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Formulário para curso de capacitação:  
 

1. Título: Projeto de Preparação para Aposentadoria 

 

2. Identificação 

2.1 Unidade/órgão proponente: Departamento de Desenvolvimento Recursos Humanos 

2.2. Coordenador do evento: Capacitação 
Telefone/ E-mail do coordenador: capacita.ddrh@ufg.br 
2.3. Período de realização:  2017 

2.4. Horário: 14h às 18h 

2.5. Carga horária: 40h 

2.6. Local: DDRH 

 
3. Caracterização do público-alvo: 

3.1. Número de vagas: 40 

3.2. Publico- alvo: Todos os servidores da UFG e comunidade externa (prioridade para os que têm 
tempo e/ou idade para se aposentar) 
 
 

4. Justificativa 

Estima-se que no Serviço Público Federal há um número significativo de servidores que estão 

em via de se aposentar e outros em situação de abono permanência, mas, que permanecem nos 

serviços por diversos fatores tais como as consequências geradas pelas constantes reformas da 

Previdência Social; as PEC’s; os inadequados ou inexistentes planos de carreiras e por não haverem 

se preparado, adequadamente, para se desligarem do trabalho. Para muitos servidores estes fatos 

obstruem suas rendas reais e causam grandes perdas financeiras se optam pela aposentadoria. 

Além disso, a literatura aponta que quando os servidores se afastam do trabalho sem preparo para 

a aposentadoria, não raro, são acometidos por algum tipo de transtornos do humor ou pelo uso 

abusivo de drogas a exemplo do álcool, tabaco, medicamentos e outras. 

 
 
5. Objetivos: 

5.1. Gerais 
Implantar e implementar um Programa Permanente de Preparação de Aposentadoria (PPA) 

dos servidores  da UFG de modo a lhes possibilitar a reflexão para melhor compreender o 

processo de mudança, bem como, a utilização do seu potencial criativo e transformador  em 

relação à própria vida. 

5.2.  Específicos 

 Contribuir com a UFG para o cumprimento das normas legais concernentes à 

preparação do servidor para a aposentadoria. 

 Preparar os servidores da UFG para o processo de aposentadoria tendo em vista o 

envelhecimento ativo e a qualidade de vida pós-desligamento do trabalho. 
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6. Metodologia 

6.1. Modalidade (x) presencial 

6.2.  Recursos Didáticos:  

 Realização de rodas de conversas sobre os direitos, previdência social, autoestima, 

motivação, saúde, aspectos biopsicossocial do envelhecimento, qualidade de vida, 

relações interpessoais, estímulo às habilidades dos participantes. 

 Promoção de encontros vivenciais com trabalhos didáticos como projeto de vida após 

aposentadoria, depoimentos de servidores já aposentados e familiares. 

 
 

7. Critérios para avaliação da aprendizagem 

7.1. Participação nas atividades de elaboração do Projeto de Vida. 

 

8. Recursos 

8.1. Equipamentos: data-show, quadro, papel chamex, canetas, pincel, lápis de cor, caixa de som. 

8.2. Material didático: apostila, textos e atividades para reflexão. 

 

9. Conteúdo programático 

Item Horas Período Instrutores 

M1 – Abertura do Projeto 
 

4 h 08/03 Camila Nogueira do 
Nascimento  

Marina Junqueira Cançado 
M2 - Afetividade, Relações 
Familiares e Sexualidade 
 

4h 22/03 Rose Helen Shimabuku 
Rodrigues Bastos 

M3 – Redes Sociais 4h 05/04 Vera Morselli 
 

M4 – Práticas Corporais 
 

4h 19/04 Vanessa Helena Santana Dalla 

M5 – Qualidade Nutricional 
 

4h 03/05 Ariandeny Furtado 

M6 – Legislação Previdenciária 
 

4h 17/05 Eleude Batista 

M7 – Educação Financeira 4h 31/05 Daiana Paula Pimenta 
Alethéia Ferreira da Cruz 

Emília  
    
M8 – Empreendedorismo e 
Trabalhos Voluntários  
 

4h 14/06 Emília Rosangela Pires da Silva 

M9- Socialização de Experiências 4h 28/06 Lívia Mesquita de Sousa 
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