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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA EXTRA
ORDINÁRIA/EST
ATUTÁRIA
EXTRAORDINÁRIA/EST
ORDINÁRIA/ESTA
O presidente da Associação dos Servidores da Universidade Federal de Minas Gerais – ASSUFEMG –, usando
das atribuições que lhe confere o Estatuto, convoca os(as) senhores(as) associados(as) para se reunirem em Assembleia
Extraordinária/Estatutária, a se realizar no Auditório da Reitoria da UFMG, Av. Antônio Carlos, 6627, campus Pampulha,
na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais, no próximo dia 11 de fevereiro de 2010, quinta-feira, às 9h, em primeira
convocação com 50% mais um dos associados, e em segunda e última convocação às 9h30min, no mesmo dia e local,
com a presença mínima de 50 associados, para deliberar os seguintes pontos de pauta:
1) Prestação de contas do período 2007/2008.
2) Eleição da Comissão Eleitoral para as eleições de 2010.
Belo Horizonte, 01 de fevereiro de 2010.
Márcio Flávio dos Reis - Presidente/Assufemg

Boletim Especial

Programas de Capacitação, Qualificação e Desenvolvimento
Æ Saiba mais sobre o Profiq, o Programa
de Formação Integrada e Qualidade de Vida na
Gestão de Pessoas da UFMG, e conheça sua
legislação, seus antecedentes e suas subdivisões
(páginas x e y).
Æ “Desafios da reportagem, por Carolina
Brauer” – detalhes dos bastidores da matéria
nas páginas x e y, com box sobre pesquisa da
Abraji que mostra que em somente 6% dos
órgãos públicos estaduais e municipais
contatados pela Associação Brasileira de
Jornalismo Investigativo os repórteres
envolvidos conseguiram levantar as informações
requeridas de forma integral.
Æ Você sabe o que é “Progressão por
Capacitação”? “Progressão por mérito”?
“Licença-capacitação”? “Licença-prêmio”? Vá
às páginas x e y e confira informações sobre
alguns de seus direitos como servidor.

Æ Por dentro do Edital 003/2008: veja
informações sobre o Edital que referenciou as
ações do Programa de Formação Integrada e
Qualidade de Vida na Gestão de Pessoas da
UFMG e saiba que nem todas as unidades
apresentaram projetos de capacitação via Profiq
para seus servidores (páginas x e y).
Æ Leia o editorial “Dificuldade de acesso a
informação prejudica ações de capacitação” e
veja por que é importante capacitar, por que essa
pauta está sendo publicada agora e por que é
preciso superar entraves na implementação dos
programas de capacitação na UFMG (páginas X
e Y).
Æ “Você acha que o Profiq precisa de mais
publicidade?” Confira as opiniões de alguns
servidores contatados pela reportagem (páginas
x e y) e aproveite para dar a sua opinião no site
da entidade: www.assufemg.org.br

Editorial

Dificuldade de acesso a informações prejudica ações de capacitação
Por que é importante capacitar
O Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento dos
Trabalhadores em Educação das Instituições Federais de
Ensino Superior foi concebido para atender às
especificidades desses profissionais, em consonância com
os objetivos das instituições nas quais atuam, de forma a
promover o desenvolvimento integral (como profissional e
como ser humano) desses servidores, racionalizar os recursos
públicos e aumentar o nível do comprometimento
organizacional.
Na UFMG o Programa de Capacitação “nasceu” em
2003, com o hoje extinto Progrid, que sistematizou e
articulou as ações já existentes e incluiu novas ações de
capacitação e desenvolvimento. Em 2008 o Progrid tornouse Profiq, ou Programa de Formação Integrada e Qualidade
de Vida na Gestão de Pessoa.
O Profiq teve vigência a partir do segundo semestre de
2008, e tem como prazo para a implantação de todos os
seus subprogramas o mês de junho de 2011. A capacitação
via Profiq pode ocorrer tanto através das ações ofertadas
pela própria Pró-Rh quanto pelos setores de Recursos
Humanos (RH) das próprias unidades e do Hospital das
Clínicas (HC).
São considerados como “ações de capacitação” cursos
presenciais e a distância, aprendizagem em serviço, estágios,
intercâmbios, grupos formais de estudo, seminários e
congressos que contribuam para o desenvolvimento do
servidor e que atendam aos interesses da instituição.
O desenvolvimento das habilidades necessárias para que
todas as atividades institucionais da universidade possam
ser realizadas, por meio do aprimoramento do trabalho dos
técnico-administrativos em educação, é fundamental para
o melhoramento da UFMG. Principalmente porque, em
tempos de implementação do Reuni, a instituição deverá
ter acréscimo de cerca de 400 docentes e 500 técnicoadministrativos em seu quadro de pessoal, além de mais
1.500 bolsistas de pós-graduação (dados obtidos em http:/
/www.ufmg.br/prorh/PROFIQ.PDF). A ampliação do
número de servidores torna a capacitação e a qualificação
ainda mais necessárias.

O momento é agora
Por isso, o Pinga-Fogo publica edição especial sobre
Programas de Capacitação na UFMG, reportagem que
começou a ser apurada no início do mês de julho do ano
passado. A reportagem sobre esse tema está sendo publicada
somente neste momento, seis meses após a proposição da
pauta e em período em que a vigência do Edital nº 003/2008,
que estabeleceu as diretrizes para a seleção de propostas
para apoio a projetos de desenvolvimento de recursos
humanos no âmbito do Profiq, relativo ao biênio 2008/2009,
começa a ter fim (dezembro/2009).

