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PROGEPE participa de campanha de vacinação contra a Influenza
A equipe do Programa de Extensão Fábrica de Cuidados em conjunto com o Setor de Atenção à Saúde do Trabalhador (SAST)/ Divisão de Promoção à Saúde (DPS)/ Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP) realizou no dia
9 de maio, na Sala da Gestão de Relacionamentos (GERE), a vacinação contra a Influenza para os servidores da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE), servidores lotados na Unidade da UNIRIO na Av. Rio Branco e funcionários do Edifício Delamare, onde está situada a Pró-Reitoria, no Centro.

As equipes do SAST, DDP, DPS e GERE com professor Carlos
Roberto e as alunas de enfermagem

Servidora Fátima Rigueira, Chefe do SAST, participando da
vacinação

O Prof. Dr. Carlos Roberto Lyra da Silva, um dos responsáveis pela equipe da Fábrica de Cuidados, acompanhou os
alunos de enfermagem que participam do projeto de extensão durante a aplicação das 113 doses. A Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) participa da campanha de vacinação contra a Influenza 2019 através
do Programa de Extensão Fábrica de Cuidados, em parceria com a Coordenação de Área Programática (CAP 2.1) da
Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação continua até o dia

31 de maio, das 8h às 17h, nas dependências da

Fábrica de Cuidados. O endereço é Rua Doutor Xavier Sigaud, 290, Urca – subsolo do prédio da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto (EEAP).

O Programa de Extensão Fábrica de Cuidados é coordenado pelas professoras Eva

Maria Costa e Teresa Tonini.

UNIRIO lança vídeo institucional em comemoração aos 40 anos
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) está lançando o
novo vídeo institucional em comemoração aos 40 anos da instituição, celebrado
no dia 5 de junho. Este trabalho promove um giro audiovisual pela UNIRIO. Pessoas, projetos, ideias e ideais interligados pela missão de produzir e disseminar o conhecimento, contribuir para o exercício pleno da cidadania, promover a educação humanista, crítica e reflexiva e formar profissionais competentes
no sentido de contribuir para que a sociedade seja melhor e mais justa.
A UNIRIO foi criada em 1979, para agrupar as escolas tradicionais de Medicina, Enfermagem, Teatro, Música, Nutrição, Arquivologia, Museologia e Biblioteconomia.

Ao longo dessas quatro décadas,

a universidade se expandiu e

hoje tem cinco Centros Acadêmicos, que oferecem bacharelado, licenciatura, ensino à distância, pós-graduação,
mestrado

e

doutorado. Um

youtu.be/0_zxN7SnNF4

universo

a

ser

explorado!

Confira

o

vídeo

no

Canal

YouTube:

https://
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Você conhece o Sigepe Gestor?
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Sobre capacitação interna 2019 na Unirio
A equipe do Setor de Formação Permanente está finalizando o Plano de Capacitação da Unirio – PAC 2019, que será lançado em breve, com ampla divulgação nos canais de comunicação da instituição.
Mas muitos servidores e terceirizados já estão, desde abril, em sala de aula, trocando experiências e adquirindo novos conhecimentos nos cursos de Análise e Melhoria de Processos; Redação Oficial e Escrita na Esfera Administrativa da Universidade;
Gestão e Classificação de Documentos; Lei 8.112 de 11 de dezembro de 1990 e Orçamento Público.
Ainda este mês, estarão abertas as inscrições para os cursos: Primeiros Socorros e Estatística Básica. A Enfermeira do Trabalho, lotada no SAST – Setor de Atenção à Saúde do Trabalhador - Aline Brites será a instrutora do curso Primeiros Socorros, que acontecerá, a partir de junho, na sala de treinamento da PROGEPE, no Centro. Esse é um curso que abarca as técnicas básicas de primeiros socorros em ambiente de trabalho ou de grande circulação de pessoas, muito importante para promover um primeiro atendimento à vítima com segurança e responsabilidade, até que um atendimento médico especializado
chegue ao local.
Já o curso de Estatística, que foi muito bem avaliado pelos participantes da turma do ano passado, será ministrado novamente pelo professor Alexandre Silva no laboratório do CCET. Profissionais de diversos cargos da Unirio têm demonstrado interesse na aquisição dos conhecimentos de estatística para melhor executar suas tarefas no dia a dia. A nossa expectativa é que a
procura para esse curso seja grande.
Para o segundo semestre, também estão programados os seguintes cursos: Edição de Textos e Planilhas Eletrônicas; Educação Financeira; Libras – Língua Brasileira de Sinais; e Rotinas Administrativas em Secretarias Acadêmicas. Todos esses
cursos acontecerão nos campi da Urca. Já na Progepe teremos a realização dos cursos Direito Administrativo Disciplinar; Metodologias Participativas; e Segurança da Informação: boas práticas para o uso da internet acadêmica.
Por isto, fique sempre atento, ao longo do ano, às notícias postadas nos sites da Unirio e da Progepe para não perder o período das inscrições nos cursos desejados. E aproveite todas as oportunidades para se desenvolver profissionalmente.

Participantes da turma de Orçamento Público no campus da Urca

Instrutor Rodrigo Pinha na sala de treinamento
da Progepe
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Mensagem
Em 2019, ano em que a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro completa 40 anos e a PróReitoria de Gestão de Pessoas o 6º aniversário, o PROGEPE informa comemora no mês de maio 4 anos de
circulação nesta edição de número 49, sempre com o
objetivo de informar aos servidores e toda comunidade
acadêmica as notícias e atividades desenvolvidas pela
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UNIRIO, que tem
como 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.
Neste 4º aniversário do nosso informativo, o Pró-Reitor de Gestão de Pessoas e a equipe da Gestão de Relacionamentos agradecem a parceria de todos os setores da PROGEPE, dos nossos colunistas, colaboradores e leitores que nos acompanham todos os meses. Obrigado!!!
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“O Capital Humano em primeiro lugar”

