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Datas comemorativas NOVEMBRO
Novembro Azul
19 - Dia internacional do homem
20 - Dia Nacional da consciência Negra
27 - Dia nacional de combate ao câncer

Novem bro
AZ UL

A fim de conscientizar a população,
principalmente a masculina, sobre os
riscos do câncer de próstata, formas de
prevenção e as maneiras de diagnosticar
a doença, surgiu o movimento
internacional Novembro Azul. Durante
os trinta dias de novembro são
realizadas
campanhas
de
esclarecimento sobre a doença, além da
iluminação dos pontos turísticos ao
redor do mundo como forma de divulgar
o movimento. HOMENS, AGENDEM SUA
CONSULTA!!!

No dia 21/10 aconteceu o passeio ciclístico em comemoração ao Dia do Servidor Público
e em alusão a Prevenção do Câncer de Mama. Ao final do passeio foram sorteados
brindes, como: 2 diárias, com acompanhante e café da manhã, no Hotel Casa Grande de
Gravatá, sessões de massagem no Instituto Ethos Cogitare, aulas de Pilates no Philos,
conserto de roupas na Agulha Doida e protetores solar da Hinode. Foram oferecidos aos
participantes, gratuitamente, água, frutas e picolé e a animação ficou por conta do
Maracafensg, Frevioca e os alunos da ESEF, Bruna Renata e Victor Félix.
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Dando continuidade ao programa de desenvolvimento dos servidores da UPE, a
PRODEP realizará as palestras abaixo. As inscrições ocorrem nos locais de realização
das palestras: Reitoria (telefone: 3183.3694) e no HUOC/Educação Permanente
(telefone: 3184.1311)
MÊS

UNIDADE

DIA

HORA

LOCAL/SALA

REITORIA

21

09:00h

Sala 14 – PROGRAD
(1º andar)

HUOC

30

10:00h

Auditório do CIAP

Novembro

TEMA
ÁLCOOL E OUTRAS
DROGAS: CONHECER
PARA PREVENIR
DANOS NO TRABALHO
INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
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LANÇAMENTO DO CENSO UPE PRODEP - 2018

Na última reunião do CONSUN, em 31/10, foi apresentado o Censo UPE PRODEP - 2018,
pela Pró-reitora de Desenvolvimento de Pessoas, profa. Vera Gregório. O Censo consiste
num questionário eletrônico que ficará disponível para o preenchimento do servidor no
site da UPE e tem como objetivo identificar as qualificações e titulações dos servidores
do quadro técnico administrativo da UPE (Auxiliares, Assistentes e Analistas), visando
reajuste nas matrizes de vencimentos dos servidores. O Censo irá atender a negociação
que já foi iniciada com a Secretaria de Administração do Estado – SAD, pelo Magnífico
Reitor, Prof. Pedro Falcão, PRODEP e SINDUPE.
Um dos pontos essenciais para efetivação desse trabalho é ter um banco de dados com
informações atualizadas das qualificações e titulações dos servidores. Portanto, o
servidor deverá acessar o site da UPE, no período citado abaixo, e atualizar seus dados.
Posteriormente, daremos mais informações quanto a esse tema.

Censo UPE PRODEP 2018
PERÍODO
07 de novembro a 07 de dezembro

POSSE DE NOVOS SERVIDORES

No dia 30/10, o Reitor Prof. Pedro Falcão, juntamente com a Pró-Reitora de
Desenvolvimento de Pessoas (Prodep), Profa. Vera Gregório, deram posse a novos
servidores que passam a compor o quadro da Universidade de Pernambuco. O Reitor
deu boas vindas a todos, fez uma apresentação da Universidade e encerrou o encontro
desejando um bom trabalho aos novos servidores.
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