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Inscrições abertas para o curso de Noções Básicas de Primeiros Socorros 

 

O Setor de Formação Permanente (SFP), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), infor-

ma que já estão abertas as inscrições para o curso de capacitação interna Noções Básicas de 

Primeiros Socorros, até o dia 24/06, segunda-feira, ou enquanto houver vagas. O curso será 

ministrado pela instrutora Aline Bárbara Garcia Lima Brites, Enfermeira do Trabalho. Serão ape-

nas 12 vagas disponíveis para este curso. 

A capacitação será realizada no período de 25 de junho a 20 de agosto, das 9h às 12h, na 

Sala de Treinamento da PROGEPE e tem carga horária total de 36h. Podem participar servidores docentes, técnico-

administrativos, reintegrados e terceirizados da Unirio. 

O curso tem como finalidade apresentar aos participantes algumas situações de emergência que podem ocorrer no 

dia a dia no ambiente de trabalho ou mesmo em casa. Entre os assuntos que serão abordados no curso, vale des-

tacar: avaliação primária da vítima de trauma, manobras de ressuscitação cardio-pulmonar (RCP), obstrução de vias 

aéreas, lesões traumo-ortopédicas, hemorragias, queimaduras e transporte de vítimas. 

O objetivo geral é orientar o participante quanto ao reconhecimento das situações de emergência e como proceder 

na primeira abordagem à vítima de acidente ou de mal súbito, prestando-lhe os primeiros socorros. 

Confira o Plano de Curso 

Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/vhBwa5aak7XzKXicA   

A PROGEPE fica localizada na Av. Presidente Vargas, 446, 20º andar, Centro. 

Aproveite mais essa oportunidade de desenvolvimento! 

 

 

 

PROGEPE elabora questionário para servidores com deficiência 

 

A equipe do Setor de Atenção a Saúde do Trabalhador (SAST), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), 

produziu um questionário cujo objetivo é identificar todos os servidores com deficiência da UNIRIO. 

Solicitamos que apenas os servidores com deficiência respondam ao questionário até o dia 19 de ju-

nho, independente de terem ingressado na universidade com a deficiência ou não. Essa identificação é parte da 

construção de um perfil destes servidores e será usado também para a construção de um projeto que visa o diálo-

go sobre a pessoa com deficiência no ambiente de trabalho e acessibilidade na UNIRIO. 

Acesse o questionário no link: https://forms.gle/1qQDEB4fd7f9wA6n8 

Mais informações podem ser obtidas no SAST através do e-mail progepe.sast@unirio.br ou pelo telefone (21) 2233-

1743. 

 

 

http://www.unirio.br/progepe/PlanodeCursoPrimeirosSocorros.pdf
https://forms.gle/vhBwa5aak7XzKXicA
https://forms.gle/1qQDEB4fd7f9wA6n8
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PROGEPE divulga critérios para concessão de afastamentos para capacitação de 

servidores técnico-administrativos 

 

 

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEPE, por meio da Divisão de Acompanhamento Funcional e Formação 

Permanente - DAFFP em conjunto com o Setor de Formação Permanente – SFP reuniram esforços para estabelecer 

alguns critérios para a concessão de afastamentos para capacitação de servidores técnico-administrativos da     

UNIRIO, após nota da Reitoria publicada no dia 6 de maio de 2019 sobre o significativo contingenciamento no or-

çamento das Instituições Federais de Ensino Superior. 

Com a definição de critérios, pretende-se garantir a continuidade de todas as ações previstas no Plano Anual de 

Capacitação 2019, tendo em vista a economia de recursos da verba de capacitação.  Os critérios serão utilizados 

nas solicitações que chegaram à PROGEPE a partir de 03 de junho de 2019, data da aprovação pelo Pró-Reitor de 

Gestão de Pessoas. 

  

 

1)    Para participar de congressos, seminários e fóruns, os servidores poderão solicitar somente o custeio 

de inscrição e, caso o evento seja fora da cidade do Rio de Janeiro, deverão arcar com os custos de di-

árias e passagens. Excetuam-se desta norma, os ocupantes de Função Gratificada e Cargos de Direção da 

Universidade e os casos em que atuarão em Fóruns ou Encontros como representantes da instituição. 

  

 

2)    O apoio financeiro para cursos de capacitação (custeio de inscrição, diárias e passagens) somente 

será concedido se o conteúdo programático for essencial para o desempenho de alguma atividade especí-

fica no setor ou se trate de uma nova, o que deverá ser justificado e fundamentado pela chefia imediata. 

Caso o curso seja ministrado fora da cidade do Rio de Janeiro, a equipe do SFP indicará outra instituição, 

caso haja, a fim de garantir a qualidade da capacitação e o menor custo para a Administração. 

   

 

3)    Em qualquer caso, serão liberados no máximo 2 (dois) servidores de um mesmo setor/ unidade, que 

deverão comprometer-se em multiplicar os conhecimentos adquiridos na unidade, setor e/ou em áreas a-

fins. 