Sendo assim, este não é, definitivamente, o tempo mais
“adequado” para tal publicação, pelo menos do ponto de
vista jornalístico. Porém uma série de fatores contribuiu para
que só agora fosse possível publicar o que foi apurado pela
reportagem do Pinga-Fogo sobre ações em capacitação e
desenvolvimento na UFMG, como dificuldade na obtenção
dos dados, abrangência do assunto e momento político pelo
qual vai passar a Assufemg.
A importância da disseminação e da democratização das
informações referentes à capacitação, qualificação e
desenvolvimento deve se sobrepor ao caráter efêmero do
jornalismo, mormente porque esta pauta surgiu da percepção
de que as informações sobre capacitação e qualificação não
eram do conhecimento de parte significativa da categoria
dos técnico-administrativos da UFMG.
De fato, a reportagem encontrou em seu caminho
obstáculos referentes a dificuldades na obtenção dessas
informações, que foram sendo superados da maneira como
foi possível (ver Desafios da reportagem, página XX). No
entanto, chega até aqui com a sensação de dever cumprido,
na tentativa de prestar serviço à comunidade universitária a
partir da sistematização e da democratização das
informações coletadas sobre ações em capacitação,
qualificação e desenvolvimento dos servidores na UFMG.
A própria UFMG reconhece a necessidade de promover
melhorias na comunicação entre a Pró-RH e os servidores,
para que todos tenham acesso às informações concernentes
aos seus direitos e benefícios. No Programa do Profiq,
disponível em http://www.ufmg.br/prorh/PROFIQ.PDF,
item 3.1.4, a universidade admite que “na maioria das vezes,
em uma instituição do porte da UFMG, parte significativa
dos servidores não conhece todos os seus direitos ou
desconhece como acessar todos os benefícios trazidos por
um programa de desenvolvimento de recursos humanos.
Conhecer esse programa significa, no mínimo, entender o
que a Instituição oferece a seus servidores, em uma
dimensão destacada de atenção, significativos benefícios,
não refletidos diretamente em seus proventos”.
É preciso democratizar o acesso às informações
referentes a ações de capacitação, qualificação e
desenvolvimento. Que esse material possa subsidiar a
proposição de novos Programas de Capacitação voltados
aos servidores, prevista para ocorrer, de acordo com a PróRH, em março ou abril deste ano.

Projetos de capacitação
carecem de diretrizes mais específica
“As ações de capacitação serão planejadas e executadas
pela PRORH e pelas unidades acadêmicas (sob a supervisão
e acompanhamento da PRORH), que elaborarão projetos
de treinamento que atendam às especificidades de cada uma
das áreas de conhecimento, no contexto de suas
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características, e propicie um sistema de gestão mais
integrado, no qual as unidades da UFMG passem a
compartilhar com a administração central a
responsabilidade de capacitar seus servidores. Tais ações
agregarão propostas diversas em parceria com outras
instâncias internas e externas à da UFMG”.
Essa diretriz, contida no Programa do Profiq (http://
www.ufmg.br/prorh/PROFIQ.PDF), aponta para a
descentralização das ações de capacitação e
desenvolvimento na UFMG, já que a coordenação desses
projetos nas unidades e no Hospital das Clínicas (HC) fica
a cargo de seus diretores. Porém, o Programa não
especifica a forma como essas ações devem ser
implementadas, e isso abre margem para critérios subjetivos
e arbitrários de utilização das verbas referentes à
capacitação, segundo fontes consultadas pela reportagem
do Pinga-Fogo que, temendo represálias, pediram para
não ser identificadas.
A própria administração central admite a necessidade
de padronização e de adoção de critérios mais bem
definidos, no tocante aos departamentos vinculados à PróRH. No mesmo Programa supracitado, item 3.1.4, está
escrito que “a comunidade da UFMG carece, e tem havido
reclamações nesse sentido, de manuais de normas,
procedimentos e formulários eletrônicos para todos os
departamentos vinculados à PRORH. Suprir tal falta
favorecerá sobremaneira a comunicação entre todos os
setores e servidores da Instituição”.
A necessidade de aprimoramento dos critérios para a
concessão de bolsas também é reconhecida pela
universidade (item 3.2.2, Programa do Profiq): “os critérios
para concessão de bolsa deverão ser aperfeiçoados, de

forma a manter a participação democrática daqueles que
se interessam e daqueles que no processo de avaliação de
desempenho foram indicados para realização de cursos
de educação formal, necessários à melhoria de seus
desempenhos.”
As dificuldades a serem superadas não param por aí.
O trecho a seguir, extraído do Programa do Profiq, cita
outros desafios que se afiguram a todos: “(...) os órgãos
de recursos humanos estão diante de dois grandes quesitos
principais, que deverão ser contemplados ao se
estabelecerem suas políticas de gestão de pessoas:
- identificação dos servidores com possibilidade de
progressão por capacitação, aliada aos indicadores de
necessidade de qualificação para a realização de seu
trabalho;
- identificação do investimento a ser direcionado para
aqueles que já estão enquadrados no último nível de
capacitação, de forma a mantê-los atualizados e motivados
a melhor desempenharem suas atividades.
Investir em capacitação e qualificação é acreditar em uma
universidade melhor, mais bem preparada e mais humana. Mas
isso requer esforços em conjunto – instituição e trabalhadores
em educação –, para garantir que projetos sejam propostos a
partir de critérios claros e que as informações sobre política
de recursos humanos cheguem a todos.
O Pinga-Fogo agradece especialmente aos servidores
Etel Cássia, uma das responsáveis pela elaboração do
projeto de capacitação no ICB, e César Nonato de
Oliveira, integrante da Comissão de RH/ICB, que se
dispuseram a dar uma verdadeira “consultoria” sobre o
Profiq à reportagem do Pinga-Fogo.
Diretoria UnificAção para Continuar Crescendo

- Pró-reitoria de Recursos Humanos (Pró-RH): através do Profiq, é possível ao servidor pleitear: “Bolsa
Ensino Superior (PRORH)”, que oferece ajuda financeira (R$120,00) aos servidores efetivos da UFMG que cursam
o ensino superior (que não possuam nível superior); “Programa Qualidade de Vida (PRORH/ CAC/ CEU)”, que
engloba atividades de Ginástica e Hidroginástica no CEU, Dança de Salão no CEU e Faculdade de Medicina e inclui
também aulas abertas (sem necessidade de inscrição), como tai-chi-chuan. “Programa Bolsa Pré-Vestibular”, que
oferta 80 bolsas no valor mensal de até R$130,00 para ajuda no custeio de cursinhos preparatórios para o vestibular.
Existe também uma relação de cursos no DRH que estão disponíveis para os servidores de todas as Unidades e
Departamentos: curso de idiomas, inclusão digital, habilidades gerenciais e gestão, iniciação ao serviço público, gestão
de compras e serviços, projetos culturais, dentre outros. Após cada quinquênio de efetivo exercício o servidor pode,
no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três
meses, para participar de curso de capacitação profissional (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97). Para
participar dos cursos o servidor em exercício pode solicitar a sua liberação (mediante compensação de horário) à
chefia imediata. As Unidades podem promover ações de capacitação via CENEX. Entretanto, as Unidades sempre
desenvolvem suas ações de capacitação via PRORH, segundo a própria. O Edital 003/08 estabeleceu todos os
critérios para a participação das Unidades Acadêmicas nos Projetos Específicos (Profiq), e está disponível na pagina
da PRORH (www.ufmg.br/prorh) (mais informações em www.assufemg.org.br).
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Saiba mais sobre o Programa de Capacitação da UFMG, o Profiq
Os trechos a seguir foram extraídos do Programa de Formação Integrada e Qualidade de Vida na Gestão de
Pessoas (Profiq), de abril de 2008, da Pró-Reitoria de Recursos Humanos da UFMG (disponível em http://
www.ufmg.br/prorh/PROFIQ.PDF ), e se referem ao Programa que já está em andamento, não se constituindo
necessariamente, portanto, como fonte das diretrizes de outras ações de capacitação a serem implementadas
na universidade, previstas para março ou abril de 2010, segundo a Pró-RH. Tais ações ainda dependem das
diretrizes a serem propostas pelo novo reitorado, eleito em 2009.
Entretanto, as informações abaixo servem de base para o entendimento e o esclarecimento do que venha a
ser o atual Programa de Capacitação da UFMG, o que pode contribuir para a apropriação pelos servidores de
dados que poderão subsidiar futuras ações de capacitação e desenvolvimento, através da colaboração dos
trabalhadores em educação nos processos de concepção e implementação dessas ações.

