVERSIDADE.  Então, 
por extensão, devem também se sentir inclusos nesta 
matéria.
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Agora sim, vamos falar do Maurício, especifi camente:

Todas as pessoas que adentrarem no prédio da 
DECANIA/CLA, fi cam impactadas com a beleza 
de uma Galeria de Artes, ali instalada, que vamos 
denominar: Galeria Permanente de Maurício Van 
Gord, do guarda José Maurício Silveira Gomes.

Vigilante-Pintor que reproduz e/ou cria obras de 
qualidade, sem ter tido jamais aulas específi cas sobre 
o tema. Entretanto devemos reconhecer que o nosso 
Van Gord  possui um dom natural neste “metier”, que 
o remete pela sua habilidade e domínio dos “pincéis”, 
a um grande Artista Autodidata. Naquele espaço 
podemos admirar várias réplicas de obras de pintores 
famosos com boa qualidade artísticas afi xadas nas 
paredes laterais.

   Assim temos Vicent Van Gogh; Picasso; Edgar 
Degas; Claude Monet e, também, se encontra 
presente a mais famosa pintura da brasileira TARSILA 
do AMARAL, denominada ABAPORU; e muitos 
outros pintores de renomada fama.

Além do mais, existem obras de autoria própria de 
Van Gord, assim podemos apreciar o quadro onde 
retratou seu neto, entre outras de sua criação, buscando 
com determinação uma identidade própria, podendo 
a qualquer tempo serem reconhecidas pelo meio 
artístico. Muito bom! Aos interessados, profi ssionais 
das artes ou não, recomendamos que façam uma visita 
naquele espaço cultural, justamente onde em sentido 
fi gurado respiramos ARTES e nos alimentamos de 
LETRAS, no grande e real cenário cultural que é o 
nosso CLA. 

Seu nome artístico surgiu de um comentário: De que 
ele com sua corpulência fora do padrão estavam mais 
para “VAN GORDO do que para VAN GOGH”; 
tudo isto em tom de uma brincadeira salutar. Tanto 
que prosperou, bastou excluir a letra “O” de GORDO 
e se transformou em GORD, Maurício, ou seja, passou 
a assinar suas obras com o novo nome: VAN GORD... 

 Em prosseguimento, perguntamos ao Maurício: O 
que a UNIRIO representa para você?

“Gratidão. Trabalhar na UNIRIO, me abriu um 
canal que viabilizou meu contato com a Arte, com a 
Cultura, e com os principais Pintores e suas Obras de 
Arte, despertando o meu lado criativo e valorizando 
o meu potencial, incentivando não só que eu me 

José Maurício Silveira Go-
mes, vigilante e pintor,                                          

conhecido como Van Gord
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dedicasse a me expressar através da Arte, como 
prestigiando o meu trabalho com uma oportunidade 
ímpar de apresentá-lo em uma exposição”.

Seu Grupo familiar é constituído por sua mãe, 
esposa, irmãos, enteada e o neto. Em suas horas vagas 
além de curtir o convívio com seus familiares; gosta 
de ver TV e; como não poderia deixar de ser adora: 
PINTAR...

Declarou com muita ênfase que o seu momento 
mais importante foi quando, em 01/10/2017, 
mereceu a oportunidade de participar da Exposição 
aos Grandes Mestres, aqui na Universidade. 
Aproveitou o momento fi nal e dirigiu um convite a 
toda à comunidade universitária, em especial, aos 
leitores do PROGEPE Informa para participarem da 
próxima exposição no CLA, que deverá ocorrer no 
início na segunda quinzena de março e será divulgada 
pelos meios virtuais do portal da UNIRIO. A partir 
do dia 22 de março, a Gestão de Relacionamentos 
(GERE) juntamente com a curadoria da servidora da 
PROGEPE, Mariana Buarque, estão organizando uma 
exposição com as fotos das principais obras de Van 
Gord que fi carão no Hall de entrada da Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas (PROGEPE), localizada na Av. 
Presidente Vargas, nº 446, 21º andar—Centro.

