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PROGEPE divulga Ordem de Serviço sobre avaliação de desempenho em                          

estágio probatório 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEPE divulgou a Ordem de Serviço PROGEPE n. 05, de 

15/06/2020, que estabelece os procedimentos para avaliação de desempenho em estágio proba-

tório dos servidores técnico-administrativos em educação da UNIRIO enquanto perdurarem as alte-

rações na execução das atividades em virtude do estado de emergência de saúde pública decor-

rente da pandemia ocasionada pelo cornavírus (COVID-19). 

 

Acesse a Ordem de Serviço PROGEPE n. 05, de 15/06/2020. 

 

 

 

 

Instrução Normativa nº 45 estabelece orientações sobre recadastramento                             

de aposentados e pensionistas 

 

 

A Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal, do Ministério da Economia, publicou no Diário 

Oficial da União, de 17/06/2020,  a Instrução Normativa nº 45, de 15/06/2020, que dispõe sobre as ori-

entações aos órgãos e entidades integrantes do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública 

Federal - SIPEC quanto aos procedimentos para a atualização cadastral destinada à comprovação 

de vida dos aposentados e pensionistas da União, que recebam proventos e pensões à conta do 

Tesouro Nacional, constantes do Sistema Integrado de Administração de Pessoal - SIAPE e os anistia-

dos políticos civis e seus pensionistas, de que trata a Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002. 

Acesse a  Instrução Normativa nº 45,  de 15/06/2020 através do link: http://www.in.gov.br/en/web/

dou/-/instrucao-normativa-n-45-de-15-de-junho-de-2020-261921271 

 

 

 

 

 

http://www.unirio.br/progepe/OS5EstgioProbatrio1.pdf
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-45-de-15-de-junho-de-2020-261921271
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-45-de-15-de-junho-de-2020-261921271
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SFP indica cursos sobre Gestão de Projetos 

 

A Gestão de Projetos é a aplicação de conhecimen-

tos, habilidades e técnicas para a execução de proje-

tos de forma efetiva e eficaz. O Setor de Formação 

Permanente—SFP, da Pró-Reitoria de Gestão de Pesso-

as—PROGEPE, indica os cursos sobre este tema por se 

trata-se de uma competência estratégica pa-

ra organizações, permitindo com que elas unam os resultados dos projetos com os objetivos. 

As principais tarefas são planejar, executar e controlar a execução de um projeto. E, para geren-

ciar projetos de forma adequada, é importante desempenhar não apenas tarefas técnicas relaci-

onadas a estas atividades, mas também estar atento à aplicação das suas habilidades interpesso-

ais, para melhor se comunicar, motivar e liderar sua equipe. 

Esses cursos auxiliarão na elaboração de um projeto e a gerenciar sua execução, considerando 

aspectos como viabilidade, tomada de decisão, planejamento e gestão de riscos. Qualquer pes-

soa pode realizar os cursos. Bom estudo! 

  

Links para acesso aos cursos: 

- Introdução a gestão de projetos 

https://www.ev.org.br/curso/administracao/gestao-deprojetos/introducao-a-gestao-

deprojetosreturn=/cursos/administracao&cst=482 

  

- Introdução a gestão de projetos 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104 

  

- Gestão de Projetos 

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaodeprojetos/ 

  

- Projetos: elaboração e gestão 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38 

Clica em gestão e negócios em seguida no curso indicado. 

 

 

 

 

https://www.ev.org.br/curso/administracao/gestao-deprojetos/introducao-a-gestao-deprojetosreturn=/cursos/administracao&cst=482
https://www.ev.org.br/curso/administracao/gestao-deprojetos/introducao-a-gestao-deprojetosreturn=/cursos/administracao&cst=482
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://ead.sestsenat.org.br/cursos/gestaodeprojetos/
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
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SFP divulga cursos de Metodologias ativas e Atividades interativas para ambientes virtuais 

 

 O Setor de Formação Permanente - SFP, da Pró-Reitoria 

de Pessoas - Progepe, divulga cursos online gratuitos  

voltados para o ambiente virtual. As metodologias ati-

vas referem-se as formas de ensinar que priorizam a atu-

ação do aluno e estimulam o desenvolvimento de suas 

competências. A aprendizagem ativa ocorre quando o aluno interage com o assunto proposto e é 

estimulado a construir seu conhecimento e não apenas recebê-lo passivamente. 