Profiq substituiu o antigo Progrid
Em 2003 foi instituído o Programa Integrado de
Desenvolvimento (Progrid), que articulou e reorientou ações
de capacitação e desenvolvimento já existentes na UFMG,
além de incluir novas ações. O Progrid teve como principal
objetivo aprimorar a qualidade dos serviços, por meio da
capacitação e do desenvolvimento de seus servidores, do
aumento do nível de comprometimento organizacional e da
maior racionalização dos recursos investidos.
Com vigência até maio de 2008, o Progrid revelou-se
experiência importante e seus resultados demonstram o
acerto da universidade na escolha do programa como uma
de suas principais políticas.
No entanto, o modelo em vigor precisou ser adequado
e aprimorado para atender às atuais necessidades da
UFMG, não só no que diz respeito à evolução intrínseca à
área de gestão de pessoas, como também às exigências
da atual legislação e às novas determinações
governamentais.
Tais exigências legais referem-se, especialmente, às
do Decreto 5.707/2006, que instituiu a Política e as
Diretrizes para desenvolvimento de Pessoal da
Administração Pública Federal; às da Lei 11.091/2005,
que instituiu o Plano de Carreira dos cargos de TécnicoAdministrativos em Educação (PCCTAE); às do
Decreto 6.096/07, que instituiu o Plano de
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais
(REUNI); e às da Portaria MP/SRH 1.675/06, que
instituiu o Manual para os Serviços de Saúde dos
Servidores Civis Federais.

Seguindo essas orientações, o Plano de Desenvolvimento
dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos TécnicoAdministrativos em Educação (PDIC) foi elaborado. O
PDIC é composto especificamente de três programas
integrados, e um deles é o Programa de Capacitação
(Profiq). Os outros dois são os programas ligados à
avaliação de desempenho e ao dimensionamento.

Subdivisões do Profiq / Opções de cursos
O Programa de Formação Integrada e Qualidade de
Vida na Gestão de Pessoas (Profiq) engloba os seguintes
subprogramas, distintos e inter-relacionados, que incorporam
em suas atividades as vertentes do ensino, da pesquisa e da
extensão, a saber:
- Subprograma de Capacitação: também chamado
Treinamento, considera a necessidade de oferta de cursos
a partir de uma demanda identificada pelos gestores e pelos
próprios servidores, e (...) requer a realização de curso
especifico para os gestores, com conteúdos que abordem
os conceitos e os princípios da Administração Publica, com
destaque para conceitos de gerência em diferentes áreas,
de modo a eliminar ou minimizar as dificuldades encontradas
no gerenciamento da Instituição.
- Subprograma de Qualificação: priorizará o processo
de educação formal – ensino fundamental, médio, superior
e pós-graduação – por meio de ações planejadas e
executadas em conjunto com outras instâncias ligadas à área
de educação e à de recursos humanos da própria UFMG
(ver tabela abaixo).

Profiq, que tem diretrizes baseadas
no PCCTAE, no Reuni e em
Portaria da SRH, integra o PDIC
No momento atual, qualquer Programa de Apoio
Institucional ao Desenvolvimento da Gestão de Pessoas
deve, necessariamente, considerar os desdobramentos
acarretados pela Lei 11.091/05 (PCCTAE); pelo Decreto
5.825/06, que estabelece a política e as diretrizes de
capacitação dos servidores integrantes do PCCTAE; pelo
Decreto 6.096/07 (Reuni); e pela Portaria MP/SRH 1.675/
06.
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- Subprograma de Qualidade de Vida no Trabalho:
em dois eixos, prevê a inserção de ações que buscam a
melhoria da qualidade de vida nos aspectos social, físico e
emocional dos servidores da UFMG.
Eixo I: Saúde Ocupacional: fazem parte desse eixo o
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o
Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
(PCMSO), e também Junta Médica Federal/Perícia
Médica, Estudo Ergonômico do Trabalho, Segurança no
Trabalho, Educação e Orientação. Estão também aí
incluídas as campanhas de prevenção de doenças, de

promoção, proteção e de recuperação da saúde, incluindo
o atendimento às urgências e às intercorrências médicas.
Eixo II: Bem-estar e equilíbrio: são propostos três
conjuntos de atividades: Ginástica eHhidroginástica, Dança
de salão e Tai-Chi-Chuam. Também serão programadas
atividades interdisciplinares com o objetivo de promover
o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes na
faixa etária de 07 a 14 anos, filhos de servidores ou oriundos
de famílias de baixa renda, bem como a promoção da
saúde e a melhoria de suas qualidades de vida. As
atividades deverão incentivar as práticas esportivas,
artísticas, culturais e educacionais.

