


GOIABEIRAS
23/10/18 | Terça-feira
8h30 às 10h - Abertura com café da manhã e apresenta-
ção do Coral da Ufes. Local: Adufes

10h às 12h - Palestra sobre assédio moral institucional e 
os refl exos na saúde do trabalhador. Local: Adufes

10h às 12h - Vivência em mindfulness: praticando a aten-
ção plena. Local: Centro de recreação

13h às 15h - Ofi cina de dança de salão: iniciação ao forró 
pé de serra. Local: Centro de recreação

13h às 14h30min - Ofi cina de cachecol no dedo. Local: 
DDP

13h às 17h - Plantão SOS celular e notebook: análise e 
reparo de software.  Local: DDP

15h às 16h30 - Palestra de saúde mental: a dor invisível.  
Local: DDP

15h às 17h - Ofi cina de mobgrafi a: fotografando com o 
celular (Parte 1). Local: DDP

24/10/2018 | Quarta-feira
8h às 10h - Ofi cina de tai chi chuan. Local: Adufes

8h às 9h - Workshop de automaquiagem. Local: DDP

8h às 10h - Ofi cina de mobgrafi a: fotografando com o 
celular (Parte 2). Local: DDP

8h às 12h - Plantão de aferição de pressão arterial e 
glicemia capilar; identifi cação da idade metabólica, me-
dição da composição corporal (gordura, massa óssea, 
massa magra, músculo), IMC e aplicação de questionário 
de qualidade de vida. Local: DDP

8h às 12h - Plantão de tricologia (diagnóstico do couro 
cabeludo e cabelo) e revitalização facial. Local: DDP

9h às 10h - Palastra de marketing pessoal e imagem pro-
fi ssional como ferramentas de empoderamento femini-
no. Local: DDP

9h às 12h - Plantão de orientação médica com a equipe 
de cardiologia do Instituto do Coração. Local: DDP

9h30 às 12h - Plantão de limpeza de ouvido e massagem 
refl exa. Local: DDP

10h30 às 12h - Ofi cina de arteterapia. Local: DDP

13h às 14h - Ofi cina de lanche natural com a nutricionis-
ta do Programa Viva Melhor. Local: DDP

13h às 17h - Plantão de tricologia (diagnóstico do couro 
cabeludo e cabelo) e revitalização facial. Local: DDP

13h30 às 16h - Plantão de limpeza de ouvido e massa-
gem refl exa. Local: DDP

14h30 às 16h - Palestra de práticas de mecânica auto-
motiva. Local: DDP

16h às 17h30 - Palestra e debate sobre a Funpresp. Local: 
Adufes

25/10/2018 Quinta-feira
8h às 9h - Palestra sobre alimentação saudável x agrotó-
xicos: uma perigosa relação. Local: DDP

8h às 12h30 - Reiki: aplicação de técnica para alívio de 
estresse, ansiedade e tensões (sessão individual). Local: 
DDP

9h30 às 10h30 - Aula de yoga. Local: Centro de recreação

9h30 às 12h - Plantão de limpeza de ouvido e massagem 
refl exa. Local: DDP

10h30 às 12h30 - Ofi cina de crochê: aprenda a fazer um 
marcador de livro. Local: DDP

13h às 14h - Palestra: Aprenda a investir seu dinheiro. 
Local: DDP

13h30 às 16h - Plantão de aferição de pressão arterial e 
glicemia capilar; Identifi cação da idade metabólica, me-
dição da composição corporal (gordura, massa óssea, 
massa magra, músculo), IMC e aplicação de questionário 
de qualidade de vida. Local: DDP

13h30 às 16h - Plantão de limpeza de ouvido e massa-
gem refl exa. Local: DDP

14h30 às 15h30 - Workshop de automaquiagem. Local: 
DDP

15h30 às 16h30 - Palestra de marketing pessoal e ima-
gem profi ssional como ferramentas de empoderamento 
feminino. Local: DDP

17h - Show da Banda Clube Big Beatles. Local: Teatro Uni-
versitário

26/10/2018 Sexta-feira
7h - III Corrida e Caminhada dos Servidores “Correndo 
atrás dos seus direitos”. Local: Sintufes

Informações e regulamentos:
www.sintufes.org.br | 3225-2840/3227-4000

13h às 17h - Tarde de fi lmes.
Local: Cine Metrópolis

Informações e regulamentos:
www.sintufes.org.br | 3225-2840/3227-4000

13h às 17h - Tarde de fi lmes.
Local: Cine Metrópolis
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MARUÍPE
23/10/18 | Terça-feira
8h30 às 10h - Abertura com café da manhã. Local: Audi-
tório do CCS “Elefante Branco”

10h às 11h - Apresentação da Banda da Polícia Militar. 
Local: Pátio externo do Hucam 

11h às 12h - Workshop de automaquiagem. Local: Auditó-
rio da subsede do Sintufes

13h às 17h - Plantão de tricologia (diagnóstico do couro 
cabeludo e cabelo) e revitalização facial. Local: Varanda 
da subsede do Sintufes

14h às 15h - Workshop de automaquiagem. Local: Sala 5 
Prédio “Elefante Branco”

15 às 16h - Palastra de marketing pessoal e imagem pro-
fi ssional como ferramentas de empoderamento femini-
no. Local:  Auditório do CCS “Elefante Branco”

24/10/2018 | Quarta-feira
8h às 9h30 - Ofi cina de arteterapia. Local: Varanda da 
subsede do Sintufes

8h às 10h - Ofi cina de crochê: aprenda a fazer um mar-
cador de livro. Local: Varanda da subsede do Sintufes

8h30 às 10h - Palestra de práticas de mecânica automo-
tiva. Local: Auditório da Sub Sede do Sintufes

