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Começa a Semana do Servidor 2011
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A Semana do Servidor foi oficialmente aberta na manhã desta segunda-feira (24). A

Graduação
Pós-graduação
Ensino Médio e Tecnol.
Educação a Distância

solenidade ocorreu no salão Imembuí, com as presenças do reitor Felipe Müller, do
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vice-reitor Dalvan Reinert e da pró-reitora de Recursos Humanos, Vania Estivalete.

Vania destacou o objetivo de valorizar e homenagear o servidor público federal. Para isso,
as diversas atividades oferecidas prestigiam temas recorrentes do mercado de trabalho.
Logo após apresentar a programação da semana, a pró-reitora comentou sobre “o que é

Transparência Adm
Calendário Letivo
Diversos
REUNI

ser servidor público”.

O prof. Dalvan Reinert falou do grande número de servidores públicos que existem hoje na
UFSM. Além de parabenizar todos os presentes e a comunidade acadêmica em geral, o vice-reitor saudou a “família UFSM”, concluindo que a
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Semana marca mais um ano do servidor da instituição.

O reitor Felipe Müller, ao cumprimentar todos os servidores ativos e aposentados, comentou sobre a importância do trabalho em equipe
realizado para a promoção do evento. Além disso, destacou a oportunidade de interação dos servidores com as atividades oferecidas. “A
Semana do Servidor representa o reconhecimento da instituição por todo o trabalho realizado. Incluo-me nesse trabalho, porque somos todos
servidores públicos federais”, complementou Felipe Müller.

Após a mesa de abertura, houve a apresentação do Coro de Câmara da UFSM, sob a regência do prof. Cláudio Antônio Esteves. O coral existe
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desde 2009 e conta com 19 participantes.

A primeira palestra da Semana do Servidor foi com a profª Drª Flávia Scherer, sobre o tema “Os tempos mudaram... O que fazer?”. Flávia falou
sobre as transformações da sociedade que configuram o atual estado de civilização e estrutura social.

No turno da tarde, a partir das 14h, ocorre a 'Sessão Pipoca', com o filme Amor Sem Escalas, no auditório da PRRH. Para o mesmo horário,
está prevista a sessão do Planetário para os servidores inscritos previamente e também para as pessoas que desejarem participar na hora,
observando a capacidade máxima de 120 lugares.

As atividades vão até quarta-feira (26).

Para acompanhar toda a programação da Semana do Servidor, clique no arquivo em anexo.

Para mais informações:
Pró-Reitoria de Recursos Humanos/UFSM
Fone: (55) 3220-8063
E-mail: nedufsm@gmail.com

* Clique AQUI para visualizar o arquivo
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