Saiba mais sobre Progressão por Capacitação
O que é: a Progressão Funcional por Capacitação é a
estar associadas aos indicadores de desempenho do
mudança de nível de capacitação, no mesmo cargo e nível
próprio servidor, na necessidade e no interesse da
de classificação (de cargos e
instituição. Portanto, a demanda por
salários), decorrente da obtenção
cursos de capacitação passa
Licença-capacitação
pelo servidor de certificação em
“Poderá ser utilizada integralmente para obrigatoriamente pela análise da
Programa de Capacitação.
elaboração de dissertação de mestrado ou chefia imediata do servidor. Isso vem
A Progressão por Capacitação tese de doutorado, cujo objeto seja reforçar a concepção do programa
faz com que o servidor venha a compatível com o plano anual de capacitação anterior, quando a PRORH
melhorar seus rendimentos, através da instituição”, diz artigo do decreto nº estabeleceu a possibilidade de ações
da mudança de nível de classificação 5.707, de 23/02/2006, que instituiu a Política de capacitação descentralizadas,
na tabela de classificação de cargos Nacional de Desenvolvimento de Pessoal. realizadas por meio da adesão das
e salários. Por meio de cursos
A Licença-capacitação só poderá ser Unidades Acadêmicas.”
presenciais ou a distância, estágios concedida aos servidores que manifestarem
Atenção para a carga horária
profissionais, seminários, jornadas, o desejo de usufruí-la, através da realização exigida: também é preciso que a
simpósios, congressos, dentre outros de cursos de capacitação profissional.
Capacitação pleiteada supra a carga
cursos, esses certificados podem ser
O servidor deverá requerê-la na Seção horária mínima exigida pelo
obtidos. A certificação deve ser de Pessoal da unidade em que esteja lotado, Programa e tenha vinculação às
compatível com o cargo ocupado, o por meio de requerimento de próprio punho, diretrizes do Plano de Capacitação,
ambiente organizacional e a carga especificando qual o curso e o período, não conforme a Comissão Nacional de
horária mínima exigida.
Supervisão do PCCTAE, respeitado
excedendo três meses.
Progressão está vinculada à
o interstício de 18 (dezoito) meses.
(fonte: livro “Nossos Caminhos”, de Ana
Thereza B. G. Fernandes e Cristina P. L. Baião,
necessidade e interesse da
O Edital nº 003/2008 (cuja vigência
publicado
em
2001
pelo
Instituto
de
Filosofia
e
instituição: para que a Capacitação
teve previsão de término em
Ciências Sociais, IFCS, da UFRJ)
requerida pelo servidor possa ter
dezembro/2009) estabeleceu
validade para a Progressão
relações entre a carga horária exigida
Funcional, quer dizer, para que o servidor possa mudar
pelos cargos e o nível de classificação de onde se
seu nível de classificação na tabela de cargos e salários,
encontram que podem ser verificadas na tabela encontrada
melhorando seus rendimentos, a capacitação precisa ser
na página xx.
compatível com o cargo ocupado e o ambiente
Como pode ser requerida: a Progressão por Capacitação
organizacional, ou seja, precisa estar de acordo com os
é concedida ao servidor a cada 18 meses de efetivo exercício
objetivos da instituição.
no cargo, decorrente da obtenção de certificado em Programa
Chefia precisa estar de acordo, diz a legislação: o
de Capacitação através de cursos presenciais ou a distância,
Programa de Capacitação da UFMG, denominado
estágios profissionais, seminários, jornadas, simpósios,
Programa de Formação Integrada e Qualidade de Vida na
congressos, entre outros (compatível com o cargo ocupado, o
Gestão de Pessoas (PROFIQ), de abril de 2008, diz que
ambiente organizacional, a carga horária mínima exigida e os
“se por um lado a progressão na carreira, vinculada a
termos do artigo 22, lei 11.091).
ganhos financeiros, faz com que o servidor busque melhor
Diretrizes para a obtenção de Progressão por
capacitação e qualificação profissional, a legislação vigente
Capacitação na UFMG: a Resolução/CNS nº 04, de 1º
estabelece que as demandas de realização de cursos devem
de dezembro de 2006, determinou que:
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- O servidor deve requerer a concessão da Progressão
por Capacitação e Aperfeiçoamento em formulário próprio,
ao qual deverá ser anexado o certificado de capacitação,
na Pró-reitoria de Recursos Humanos da UFMG. Esta,
por sua vez, tem prazo de 30 dias para concluir se o
certificado atende às diretrizes da Lei 11.091;
- para que a Progressão por Capacitação e
Aperfeiçoamento seja concedida somente serão
considerados os certificados de capacitação obtidos após
28/02/05 (compatíveis com o cargo ocupado, o ambiente
organizacional, a carga horária mínima exigida e com
vinculação às diretrizes do Plano de Capacitação, conforme
a Comissão Nacional de Supervisão do PCCTAE e os
termos do artigo 22, lei 11.091);
- os certificados de capacitação obtidos entre 01/03/
05 e 20/01/07 terão direito à Progressão se estiverem de
acordo com o planejamento institucional de
desenvolvimento de pessoal da UFMG;
Tabela para Progressão por Capacitação
profissional Edital 003/2008 Pró-RH UFMG
(cuja vigência teve previsão de término em
dezembro/2009)

Licença-prêmio
A Licença-prêmio por Assiduidade foi extinta a partir
de 16/10/96, pela Medida Provisória nº 1.522/96. Era
uma licença remunerada de três meses a que fazia jus o
servidor por cada cinco anos ininterruptos de efetivo
exercício. Porém, o servidor pode requerer a licença a
que fez jus até 15/10/96, já que o direito não prescreve.
O período de três meses poderá ser usufruído
ininterruptamente ou parceladamente.
(fonte: Jornal do Sintufrj, nº 823, de 14 a 20/07/08)

Além disso, “é cabível a conversão em pecúnia de
licença-prêmio não desfrutada, mas adquirida antes da
passagem do servidor público para a inatividade, isso
em razão do princípio da vedação do enriquecimento
ilícito. Contudo, o termo inicial da contagem do prazo
prescricional quinquenal para requerimento da conversão
é a data da aposentadoria, independentemente de o
direito ser requerido pelo próprio servidor ou seus
beneficiários”.
(fonte: “Wagner jurídico”, publicação nº 113, de fevereiro/
2009 – www.wagner.adv.br)

- será vedada a soma de cargas horárias dos cursos
apresentados (ou seja, é preciso que o curso/atividade
escolhido atenda à carga horária mínima exigida pelo
Programa de Capacitação, que varia de acordo com a
natureza da atividade/curso, dentro do período de 18
meses);
- caso o servidor apresente mais de um certificado de
capacitação (que atenda ao estabelecido na Lei 11.091),
será considerado aquele que tiver maior relevância para o
desenvolvimento institucional;
- a Progressão por Capacitação e Aperfeiçoamento será
devida ao servidor, com efeitos financeiros, tão logo o
servidor faça essa requisição, após a publicação da
concessão pela UFMG.
Progressão por mérito: é a mudança para o padrão
de vencimento imediatamente subsequente a cada dois anos
de efetivo exercício após processo de avaliação. O servidor
técnico-administrativo deve apresentar resultados, a partir
de ações em capacitação e desenvolvimento voltadas à
Progressão, fixados em programas de avaliação e
desempenho, observados os respectivos níveis de
capacitação.
- Escola de Música (EM): ações ligadas ao Profiq.
Atualmente, a Escola de Música (EM) oferece curso
de capacitação para servidores da EM, denominado
“Aspectos Gerais da Administração Pública e
Universitária”
(mais informações em www.assufemg.org.br).
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Por dentro do Edital 003/2008
Veja informações sobre o Edital do Profiq 2008 e saiba que nem todas
as unidades apresentaram projetos de capacitação para seus servidores
- Fafich;
- Geociências.
Das 18 unidades que apresentaram projetos, 16 tiveram
seus projetos aprovados (a Pró-RH não disponibilizou a
lista), e duas não tiveram os projetos aprovados (a PróRH não divulgou o nome das unidades que tiveram seus
projetos indeferidos).

