
 
 

 

 

 

ENCONTRO DE NOVOS SERVIDORES DA UFLA 

COMEMORAÇÕES DOS 114 ANOS DE FUNDAÇÃO DA UFLA 

 

 

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: O Encontro de novos servidores docentes e técnico-administrativos da UFLA abre os 

eventos anuais de recepção e integração dos(as) servidores(as) que ingressaram na UFLA e que culmina 

com a Semana de Integração 2022, que acontecerá em outubro. 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 os(as) novos(as) servidores(as) se conheçam e saibam um pouco mais 

sobre a UFLA, o Encontro retoma um evento tradicional que contribui para promover um clima institucional 

de cooperação e trabalho em equipe. 

 

Objetivo: recepcionar os(as) novos(as) servidores(as) da UFLA e promover a integração entre eles(as). 

 

Público-alvo: Técnico-administrativos(as) e docentes da UFLA (aguardamos a participação de todos(as) 

os(as) servidores(as) que ingressaram na UFLA a partir de fevereiro de 2019.  

 

Conteúdo: 

o Boas-vindas do Reitor - João Chrysostomo de Resende Junior; 

o Um movimento para a Gestão com Pessoas - Viviane Naves de Azevedo; 

o (Con)viver UFLA: trabalho e relações humanas - Katia Poles. 

 

Metodologia: Realização de palestras e integração entre os participantes.  

 

Carga horária: 4 horas. 

 

Vagas: 140 vagas. 

 

Data de realização: 8 de setembro de 2022, das 14h às 18h.  

 

Coordenadoras: Elisângela Abreu Natividade e Jaciluz Dias Fonseca (Setor de Capacitação e 

Avaliação/CDP/Progepe/ integrantes da Comissão designada pela Portaria Reitoria nº 276/2022).  
 

Inscrições: Para participar do Encontro de novos servidores docentes e técnico-administrativos da 

UFLA, é necessário confirmar a presença por meio do formulário disponível no link: 

https://forms.gle/Z43b2a61NGTk3xUo6, até o dia 19 (câmpus Paraíso) ou 23 (câmpus Lavras) de agosto de 

2022. (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 

Email: secav.progepe@ufla.br / Telefone: 35 3829-5152  

https://forms.gle/Z43b2a61NGTk3xUo6