 

Quadro Ponte d` Argenteuil, baseado 
na pintura de Monet

Obras do pintor Van Gord
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 Obra “O neto”, de 2015, que retrata 
o neto de Van Gord

Pintura de Gauguin  
Tela de Van Gord inspirada em Gauguin

Reprodução do Quadro Abaporu, de Trasila do Amaral
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O PROGEPE informa do mês de setembro traz 
como homenageada da coluna NOSSA GENTE 

desta edição, a servidora técnica-administrativa, que 
ocupa o cargo de técnica de enfermagem NATHALIE 
FERREIRA DE ANDRADE, lotada no Centro 
Cirúrgico Geral, do Hospital Universitário Gaffrée e 
Guinle (HUGG) e que tomou posse na Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) há 
exatamente 1 ano e foi responsável por apresentar 
um trabalho de grande relevância na área de Direitos 
Humanos na Holanda.

Em abril de 2018, Nathalie terminou o mestrado em 
Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) desenvolvendo a pesquisa “Pacifi cação 
na favela não Para a favela” sobre a promoção de 

Nathalie Andrade, 
homenageada da Coluna 

Nossa Gente
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políticas públicas em zonas periféricas. Fez inscrições 
em Congressos para apresentar o trabalho e no fi nal 
de 2017 participou do concurso de artigos do Instituto 
Iberoamericano de Haia, passando por diversas etapas 
até conseguir ganhar o concurso e apresentar a pesquisa 
em um espaço de discussão de grande relevância na 
promoção dos Direitos Humanos.

Os colegas de trabalho apoiaram e parabenizaram 
a vitória no concurso. Nathalie também contou 
com o apoio da chefi a direta na liberação do ponto, 
que foi homologada pela Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGEPE), para que pudesse participar 
do concurso no período de 28 de maio a 8 de junho 
de 2018 para apresentar a pesquisa na VII Semana 
Iberoamericana da Justiça Internacional, promovida 
pelo Instituto Iberoamericano de Haia, na Holanda. 

A técnica de enfermagem 
atuando no HUGG

Nathalie durante o congresso 
na Holanda

Nathalie custeou as despesas com a ajuda de amigos 
e reunindo economias. A pesquisa será publicada no 
Anuário Iberoamericano de Direito Internacional 
Penal até o fi nal de 2018.
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“Todas as pessoas, independente da categoria em 
que estão enquadradas, podem produzir conhecimento. 
A PROGEPE tem um trabalho muito interessante, de 
grande relevância no desenvolvimento da universidade 
como um todo. É importante estimular o funcionário 
a buscar conhecimento, não somente para realização 
pessoal, mas para colaborar com a comunidade. A 
UNIRIO hoje para mim signifi ca segurança e um 
caminho longo a seguir”, fi nalizou Nathalie.

A PROGEPE parabeniza Nathalie pela conquista 
e estimula o desenvolvimento de todos os servidores 
da UNIRIO através do conhecimento, oferecendo 
programas na área de capacitação e qualifi cação.

Nathalie apresentando a pesquisa na 
VII Semana Iberoamericana da Justiça 

Internacional



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Prezados LEITORES do PROGEPE informa, 
Nada é tão difícil quando se busca formas e 

soluções no campo da COMUNICAÇÃO, visando 
produzir matérias dentro do contexto institucional 
balizadas pela própria cultura organizacional, atendendo 
de maneira direta e objetiva, nosso público-alvo.

Criamos esse veículo: PROGEPE Informa para 
divulgar mensalmente dados, informações, assim como 
eventos, relacionados com as atribuições e atividades 
profi ssionais da GESTÃO DE RELACIONAMENTOS 
da PROGEPE/UNIRIO. Tudo foi concebido a partir 
da criação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, há 
cinco anos.

Nosso objetivo central é dar a devida transparência 
aos atos praticados na área de GESTÃO DE PESSOAS 
no âmbito da Universidade e fortalecer a comunicação 
da PROGEPE com todos os servidores e o público em 
geral da comunidade universitária. Elegemos o diálogo 
como ferramenta principal e a participação como 
princípio básico das relações institucionais.

Por essa razão, acreditamos ter alcançado meios para 
que a PROGEPE possa ouvir suas sugestões, elogios e 
críticas, em razão disto sempre indicamos os caminhos 
virtuais facilitadores deste diálogo.