Em 03/07/08 foi lançado pela Pró-reitoria de Recursos
Humanos da UFMG o Edital nº 003/2008, com vistas a
selecionar propostas para apoiar os projetos de
desenvolvimento de recursos humanos no biênio 20082009, no âmbito do Programa de Formação Integrada e
Qualidade de Vida na Gestão de Pessoas (Profiq), e
visando à descentralização da gestão de pessoas na UFMG
e ao atendimento às necessidades específicas de cada uma
das unidades. O Edital 003/2008 foi encaminhado a todos
os diretores das unidades acadêmicas e suplementares e
do Hospital das Clínicas (HC).
A apresentação das propostas deveria ser feita até o
dia 14/08/08. Era preciso que os projetos contivessem:
introdução, contextualização e diagnóstico de situação de
RH na unidade; nome e contatos dos responsáveis pelo
projeto; objetivos; descrição das atividades propostas;
estimativa do número de servidores beneficiados em cada
atividade; resultados esperados; custos; cronograma físicofinanceiro de desembolso; indicadores de avaliação dos
resultados do projeto.
Embora todas essas unidades e o HC estivessem aptos
a participar do processo de seleção, bastando para isso
apresentar projeto dentro das diretrizes estabelecidas pelo
Profiq e do prazo estipulados, das 19 unidades acadêmicas,
duas unidades suplementares (CP e Coltec) e o HC
(unidade especial), o que totaliza 22 unidades, quatro não
apresentaram propostas, de acordo com a Pró-reitoria de
Recursos Humanos (a Pró-RH, por sua vez, não informou
que unidades não apresentaram projeto).
O Pinga-Fogo apurou, por meio de exaustivos contatos
com todas as unidades/órgãos mapeados no início da
produção desta reportagem, que as seguintes unidades não
apresentaram projeto (em relação às outras duas não há a
confirmação):

A previsão de recursos para o Programa era de R$
465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais),
para financiar (tudo com a devida justificativa e em de
acordo com o Edital): passagens; diárias; pagamento de
inscrição em outros cursos e eventos que não tenham
similares no âmbito da UFMG; pagamento de consultores/
instrutores do quadro da UFMG; pagamento de
consultores/instrutores externos; pagamento de custeios
necessários à viabilização de eventos e cursos, como
aluguel de equipamentos e espaço físico para eventos;
reprodução gráfica de material didático; e etc.
Acompanhe a estimativa de quanto cada unidade
acadêmica recebeu (ou deixou de receber), de acordo com
a correspondência entre o número de servidores lotados e
a verba disponível:
- unidades com até 40 servidores: R$ 7.500,00;
- unidades com número de servidores entre 41 e 80:
R$ 15.000,00;
- unidades com número de servidores entre 81 e 120:
R$ 22.500,00;
- unidades com mais de 120 servidores: R$ 30.000,00.
O prazo máximo para a execução das propostas
encerrou-se em dezembro de 2009. O Profiq teve vigência
a partir do segundo semestre de 2008, e tem como prazo
para a implantação de todos os seus subprogramas o mês
de junho de 2011.

- Departamento de Planejamento de Obras
Físicas (DPFO): o DPFO conta com alguns
treinamentos internos (periódicos), em sua maioria
relacionados a programas de informática (Sketchup,
Autocad, Photoshop, Revit) aplicados a desenhos,
tratamento de imagens e elaboração de projetos e são
ministrados voluntariamente pelos próprios funcionários
do Setor. Os servidores lotados no Departamento
podem se beneficiar também da Resolução 07/2004,
de 02/09/04, que regulamenta a concessão de bolsas
em cursos de Extensão e Pós-Graduação lato sensu
(mais informações em www.assufemg.org.br).

- Escola de Engenharia: ações ligadas ao Profiq e
desvinculadas da Pró-RH, contempladas pelo Fundo
de Desenvolvimento Acadêmico (FCA). É possível aos
servidores a realização de cursos de curta duração, com
carga horária de até 90 horas; cursos de média duração,
com carga horária de 91 a 360 horas; e cursos de longa
duração, com carga horária superior a 360 horas (cursos
de nível superior, tanto graduação como especialização,
mestrado e doutorado). Também é possível aos
servidores a participação em eventos, como congressos,
seminários, simpósios e etc
(mais informações em www.assufemg.org.br).

