
 
 

 

SEMANA DE INTEGRAÇÃO NO SERVIÇO PÚBLICO E NA UNIVERSIDADE 

 

Necessidade PDP-UFLA/2022: Integrar os(as) novos(as) servidores(as) que ingressaram na UFLA, 

proporcionando-lhes um melhor entendimento acerca da estrutura de funcionamento da Universidade e de 

seus objetivos e metas, facilitando, assim, o relacionamento no trabalho e o desenvolvimento das 

atribuições que lhes forem designadas. 

 

Justificativa: A Semana de Integração no Serviço Público e na Universidade é um evento de 

capacitação realizado pelo Setor de Capacitação e Avaliação (Secav/CDP/Progepe), com o apoio de diversas 

unidades administrativas e acadêmicas da UFLA, que tem como objetivo promover a ambientação e a 

integração dos(as) servidores(as). Neste ano, serão recepcionados os(as) técnico-administrativos(as) e 

docentes que chegaram à UFLA desde fevereiro de 2019, já que, nesse período, o evento não aconteceu, 

devido à necessidade de distanciamento imposta pela pandemia de Covid-19. Logo, além de permitir que 

eles(as) se conheçam e saibam um pouco mais sobre a UFLA, a Semana de Integração retoma um evento 

tradicional que contribui para promover um clima institucional de cooperação e trabalho em equipe. 

 

Objetivo: promover a ambientação e a integração dos(as) novos(as) servidores(as) da Instituição.  

 

Público-alvo: servidores(as) técnico-administrativos(as) e docentes que ingressaram na UFLA a partir de 

fevereiro de 2019.  

 

Conteúdo: 

o Apresentação da Reitoria;  

o Apresentação das unidades acadêmicas que compõem a nova estrutura organizacional;  

o Apresentação das Pró-reitorias; 

o Apresentação do Núcleo de Inovação Tecnológica (Nintec);  

o Apresentação das entidades de classe (SindUfla e Adufla); 

o Autocuidado e qualidade de vida; 

o Campus Virtual: orientações gerais; 

o Código de ética profissional do servidor público civil do poder executivo federal (Decreto 1171/94); 

o Conhecendo a UFLA (visita orientada ao câmpus); 

o Conhecendo o Programa de Apoio a Discentes com Necessidades Educacionais Especiais (PADNEE); 

o Plano de carreira dos docentes (Magistério de Ensino Superior e Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico); 

o Plano de carreira dos Técnico-Administrativos em Educação; 

o Princípios e Conceitos Básicos da Administração Pública e de Direito Administrativo e Lei do 

Processo Administrativo (Lei 9.784/99); 

o Procedimentos em Gestão de Pessoas (de acordo com a Lei 8.112/90). 

 

Metodologia: Realização de palestras, dinâmicas e vista ao câmpus.   

 

Carga horária: 36 horas. 

 

Vagas: 140 vagas. 

 



 
 

 

Data de realização:  

o 3 a 6 de outubro de 2022 (segunda a quinta-feira), das 8h às 12h e das 14h às 18h; e 

o 7 de outubro de 2022 (sexta-feira), das 8h às 12h.  

 

Coordenadoras: Elisângela Abreu Natividade, Jaciluz Dias Fonseca e Shirley Michelle de Alcântara (Setor de 

Capacitação e Avaliação/CDP/Progepe)  
 

Inscrições: Para participar da Semana de Integração no Serviço Público e na Universidade, é necessário 

se inscrever, até o dia 23 de setembro de 2022, por meio do formulário disponível em: 

https://forms.gle/CLbeYfxS1W1T949v5. (Se o link não funcionar, copie-o e cole-o no campo de endereço do 

seu navegador). 

 
 

Mais informações:  

Setor de Capacitação e Avaliação - Secav/CDP/Progepe 

E-mail: secav.progepe@ufla.br  |  Telefone: 35 3829-5152  

https://forms.gle/CLbeYfxS1W1T949v5