  

 

4)    O servidor que obtiver apoio financeiro para eventos externos de capacitação, só poderá solicitar 

novamente o custeio decorridos 6 (seis) meses, salvo se o conteúdo programático for considerado essenci-

al para o desempenho do servidor, o que deverá ser fundamentado pela chefia imediata. Excetuam-se des-

ta norma os servidores ocupantes de Função Gratificada e Cargos de Direção. 
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Em comemoração aos 40 anos da UNIRIO, a Universidade está promovendo uma Campanha de Doação de San-

gue em parceria com o Hemorio. Participe!!! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIS promove oficina de audiovisual 

 

O Núcleo de Imagem e Som (NIS), em parceria com o Laboratório da 

Memória das Artes e Cultura (Lamac), comunica que estão abertas até 

o dia 21 de junho, as inscrições para a 6ª oficina de audiovisual. Serão 

oferecidas 15 vagas e podem participar estudantes, professores e técni-

co-administrativos da UNIRIO. 

O curso será realizado no período de 29 a 31 de julho, das 9h às 18h, 

no Lamac e os participantes aprenderão noções básicas sobre a produ-

ção audiovisual, uso de câmera, microfone, luz e edição de vídeos. As 

inscrições podem ser realizadas através da ficha de inscrição disponibili-

zada na página da ProExc ou pelo endereço eletrônico https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSc1FAXUDB5I93H3u-qK_ciBLqvMHlK_7mh4OyUlFDrv9etSpg/viewform . 

Terão prioridade os candidatos que tiverem ou participarem de projeto que envolva atividades na área audiovisual. O 

Lamac fica localizado na Av. Pasteur, 436, no Prédio do Centro de Letras e Artes—CLA, 6º andar, na Urca. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FAXUDB5I93H3u-qK_ciBLqvMHlK_7mh4OyUlFDrv9etSpg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1FAXUDB5I93H3u-qK_ciBLqvMHlK_7mh4OyUlFDrv9etSpg/viewform
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Plano Anual de Capacitação 2019 

 

Compreendendo o documento orientador de ações de capacitação                                         

profissional na Unirio 

 

O serviço público, assim como em outras esferas profissionais, é suscetível às mudanças e inovações que ocorrem no 

contexto social. O surgimento de novas demandas institucionais pressupõe a existência de uma equipe que busque constante-

mente se atualizar e adquirir novos conhecimentos. Nesta perspectiva foi elaborado o Plano Anual de Capacitação ( PAC )  

2019, um documento orientador, do ponto de vista prático, de todas as ações planejadas relacionadas à capacitação no âmbi-

to da UNIRIO.  

O PAC tem como objetivo estruturar as ações de capacitação e de desenvolvimento a serem ofertadas aos servidores 

técnico-administrativos da UNIRIO, dando-os subsídios para seu desenvolvimento profissional e pessoal, por meio da aquisi-

ção de conhecimentos em consonância com as atribuições do seu cargo e com a função social da IFE.  

 Cabe salientar que o plano baseia-se nas demandas mais pontuais advindas dos servidores e as demandas institucio-

nais detectadas a partir de uma visão mais integrada do funcionamento das unidades administrativas da universidade. Além 

disso, o documento abarca as iniciativas individuais nas quais os próprios servidores manifestam interesse em participar de 

eventos promovidos por outras instituições, dentro de sua área de atuação.  

O plano traz uma linguagem acessível e prática com a finalidade de fazer com que o servidor compreenda o processo 

de formação/capacitação profissional e conheça as ações realizadas com esses propósitos, ações das quais eles podem parti-

cipar ativamente, seja adquirindo ou compartilhando conhecimentos.  Ele também materializa um planejamento para que haja 

oportunidades de desenvolvimento das equipes de trabalho da UNIRIO, fomentando a permanência da capacitação profissio-

nal na cultura organizacional da instituição.  

Fica o nosso convite à leitura do documento e o nosso incentivo para que você servidor planeje sua capacitação profis-

sional para 2019!  
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Pró-Reitora de Gestão de Pessoas em Exercício: Elisabete Strazeri Baptista  
 
Gestão de Relacionamentos: Graziella Cataldo Batista Felix (Responsável) e José Antônio de Oliveira - PROGEPE informa – Edição de Texto, apuração, projeto gráfi-
co, editoração e versão on-line- Graziella Cataldo Batista Felix e José Antônio de Oliveira 
 
Contato para divulgação: progepe.gere@unirio.br  – tel.: (21) 2542-3987 
 
Revisão Final: Elisabete Strazeri Baptista  

Os dados sobre cursos e eventos são de responsabilidade dos respectivos organizadores. 

“O Capital Humano em primeiro lugar” 

mailto:progepe.gere@unirio.br