Veja o que poderia ser financiado
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Fala, servidor!
O Pinga-Fogo perguntou a quem fosse responder pelas ações em capacitação e desenvolvimento nos
departamentos/unidades/órgãos contatados pela reportagem: “Na sua opinião, as informações sobre capacitação
e qualificação dos servidores têm visibilidade e publicidade o suficiente, no âmbito da universidade, de forma
a atingir toda a categoria de servidores técnico-administrativos?” Veja o que dizeram alguns desses servidores:
“Existe uma boa divulgação, mas sugiro que ela tenha ampliada a sua publicidade e visibilidade, para que possa
atingir o maior número possível de servidores. Por estarmos em um mundo cada vez mais globalizado sugerimos
também cursos voltados ao domínio de um segundo idioma.” (responsável pelo envio das respostas do DPFO)
--------------------------------------------------------------------------------------“O que pode ser percebido é que o que acontece é a falta de interesse do próprio servidor, que se sente estimulado
a estudar somente quando há compensação financeira, ou seja, progressão por capacitação profissional. Talvez,
o que poderia ser feito é a PRORH disponibilizar no site os cursos ofertados, os critérios, prazos e condições
para que o servidor se interessasse e, inclusive, checasse se a realização daquele curso possibilita ou não a
capacitação profissional. Por outro lado, os servidores deveriam avaliar a própria dificuldade profissional, pesquisar
seus interesses e apresentar às chefias as suas demandas, buscando meios para a realização do treinamento,
curso ou estudo que julgar necessário. O que pode ser percebido atualmente é que às vezes há mais recusa em
se realizar o treinamento que deficiência na oferta do mesmo.” (Adirson Teles, da Divisão de Apoio Administrativo/
DSG)
--------------------------------------------------------------------------------------“Quanto à divulgação do Profiq, foi feita uma divulgação geral por e-mail na época da criação do Projeto, o que
acredito que nesta unidade possa ser melhorado.“ (responsável pelo envio das respostas da EEFFTO)
--------------------------------------------------------------------------------------“Acho que a publicidade do Profiq é suficiente para atingir toda a categoria, no entanto, os recursos não são
suficientes para se promover a capacitação e a qualificação necessárias à toda a categoria.” (Renata Lair Viana
Magalhães, da Escola de Engenharia)
--------------------------------------------------------------------------------------“Acho que não, necessita de mais divulgação e até mesmo de uma política de conscientização junto aos servidores,
para incentivar a participação. A divulgação do curso “Aspectos Gerais da Administração Pública e Universitária”,
realizado pela Escola de Música, que conta com a participação de 29 servidores, sendo três de outras Unidades,
partiu do contato verbal entre os próprios servidores. (Marli Coura, coordenadora do Projeto específico da Escola
de Música da UFMG)
--------------------------------------------------------------------------------------“Não.” (Aciléia Diniz Carvalho Castro, Gerente-administrativa do Centro Pedagógico)
--------------------------------------------------------------------------------------“Entendo que sim, pois todo o programa de capacitação elaborado pela Seção de Treinamento do DRH é
disponibilizado para as Unidades e cabe a elas identificar as necessidades de treinamento dos servidores e
assim divulgar as informações. Para que esta identificação surta mais efeito, porém, é necessário que se institua
um programa de avaliação de desempenho que forneça subsídios, para que esta identificação de necessidade
de treinamento se constitua em um programa que se reverta em benefício tanto para a Instituição quanto para o
servidor. E para isto, o envolvimento das chefias é fundamental.” (responsável pelo envio das respostas da
Farmácia)
--------------------------------------------------------------------------------------“Além de as informações sobre capacitação estarem disponíveis no site da PRORH, os funcionários do setor de
treinamento do DRH/UFMG estão sempre dispostos a dar informações e prestar esclarecimentos. Infelizmente,
alguns servidores não procuram se informar ou não se interessam pelo Plano de Carreira e pela oferta de
cursos, e acabam perdendo a oportunidade de se atualizarem/qualificarem.” (responsável pelo envio das respostas
do Hospital das Clínicas)
--------------------------------------------------------------------------------------“Ainda é pouco, mas a extensão do Programa de Capacitação às unidades facilitou a identificação e a necessidade
de qualificar o servidor.” (Maria Lúcia E. Pedro, do ICEX)
--------------------------------------------------------------------------------------“O Programa de Capacitação é enviado a todas as Unidades e órgãos da UFMG, com planilhas contendo os
nomes de cada servidor , para que os cursos possam ser planejados por cada setor de trabalho. Nesse sentido,
a publicidade é mais do que satisfatória.” (Walter Alcantara de Matos Filho, da Coordenadoria de Desenvolvimento
de Recursos Humanos – DRH)
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Desafios da reportagem
Por Carolina Brauer
Dificuldades começaram no levantamento das unidades/órgãos/departamentos e dos responsáveis pelos
programas de capacitação
No dia 23/06/09 dei início ao intento de produzir uma
reportagem sobre programas de capacitação e
qualificação na UFMG. Para tanto, primeiramente listei e
levantei os contatos das possíveis pessoas a serem
contatadas em diversos departamentos/unidades/órgãos
da universidade, já que informações sobre quais
departamentos/unidades/órgãos desenvolviam algum tipo
de ação em capacitação e desenvolvimento para seus
servidores não estavam disponíveis de maneira
sistematizada no site da UFMG.
Tentei contatar, por inúmeras vezes, tanto pelo telefone
quanto por e-mail, a Pró-Reitoria de Recursos Humanos
da UFMG (Pró-RH), para que pudesse me inteirar mais
sobre o tema e fosse mais capaz de elaborar as questões a
serem buscadas junto às unidades/órgãos/departamentos.
Naquela fase da apuração não obtive êxito na tentativa de
contato com a instituição, para apurar informação sobre
programas de capacitação.
Após o mapeamento, parti para a apuração sem saber
ao certo quais seriam os departamentos/unidades/órgãos
que estariam aptos a elaborar, coordenar e/ou fornecer
capacitação a seus servidores via unidades. Estabeleci então
contato com os setores de Recursos Humanos ou Seções
de Pessoal das unidades/departamentos/órgãos listados por
mim. Nas unidades em que os diretores respondiam por
questões ligadas à capacitação também foram feitos
contatos com as respectivas diretorias ao todo, foram
listadas 36 unidades/órgãos/departamentos (ver tabela no
portal da Assufemg - www.assufemg.org.br).
Foram enviados mais de 100 e-mails (envio e reenvio),
que continham uma série de perguntas e questionamentos
às unidades, departamentos e órgãos da UFMG listados
por mim; telefonemas, feitos mais de 80, na busca do
mapeamento das unidades e órgãos e de seus respectivos
responsáveis pela implementação dos programas de
capacitação.
Quer dizer, só o levantamento das unidades/órgãos/
departamentos que haviam implementado ações de
capacitação e desenvolvimento e de seus respectivos
responsáveis – informações necessárias para que só então
eu tentasse apurar dados sobre capacitação propriamente
ditas – demandou grande tempo e energia.
Naquela fase da apuração , diga-se de passagem,
não tive acesso a nenhum documento institucional (na
ocasião, o link para o edital não estava disponível), o
que fez com que eu tivesse que me lançar no desafio de
coletar e sistematizar informações sobre ações em
capacitação e desenvolvimento com parcas e
insuficientes informações.