Nas metodologias ativas, diversas estratégias devem ser utilizadas para que o papel central do pro-

cesso ensino-aprendizagem, que tradicionalmente era do professor, seja do aluno, que passa a ser 

mais autônomo e personaliza o processo ensino-aprendizagem. Para empregar metodologias ativas 

de forma adequada, é essencial que o professor as conheça suficientemente para desenvolvê-las 

de maneira satisfatória em sala de aula. 

As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) têm influenciado os hábitos em nossa 

sociedade refletindo diretamente na sala de aula e em todos os níveis de escolaridade. Retratando 

um diferencial no processo de ensino e aprendizagem. Portanto, não percam a oportunidade de 

conhecer mais sobre o assunto. É só acessar os links e começar a estudar. Bons estudos! 

 

 Links para acesso aos cursos: 

 

Metodologias ativas- 40h - https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38  

Clica em educação ->Personalização do Ensino a partir de Metodologias Ativas 

 

 

Videoaula: da concepção a postagem - 60h – https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-

capacitacao-a-distancia/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-de-mato-grosso-do-

sul-ifms  

 

 

Atividades interativas para ambientes virtuais - 20h – https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos

-de-capacitacao-a-distancia/colegio-pedro-ii 

  

 

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=38
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-capacitacao-a-distancia/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-de-mato-grosso-do-sul-ifms
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-capacitacao-a-distancia/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-de-mato-grosso-do-sul-ifms
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-capacitacao-a-distancia/instituto-federal-de-educacao-ciencia-e-tecnologia-de-mato-grosso-do-sul-ifms
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-capacitacao-a-distancia/colegio-pedro-ii
https://www.gov.br/pt-br/todosportodos/cursos-de-capacitacao-a-distancia/colegio-pedro-ii
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Professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto lança  

Dicionário da Pandemia do Novo Coronavírus para Crianças  

 

A Profª Drª Laura Johanson da Silva, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil, da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto  e  Coordenadora  do  Proje-

to  de  Extensão Promoção da saúde da criança: práticas de cuidar e  educar  -

ProSa da Criança, elaborou o DICIONÁRIO DA PANDEMIA DO NO-

VO CORONAVÍRUS PARA CRIANÇAS. 

A publicação faz parte do Projeto de Extensão ProSa da Criança, da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, em parceria com docentes 

da Universidade Federal Fluminense - UFF e tem como objetivo apresentar para as 

crianças leitoras um material educativo lúdico que pudesse ajudá-las a entender os significados de 

termos difíceis que surgiram e foram introduzidos rapidamente no cotidiano, em virtude da pande-

mia causada pelo novo coronavírus. 

Acesse o DICIONÁRIO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS PARA CRIANÇAS. 

 

Biblioteca Central disponibiliza livros para leitura 

 

A Biblioteca Central-BC, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, disponibilizou 

livros para leitura através da estante virtual da BC, com livros do acervo digital , disponíveis em aces-

so aberto ou que já estejam em domínio público.  

Para acessar os livros digitais é necessário configurar a porta do proxy do  navegador ou fazer o Lo-

gin Institucional (acesso via Shibboleth), disponível para a base da EBSCO. Os livros podem ser aces-

sados na página http://www.unirio.br/bibliotecacentral/estante-virtual. 

Acesso via Proxy  

Acesso via Shibboleth 

 

Alguns dos livros disponíveis no site da Biblioteca Central 

 

http://www.unirio.br/progepe/DICIONRIO_DA_PANDEMIA_DO_NOVO_CORONAVRUS_PARA_CRIANAS_PROSA_2020.pdf
http://www.unirio.br/bibliotecacentral/estante-virtual
http://www.unirio.br/bibliotecacentral/copy3_of_TutorialConfiguracaodenavegadoresparaacessoviaProxy_PDF.pdf
http://www.unirio.br/bibliotecacentral/tutorial-de-acesso-via-shibboleth
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Fonte: Ministério da Economia 
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