Lançamos, neste informativo, a coluna sob o 
título: NOSSA GENTE, que visa homenagear todos 
os integrantes da nossa Força de Trabalho, como 

servidores, reintegrados, terceirizados e estagiários, 
matéria já divulgada no informativo, anteriormente. 

No contexto desta publicação descrevemos sobre 
a vida profi ssional, pessoal e social de dezoitos 
colaboradores, os quais foram pinçados para, de alguma 
forma, homenagear e representar todo contingente de 
nossa comunidade universitária.

Porém, fáceis não foram nossas escolhas. Bem como 
ter a aquiescência de cada um que nos honrou em 
compor a já tradicional coluna NOSSA GENTE.

Deste modo, reconhecemos que muitos outros 
poderiam estar inclusos nas homenagens já editadas, mas 
sabemos por percepção que a maioria dos colaboradores 
e leitores do PROGEPE Informa sentem-se de alguma 
forma, por extensão, também homenageados.

Portanto, agradecemos a todos por esta parceria e 
porque não dizer, cumplicidade afl orada em cada edição 
do jornal virtual.

Nesta caminhada, contamos, em especial, com o 
apoio incondicional de todos os colaboradores lotados 
na PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS e, 
também, no âmbito desse universo digital da UNIRIO.

 Graziella Cataldo & José Antônio de Oliveira
GESTÃO DE RELACIONAMENTOS

E-mail: progepe.gere@unirio.br
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MISSÃO: Executar, planejar, coordenar, fomentar 
e acompanhar as atividades e as políticas voltadas 
ao desenvolvimento do servidor. Realizando ações e 
projetos voltados à melhoria do processo de trabalho 
da UNIRIO, atingindo diretamente a satisfação dos 
seus trabalhadores e a qualidade do serviço prestado.

GERE:

Atribuições: Ser a unidade representativa da 
PROGEPE com outras Pró-Reitorias ou Instituições. 
Responsável pela coordenação, planejamento, 
organização, execução, promoção e divulgação de 
ações institucionais da PROGEPE e eventos, além de 
ser gestora do conteúdo informativo do site da Pró-
Reitoria de Gestão de Pessoas.

MISSÃO

Produzir e disseminar o conhecimento nos diversos 
campos do saber, contribuindo para o exercício pleno 
da cidadania, mediante formação humanista, crítica 
e refl exiva, preparando profi ssionais competentes e 
atualizados para o mundo do trabalho e para a melhoria 
das condições de vida da sociedade.
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Neste ano de 2019 a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) completa 40 anos de existência!
Uma universidade que chega à maturidade com mais de 40 cursos de graduação, além dos mais de 30 cursos de 

especialização, mestrado e doutorado, levando desenvolvimento científi co e tecnológico, pesquisa, extensão e ensino 
gratuito ao Estado Rio de Janeiro e ao Brasil, assentando seu trabalho no princípio balizador da excelência acadêmica. 

Para isso, a UNIRIO conta com um corpo funcional, docente e técnico-administrativo, de grande valia, cujo compromisso 
com a universidade pública se expressa no alcance dos excelentes resultados acadêmicos de seus discentes.

Neste sentido, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progepe) se dedica a coordenar e fomentar políticas e ações 
voltadas ao desenvolvimento dos servidores da UNIRIO, entre elas o PROGEPE Informa, um periódico produzido 
pela Gestão de Relacionamentos (GERE), que tem por objetivo valorizar a “prata da casa” e divulgar o que de melhor 
se realiza nos Campi da UNIRIO, além de trazer informações importantes à vida laboral de todos os servidores e 
colaboradores que, em conjunto, formam a Força de Trabalho: docentes, técnico-administrativos, reintegrados, 
terceirizados e estagiários. 

Esta publicação apresenta a coluna Nossa Gente, do periódico PROGEPE Informa, que homenageia servidores e 
colaboradores que, com competência e compromisso, demonstram que a UNIRIO se constitui como uma das melhores 
universidades brasileiras por causa das pessoas que fazem a UNIRIO acontecer.
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