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ABERTURA E DISPOSIÇÕES GERAIS DAS ATIVIDADES DO II ENCONTRO 

DOS DOCENTES E TÉCNICOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA 

GRANDE 

 

A Secretaria de Recursos Humanos da Universidade Federal de Campina Grande, por 

meio da Coordenação de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (CGDP) e do Subsistema 

Integrado de Atenção à Saúde do Servidor (SIASS), nos termos da Lei 11.091/05 com 

nova redação dada pelas Leis 11.784/2008 e 12.772/12, Decreto 5.707/06, Decreto 

5.824/06 e Portaria nº 09/MEC e com base no Plano de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos (PDRH) e Programa de Capacitação e Desenvolvimento de Talentos para 2016, 

torna pública a abertura de inscrições para as atividades que estarão disponíveis durante a 

realização do II Encontro dos Docentes e Técnicos da Universidade Federal de 

Campina Grande, destinado aos servidores da UFCG.  

 

1.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 
 

1.1 O principal objetivo deste Encontro é de proporcionar a troca de experiências e 

reflexões no âmbito da vivência no serviço público, bem como o reconhecimento e 

a publicização das capacidades e dedicação de cada sujeito que contribui 

cotidianamente para a construção e o desenvolvimento dessa Universidade. Visando 

alcançar esses objetivos, a programação inclui palestras, oficinas, minicursos, 

atividades físicas, espaços de cuidado, dentre outros capazes de estimular a 

descoberta de novas habilidades, além de oportunidades de expressão artística por 

parte dos servidores. 

 

1.2 As Oficinas e Minicursos detalhados no item 4 deste Edital têm como objetivo 

trazer esclarecimentos e somar conhecimentos acerca de temas relevantes para o 

cotidiano dos servidores, dentro e fora do ambiente de trabalho, bem como 

estimular a troca de saberes, e incentivar a descoberta de novas capacidades por 

parte dos docentes e técnicos da UFCG.  

 

2. DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO 

ENCONTRO: 

 

2.1 Poderão participar das atividades oferecidas no item 4 deste Edital os servidores 

Docentes e Técnicos Administrativos da UFCG. 

 

2.2 Serão ofertadas 20 vagas em cada atividade descrita no item 4 deste Edital. 

 



2.3 O servidor poderá se inscrever em mais de uma atividade que consta no item 4 deste 

edital, desde que não exista conflito de horários entre as atividades escolhidas.  

 

 

3.   DAS INSCRIÇÕES: 

 

3.1 As inscrições dar-se-ão na página da  Coordenação de Gestão e Desenvolvimento 

de Pessoas (CGDP), no Blog da Capacitação - 

http://capacitacaoufcg.blogspot.com.br/ - referente à respectiva atividade do seu 

interesse, durante o período de 04 a 14 de outubro de 2016, ou até o 

encerramento do número de vagas disponíveis descritos no item 2.2 deste Edital. 

 

 3.2 Uma vez que fora encerrado o prazo das inscrições ou preenchido o número de 

vagas, será divulgada uma lista com os nomes de todos os participantes.  

 

4. DAS OFICINAS E MINICURSOS:  

 

4.1  Show de talentos 

 Local: Auditório do Centro de Extensão 

 Período: 18 a 20/10/2016 

Horário: 08 às 09h. 

O objetivo do “Show de Talentos” é valorizar o talento dos servidores, desta 

universidade, incentivando manifestações culturais de música, dança e artes cênicas 

 

4.2 Minicurso de Fotografia – Carga Horária: 06 horas 

    Local: Auditório da Biblioteca Central 

 Período: 18 a 20/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

 Curso básico, para iniciantes na área de fotografia, tem como objetivos ensinar como 

dominar os principais comandos da Câmera Fotográfica Digital e os Princípios da 

fotografia: Contexto histórico; Diagrama da câmera fotográfica; Controle da luz 

(variáveis da exposição); Equipamentos fotográficos e acessórios; Composição; 

Tratamento de imagem (no smartphone). 

