
UFPR promove este mês a Semana do Servidor de 2011

Para garantir que docentes e técnicos administra-
tivos, tanto os ativos como os aposentados, parti-
cipem da XVI edição da Semana do Servidor da 
UFPR, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas progra-
mou 58 atividades, em horários e locais diversifi-
cados. A idéia é, segundo a pró-reitora Laryssa 
Martins Born, propiciar no período de 24 a 27 de 
outubro uma integração entre os servidores. 

Para alcançar este objetivo foram programadas, 
por exemplo, atividades manuais como origami 
em tecido, bijuterias, mosaico, confecção de kit 
escritório (foto à esquerda), pintura em seda, 
enfeites de natal, técnicas e truques de auto-
maquiagem; patchwork embutido (foto à direita), 
entre outras.

Inscrições para as 58 atividades programadas serão aceitas de 17 a 19 de outubro, no auditório da Progepe

Ano 2 - Número 15 - Outubro de 2011

Integrantes da Comissão da XVI Semana do Servidor preparam a programação
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Para os aposentados foi elaborada uma programação especial: o Passeio 100% Saúde. Os 
participantes serão recepcionados com um café da manhã, na Progepe, e em seguida, farão 
numa animada viagem até o Litoral paranaense. Durante o percurso, receberão informações 
sobre qualidade de vida e dicas de saúde e, também, poderão ter a pressão e o índice de glice-
mia medidos por profissionais dos Casas 3 e 4, que acompanharão o grupo. Lá, visitarão o 

M u s e u  d e  
Paranaguá e as 
i n s t a l a ç õ e s  d o  
Setor Litoral, bem 
como, farão saudá-
vel caminhada na 
areia da praia.

A programação desta XVI Semana do Servidor da UFPR, no entanto, não é composta apenas 
de oficinas de trabalhos manuais. Os participantes terão como opção, também, atividades 
que visam contribuir para a qualificação no ambiente de trabalho, como é o caso dos 
Seminários sobre Mestrado Profissional e o do PCCTAE – Plano de Carreira para os Cargos 
Técnicos Administrativos em Educação; o módulo de Financiamento Público e Privado; etc. 
Os servidores poderão se inscrever, ainda, na oficina que abordará a temática ambiental, 
como é exemplo  a que capacitará o profissional para confeccionar um aquecedor solar para 
água, com utilização de material reciclado (foto à esquerda) e ao mini curso  de Produção de 
Vídeo Stop Motion (foto à direita).

Outubro de 2011

Oficinas Selecionadas 

Foto: Arquivo PROGEPE

Aposentados participam de oficina realizada no ano passado, na Fazenda da UFPR, no Canguiri



Outubro de 2011

Os servidores ativos e aposentados que dese-
jarem se inscrever em uma das 58 opções de 
oficinas e mini cursos ofertados deverão se 
dirigir, no período de 17 a 19 de outubro, ao 
auditório da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (Rua Dr. Faivre, 590, mezanino). 
Profissionais das Unidades de Qualificação e 
de Capacitação e Aperfeiçoamento de 
Pessoas, responsáveis pela organização da 
Semana, estarão atendendo os servidores das 
9 às 17 horas, ininterruptamente. No local, os 
interessados conhecerão todas as atividades 
disponíveis, bem como, horários e instruto-
res. Cada servidor poderá escolher até três 
das 58 opções de atividades ofertadas. Feita a inscrição, é fundamental que o comprovante seja guardado 
pois ele será o passaporte para retirada do tradicional Kit da Semana (camiseta, sacola e bloco de anota-
ções), bem como, para o sorteio de brindes que ocorrerá durante a solenidade de abertura, marcada para 
o dia 24, as 14 horas, no Teatro da Reitoria. 

Inscrições

Oficinas Selecionadas

Conheça, agora, as 35 propostas selecionadas:
01. Finanças Pessoais - Conhecer para Enriquecer!

Ana Paula Cherobim
02. Finanças Pessoais - Como Controlar sua Riqueza!