Muitas unidades/órgãos
não responderam à reportagem
A maioria das unidades/órgãos/departamentos
confirmaram recebimento do e-mails enviados. Porém, das
36 unidades/departamentos/órgãos da UFMG listadas por
mim com as quais foi feita a tentativa de estabelecimento
de contato, respostas sobre os programas desenvolvidos
ou sobre a inexistência desses chegaram de apenas 18
unidades/órgãos/departamentos.
Quer dizer, metade dos procurados ignorou solenemente
a reportagem do Pinga-Fogo. A própria Pró-RH veio a se
manifestar somente em 30/07/09, um mês após renitentes
tentativas de contato.
Vale frisar que os endereços eletrônicos que receberam
as perguntas sobre capacitação foram fornecidos através
de contato prévios por telefone em todas as unidades/
órgãos/departamentos listados no início da produção da
reportagem. Vale frisar também que as perguntas enviadas
para os e-mails, por sua vez obtidos através dos
departamentos e setores de pessoal das unidades/órgãos/
departamentos, foram reenviadas por pelo menos mais duas
vezes a todos os que não as responderam.
Após a constatação da não-resposta, mesmo diante de
tamanha insistência, numa última (e quase desesperada)
tentativa de obter resposta, voltei a estabelecer contato
por telefone, na busca dessas informações. Então, que fique
claro que todos os contatados estavam cientes da produção
da reportagem, de seus objetivos e de sua relevância.

Barreiras pelo caminho
De maneira recorrente era direcionada a outras pessoas,
que por sua vez direcionavam-me a terceiras e quartas
pessoas, na busca do responsável pelos programas de
capacitação; deixada em “stand by”; instada a responder
qual era a “relevância” de tal levantamento por diversas
vezes em uma mesma unidade/órgão; dentre outras
situações que testavam a minha capacidade de resistência.
Num dos contatos fui “advertida” pela pessoa
encarregada de me direcionar a quem responderia pelos
programas de capacitação de determinada unidade que
tivesse “cuidado na produção dessa matéria”. A pessoa
advertiu-me: “essa reportagem lida com dinheiro, e isso
daí, capacitação, é um vespeiro. Tome cuidado”...

O caso Fafich
A tentativa de levantamento de dados referentes à
capacitação e desenvolvimento da Faculdade de Filosofia
e Ciências Humanas (Fafich) chamou-me bastante a
atenção, pois evidenciou, em tempo real, que a comunicação
relativa a esses programas precisa ser urgentemente
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aprimorada. Se eu, que sou jornalista e estou, pelo menos na teoria, mais “preparada” para buscar informações pouco
“disponíveis” passei por essa dificuldade de obtenção de dados a priori simples, o que se pode dizer da dificuldade que
pessoas com pouco trânsito junto aos setores de RH da unidade, ou mesmo tímidas ou desmotivadas terão em conseguir
se informar?
Explico: após jogo de “empurra-empurra”
para indicação do responsável pelo setor de
Jornalismo investigativo sofre com dificuldade de Pessoal (ou de quem pudesse dar-me
acesso a informação
explicações sobre capacitação) cheguei até
A dificuldade de levantar informações consideradas públicas não é determinado professor, que, ao ser instado por
uma exclusividade da UFMG. Levantamento realizado pela Associação mim a fornecer uma resposta mais direta sobre
Brasileira de Jornalismo investigativo (Abraji) apontou que os a existência ou não de programa de
repórteres obtiveram informações de órgãos públicos estaduais e capacitação coordenado pela Fafich,
municipais em menos de 6% das suas tentativas (pesquisa publicada respondeu, evasiva e enigmaticamente: “não
pelo Jornal do Senado, em 11 a 17/05/09).
tenho conhecimento se existe esse trabalho aqui.
Em 2007 a entidade testou, por meio do Projeto Mapa de Acesso, Se teve, não teve continuidade”.
a transparência de órgãos públicos de diversos estados brasileiros,
Finalmente, a Fafich respondeu,
ao todo 120. Repórteres de 26 estados e do Distrito Federal pediram posteriormente, ao e-mail enviado e re-enviado
informações por telefone, e-mail ou protocolaram requerimentos a pela reportagem que continha perguntas sobre
órgãos dos três Poderes. Apenas 5,8% desses órgãos consultados capacitação e qualificação na unidade, dizendo
forneceram os dados solicitados de forma integral.
que “não promove cursos para programa de
Pode-se concluir então que é alto o grau de dificuldade de repórteres Capacitação e Qualificação. Os cursos
e, consequentemente, de cidadãos para conseguir informações realizados pelos servidores técnicos
consideradas públicas, de acordo com o artigo 5º da Constituição administrativos da FAFICH são aqueles
(Lei da Improbidade Administrativa).
oferecidos pelo DRH”.
As justificativas mais frequentes para as respostas incompletas e/
Na Escola de Engenharia
ou para a ausência de respostas apontadas pela pesquisa da Abraji
o canal de comunicação
são:
institucional não funcionou
- falta de estrutura para levantar os dados;
As perguntas referentes aos programas
- questionamentos à pauta;
oferecidos pela Escola de Engenharia só
- receio da publicação da reportagem;
- questões estratégicas de diplomacia política que os impediram obtiveram resposta porque consegui chegar à
servidora Renata Lair Viana, que prontamente
de revelar os dados;
- avaliações de que a lei protege informações sobre as quais haveria atendeu à reportagem tão logo tenha sido
contatada.
direito a sigilo;
Explico: diante da impossibilidade de se falar
- entendimento de que as informações seriam apenas para uso
com
a unidade, através do telefone-geral ou
interno;
do ramal do setor de pessoal então
- negativas de superiores hierárquicos;
- dificuldades técnicas (dados apagados do sistema, dados não disponibilizados pelo site da Engenharia, que
confiáveis, falha no sistema de informática, greve, falha do funcionário); só “davam ocupado” ou não atendiam, em
diversos momentos do dia, em diversos dias, e
- indicação de outra fonte para os dados solicitados.
diante do fato de que não havia disponível
nenhum endereço eletrônico de alguém que
pudesse fornecer informações sobre capacitação e qualificação, enviei as perguntas da reportagem para o campo “Contatos”
do site da Engenharia, em 26/06/09, 16h19min, cujo endereço é http://www.eng.ufmg.br/contatos.php (registre-se que
o único canal de comunicação com a Engenharia possível naquele momento, pelo que pude constatar, era o campo
“Contatos”). A Engenharia nunca acusou o recebimento das questões enviadas pela reportagem do Pinga-Fogo.
- Escola Fundamental do Centro Pedagógico
(CP): ações ligadas ao Profiq. É possível ao servidor
participar de seminários e cursos de curta duração, e
também receber auxílio para cursos de pósgraduação
(mais informações em www.assufemg.org.br).