É necessário trazer a máquina fotográfica digital ou smartphone. 

 

4.3  Aula de dança (Fit dance) – Carga Horária:01 hora 

 Local: Quadra de tênis 

Período: 18/10/2016 

Horário: 16:30 as 17:30h. 

 Uma nova modalidade de exercício, que promete, além de gastar calorias, divertir, já 

que uma aula inclui coreografias de diferentes estilos musicais com movimentos 

modernos e de fácil assimilação. 

 Usar roupas apropriadas a prática esportiva e tênis. 

 

4.4  Roda de conversa sobre Mobilidade Urbana  e Escola Bike Anjo – Duração: 1h  

 Local: Ginásio 

Período: 18/10/2016 

Horário: a partir das 14h. 

O cenário e os desafios da mobilidade urbana em Campina Grande – Duração: 30 min 

 

Aprenda a pedalar com os voluntários do Bike Anjo de Campina Grande! Ciclistas 

voluntários que acompanham pessoas que querem começar a pedalar, dando dicas 

sobre comportamento e compartilhamento no trânsito e trazendo mais confiança para 

o iniciante. Qualquer faixa etária. Usar roupa confortável e tênis. – Duração: 30 min 



 

 

4.5  Oficina Saúde da Mulher – Carga horária: 02 horas  

 Local: Sala de capacitação – SIASS 

Período: 19/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

 Desvelando o sofrimento psíquico feminino: um espaço de encontro e cuidado. 

Desenvolver ações voltadas à promoção da saúde mental da mulher. 

 

 4.6 Oficina de primeiros socorros - Carga horária: 02 horas 

 Local: Sala de capacitação do SIASS 

Período: 19/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

O principal objetivo dos primeiros socorros é realizar o atendimento inicial de 

emergência que pode preparar o mesmo para um atendimento especializado. Os 

participantes reunidos em pequenos grupos e orientados pelos facilitadores 

realizarão as práticas para identificar e avaliar o risco de vida do 

aluno/docente/técnico-administrativo, decidir o procedimento mais adequado para 

cada situação. 

 

 

4.7 Minicurso Regime Previdenciário do Servidor Público - Carga horária: 02 horas 

 Local: Auditório do SIASS 

Período: 19 e 20/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

 Dar conhecimento ao servidor público quanto aos procedimentos do regime próprio 

de previdência, reforma da previdência e o novo modelo de gestão pública e a 

reforma sob o aspecto financeiro dos servidores públicos aposentados. 

 

4.8  Workshop da beleza – Carga horária: 02 horas 
 Local: Sala de capacitação do SIASS 

Período: 18 a 20/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

 Enfatiza a troca de ideias  e aplicação de técnicas, em limpeza de pele, maquiagem e 

demonstrações de produtos. 

 

4.9  Oficina de Saúde Emocional – Carga horária: 04horas 

Local: Sala de capacitação do SIASS 

Período: 18/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

 O objetivo é propiciar melhor entendimento sobre como as relações interpessoais e 

a postura individual podem proporcionar um ambiente de trabalho mais saudável.  

 

5.0  Caminhada 

Local: Sala de capacitação do SIASS 

Período: 18/10/2016 

Horário: 14 às 16h. 

A referida caminhada tem como objetivo promover integração, bem estar e 

qualidade de vida aos servidores. 

 

 

5. DA CERTIFICAÇÃO: 

 



5.1   A certificação somente será concedida ao participante que cumprir com assiduidade 

de no mínimo 75% da carga horária total do Minicurso e 100% no caso de Oficina. 

 

5.1.1. As faltas e/ou presenças serão computadas considerando o total de 

horas/aulas ministradas. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

 

6.1. A inscrição do servidor no Plano de Capacitação da CGDP/SRH implica no 

conhecimento e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, 

em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.  

 

6.2.  Os casos omissos serão resolvidos pela SRH/CCL. 

 
 
 
 

Campina Grande, 04 de outubro de 2016 

 

 

 

Paulo de Melo Bastos 

Secretário de Recursos Humanos - UFCG 

 