Ana Paula Cherobim
03. Vivência da Primavera - Denise Santos
04. Fotografia para Iniciantes - Douglas Fróis
05. Flores de Voal - Emilia Kinoshita
06. Flores de Fuxico - Emilia Kinoshita
07. Toalha Bordada/Natal - Emilia Kinoshita
08. Enfeite de Natal em Feltro - Evani Silva
09. Princípios Básicos de Animação em Vídeo Stop Motion

Fábio Luis Marcolino
10. Pintura em Cerâmica/Natal - Geny Santos Nowiski
11. Mosaico - Geny Santos Nowiski
12. Almofada Capitonê - Imaculada Jacobsen
13. Improvisação e Jogos Teatrais -  Jean Carlos Gonçalves
14. Pintura em Madeira – Lais Murakami
15. Patch sem Agulha - Lais Murakami
16. Origami em Tecido - Lais Murakami
17. Kit Escritório - Leticia Yuriko Hoshguti
18. Caixa Artesanal Utilitária – Leticia Hoshguti

19. Faça você mesmo sua Agenda 2012- Leticia Yuriko Hoshguti
20. Massagem e Relaxamento Corporal - Liciane Carla da Silva
21. Anjo de Natal - Maria de Lourdes Fidelis
22. Torta Salgada/Recheios - Marília Gueno
23. Batata Suíça - Marília Bassani Gueno
24. Introdução à Plataforma de Ensino Moodle – Acesso Aluno

Melissa Milleo Reichen
25. Moodle – Abordagem para uso de Professor ou Tutor – Melissa Milleo 

Reichen
26. Curso Básico de Bijuteria - Michele Souza
27- Elaboração de Projetos para Captação de Financiamento - Palmira Sevegnani
28.Patchwork Embutido/Natal- Rosane de Sá
29. Caixa com Decoupage e Carimbos - Rosane Antunes de Sá
30. Pintando Latas Utilitárias usando Faixas Decorativas - Rosane Antunes de Sá
31. Toalha para Lavabo/Natal - Solange Santos
32. Bota Natalina em Cerâmica  Solange Santos
33. Pintura em Seda/Canga Verão - Solange Cristina dos Santos
34. Aquecedor Solar com Materiais - Recicláveis - Tiago Radaskievicz
35. Auto-Maquiagem: Técnicas e Truque - Waleska Corrêa Barros
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Além das 35 oficinas/mini cursos selecionados pela 
Progepe, através de análise dos projetos apresenta-
dos, outras atividades ministradas por profissionais 
externos à UFPR também integram a programação 
da XVI Semana do Servidor. É o caso das seis oficinas 
– Auto-maquiagem, patrocinadas pelo Boticário 
(Shopping Mueller); e o Workshop de Yoga, que será 
realizado pela professora Sandra Cury. O mini curso 
“Aposentadoria: um ponto de mutação”, que terá 
como instrutor Armelino Girardi; e o bate papo com 
a professora Elaine Ragnini, que propõe discussão 
em torno de um repensar aposentadoria, da vida, da 
carreira e do trabalho, finalizam a programação 
elaborada pela Progepe.
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Encerramento

Programação da Abertura
A abertura da XVI Semana do Servidor da, programada para o dia 24 de outubro, às 14 horas, no Teatro da 
Reitoria, será feita pelo reitor Zaki Akel Sobrinho e pela pró-reitora de Gestão de Pessoas, Laryssa Martins 
Born. Na sequência, será exibida uma performance da artista Brigitte Beaulieu, que também se caracteri-
zará e dublará músicas de divas como Carmen Miranda. A atração seguinte será uma apresentação dos 
bailarinos da Escola de Dança Edison Carneiro, que dançarão samba de gafieira O Grupo de Teatro 
Anticorpus (foto à direita), formado por funcionários e pacientes do Hospital de Clínicas da UFPR, entra 
no palco às 16 horas para encenar a peça Dr. Mouse, no mínimo o máximo, que faz uma paródia aos pro-
gramas televisivos que tratam da área médicaPara encerrar a tarde, integrantes da Comissão de 
Preparação da XVI Semana do Servidor da UFPR farão a entrega do kit da Semana (camiseta, sacola e 
bloco de anotações) A distribuição do material será feita mediante apresentação do comprovante de 
inscrição.

O encerramento da Semana do Servidor 2011, pro-
gramado para o dia 27, quinta-feira, véspera do Dia 
do Servidor Público, será feito de forma a p r o p i c i a 
r um a g r a d á v e l mome n t o d e confraternização. 
Os oficineiros participarão de um café colonial, que 
será servido as 15 horas, nas dependências da 
Progepe (Rua Dr. Faivre, 590, Centro).

Para conhecer a íntegra da programação elaborada para a XVI Semana do 
Servidor, os interessados poderão acessar o site:
http://www.cdp.ufpr.br/semanadoservidor