- Instituto de Ciências Exatas (ICEX): ações
ligadas ao Profiq. O Programa visa a desenvolver
atividades de capacitação para o trabalho,
desenvolvimento pessoal e melhoria de qualidade de
vida
(mais informações em www.assufemg.org.br).
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- Colégio Técnico da UFMG (Coltec): ações

- Hospital das Clínicas (HC): ações ligadas ao

ligadas ao Profiq e ao Projeto de Capacitação para

Profiq, que também recebe verbas de outras fontes. O

TAE’s, denominado Curso “Fortalecendo a Identidade

HC oferece um Plano anual de Capacitação para seus

para Gerir com Eficiência”, que é dividido em 7 módulos:

servidores técnico-administrativos/UFMG e

I)Do macro ao micro? Verso e reverso; I)I: Trabalhando

funcionários/Fundep, mas não há programas destinados

com adolescentes; III): Fortalecendo a identidade do

à qualificação profissional desenvolvidos diretamente

servidor do COLTEC; IV): Percepção, decisão e

pela Seção de Capacitação da VDRH. Podem ser

mudança; V): Relações Interpessoais e do trabalho; VI):

buscadas capacitações voltadas para atualização e

Planejamento estratégico; VII): Gestão Operacional dos

aperfeiçoamento dos profissionais das áreas técnicas,

Processos

administrativas e gerenciais; cursos voltados para

(mais informações em www.assufemg.org.br).

implementação dos Projetos institucionais, que
propiciam conhecimento da estrutura e funcionamento

- Escola de Educação Física, Fisioterapia e

da instituição; qualidade de vida, relacionamento

Terapia Ocupacional (EEFFTO): ações ligadas ao

profissional e interpessoal. O HC não oferece custeio

Profiq. No último edital (nº 003/2008), o projeto

de educação de nível superior para seus servidores. Há

apresentado à PRORH para esta Escola constava de

ajuda de custo para participações em outras cidades e

ações como atividade física (como melhoria da

estados (diárias, passagens e inscrição)

qualidade de vida no trabalho) e participações de

(mais informações em www.assufemg.org.br).

eventos (com pagamento de inscrição, diárias e
passagens), bem como da montagem de um curso para
atender aos servidores que estavam aptos a ter uma

- Departamento de Serviços Gerais (DSG):

progressão (não há a confirmação se esse projeto

ações ligadas ao Profiq. O DSG oferece, ainda,

apresentado á Pró-RH foi deferido ou não

treinamento aos servidores lotados nas Unidades e

(mais informações em www.assufemg.org.br).

Órgãos da UFMG para atender a demandas específicas,
como no caso de Patrimônio, Compras, Licitação

- Faculdade de Fármacia: em 2008 foi feita uma

Gestão de Resíduos e Transportes e Serviços de

parceria com a Faculdade de Odontologia, para que os

Atendimento ao Público, como no caso das Cantinas

recursos para capacitação fossem otimizados. São

localizadas nas Unidades da Universidade

passíveis de financiamento apenas cursos de atualização

(mais informações em www.assufemg.org.br).

e aperfeiçoamento. No projeto de capacitação anual
da Farmácia buscou-se contemplar todas as categorias
funcionais da Unidade, portanto, foram definidos

- Instituto de Ciências Biológicas (ICB): ações

recursos para despesas com cursos de atualização e

ligadas ao Profiq. São oferecidos cursos de línguas

aperfeiçoamento e para a participação em congressos,

(inglês, espanhol e francês), yoga, alternativas saudáveis

seminários, conferências. A Farmácia não oferece

de alimentação, bioterismo, técnicas básicas de biologia

custeio de cursos de graduação e nem de

molecular, alternativas saudáveis de emagrecimento,

especialização/mestrado/doutorado

ginástica laboral e bioinformática

(mais informações em www.assufemg.org.br).

(mais informações em www.assufemg.org.br).
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N e g o c i n h o $
Pós-graduação a distância Faculdades Integradas
Jacarepaguá (FIJ)
Duração 8 meses, pré-matrícula no site
www.hgscursos.com.br. Invista em seu Plano de Carreira!
Parecer CNE-CES 71/2005 – Portaria MEC 1617/05.
Fones: 3337-2410/3291-4034.

Dica PH ÓPTICA
Na PH Óptica você encontra armações e solares
nacionais e importados de diversos tipos e modelos, com
todos os tipos de lentes oftálmicas. E se os seus óculos
precisarem PH Óptica os conserta para você.

Venda de apartamento
– bairro São Luiz
Sala, 3 quartos, suíte, banho social, lavabo, DCE, 2
vagas garagem. Direito exclusivo ao uso do terraço. Preço:
R$ 260 mil. Contatos nos fones 9945-1378 / 9231-8465.

“Terra adorada, pátria amada,
mãe gentil. Brasil, teu futuro
espelha esta grandeza”

“Fique de olho...”

Este é o título da obra concebida em óleo sobre tela de
autoria de Sérgio Rodrigues Piranguense, o Tarzam,
servidor público da UFMG, que foi premiada novamente,
com medalha de bronze, no VII Salão de Artes Plásticas
da Adesg/Rio, realizado no Museu Histórico e Forte de
Copacabana, em 25/11/09.
Parabéns, Tarzam, você merece!

E para aqueles que procuram pelo melhor preço a PH
Óptica está fazendo uma SUPER PROMOÇÃO em sua
linha de armações e óculos de sol, com descontos que
chegam a 60% !
Não perca esta oportunidade!
Venha conhecer também os lançamentos das coleções
Vogue, Ray Ban, Prada e Armani, com descontos incríveis.
Aguardamos sua visita.
A PH Óptica está próxima ao campus da UFMG, na
av. Cel José Dias Bicalho, 220, lj. 03 - Pampulha. Fone:
3441-2006.

A Assufemg, por meio da diretoria
UnificAção Para Continuar Crescendo,
investe na comunicação que se faz
necessária entre seus associados, os
trabalhadores em educação da UFMG,
a universidade e toda a comunidade
universitária, e enseja que os
programas de capacitação e
desenvolvimento possam contemplar
cada vez mais trabalhadores em
educação, na busca por uma
universidade mais democrática.

Acesse o portal da Assufemg,
www.assufemg.org.br, e veja o que foi
apurado pelo Pinga-Fogo sobre as ações
(ou sobre sua inexistência) em
capacitação, qualificação e
desenvolvimento em cada uma das
unidades/órgãos/departamentos que
responderam à reportagem, 18 ao todo
(embora 36 tenham sido procurados).
Essas informações estão sistematizadas
em uma tabela exclusiva, produzida pelo
mapeamento do que está sendo feito em
termos de capacitação na UFMG.
Imperdível!
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