10h às 11h30 - Palestra e debate sobre a Funpresp. Local: 
Auditório da Sub Sede do Sintufes

13h às 15h - Palestra sobre assédio moral institucional e 
os refl exos na saúde do trabalhador. Local: Auditório do 
CCS “Elefante Branco”

14h às 17h - Plantão SOS celular e notebook: análise e 
conserto do software dos celulares e notebooks.  Local: 
Varanda da subsede do Sintufes

15h às 16h - Apresentação do Coral da Ufes. Local: Pátio 
externo do Hucam

15h às 17h - Ofi cina de dança de salão: iniciação ao forró 
pé de serra. Local: Varanda da subsede do Sintufes

15h às 17h - Ofi cina de mobgrafi a: fotografando com o 
celular (Parte 1). Local: Auditório da Sub Sede do Sintufes

25/10/2018 | Quinta-feira
8h às 10h - Ofi cina de mobgrafi a: fotografando com o 
celular (Parte 1). Local: Auditório da Sub Sede do Sintufes

8h às 10h - Ofi cina de tai chi chuan). Local: Deck do CCS

10h às 11h - Palestra: Aprenda a investir seu dinheiro. 
Local: Sala 5 Prédio “Elefante Branco”

11h às 11h30 - Aula de exercícios funcionais. Local: Va-
randa da subsede do Sintufes

11h às 12h30 - Ofi cina de cachecol no dedo. Local: Varan-
da da subsede do Sintufes

11h30 às 12h- Aula de pilates. Local: Varanda da subsede 
do Sintufes

13h às 17h - Palestra sobre os benefícios da quick mas-
sage. Serão sorteadas sessões de massagem rápida du-
rante as palestras dos dias 23, 24 e 25. 

14h às 15h - Palestra sobre alimentação saudável x agro-
tóxicos: uma perigosa relação. Local: Auditório da Sub 
Sede do Sintufes

26/10/2018 | Sexta-feira
8h às 12h - Plantão de tricologia (diagnóstico do couro 
cabeludo e cabelo) e revitalização facial. Local: Varanda 
da subsede do Sintufes

10h às 11h - Apresentação da Banda do Exército. Local: 
Pátio externo do Hucam 

14h às 15h - Workshop de automaquiagem. Local: Audi-
tório da Sub Sede do Sintufes

15h às 16h30 - Palestra de saúde mental: a dor invisível.  
Local: Auditório do CCS “Elefante Branco”



ALEGRE
23/10/18 | Terça-feira
8h30 - Abertura com a presença do Pró-Reitor de Gestão 
de Pessoas. Local: Auditório do Prédio Central

9h - Apresentação da Escola de Música Saint Clair Pi-
nheiro (EMUSP). Local: Quadra de esportes

9h30 - Defesa pessoal com Salomão Blade, Campeão 
Mundial de Kickboxing. Local: Quadra de esportes

10h15 - Workshop de moda com Lalá Góes. Local: Audi-
tório do Prédio Central

10h15 - Biodanza com Marilda Rocha. Local: Quadra de 
esportes

11h45 - Sorteio de brindes para os participantes das ofi -
cinas. Local: Quadra de esportes

13h30 - Roda de conversa com SASAS. Local: Quadra de 
esportes

14h30 - Ergonomia com studio Paula Vilhena. Local: 
Quadra de esportes

15h - Alimentação saudável com GESAN Prof. Kitoko. Lo-
cal: Quadra de esportes

16h15 - Sorteio de brindes para os participantes das ofi -
cinas. Local: Quadra de esportes

17h - Passeio ciclístico com maratonista de mountain 
bike Gilberto Rodrigues Silveira. Local: Saída da Praça 
da Estação até o Túnel

24/10/2018 | Quarta-feira
8h30 - Workshop de automaquiagem com Laila Müller. 
Local: Quadra de esportes

8h30 - Jogos de cartas (buraco, pife e bisca). Local: Qua-
dra de esportes

10h30 - Zumba e aula Funcional com Academia Viva 
Mais. Local: Quadra de esportes

11h45 - Sorteio de brindes para os participantes das ofi -
cinas. Local: Quadra de esportes

13h30 - Jogo de futsal masculino. Local: Quadra de es-
portes

15h - Jogo de futsal feminino. Local: Quadra de esportes

15h45 - Sorteio de brindes para os participantes dos jo-
gos. Local: Quadra de esportes

16h - Jogo de vôlei masculino e feminino. Local: Quadra 
de esportes

SÃO MATEUS
25/10/2018 | Quinta-feira
9h - Café da manhã participativo; Caricaturas com o ser-
vidor Pedro Couto; Apresentação musical. Local: Praça 
de eventos

10h30 - Torneio amistoso de futsal e vôlei entre servido-
res. Local: Quadra poliesportiva

13h às 17h - Tarde de lazer: Praça de alimentação, apre-
sentações musicais, exposições de artistas locais, entre-
tenimento infantil

Inscrições:

As inscrições para as atividades ocorrerão entre os dias 8/10 e 19/10 no site:
www.progep.ufes.br/semanadoservidor

➡ Público-alvo: servidores ativos, aposentados, empregados da Ebserh e colaboradores (prestadores de serviços). 

•  Os trabalhadores que desejarem participar das atividades deverão comunicar as suas chefi as imediatas com antece-
dência, de modo que organizem o funcionamento dos setores nos dias do evento.

•  A participação do servidor contará como hora trabalhada, devendo o ponto ser registrado normalmente. Nos setores 
que ofertam serviços considerados essenciais, poderá ocorrer estabelecimento de horários diferenciados de trabalho, 
organizados pelas chefi as, a fi m de possibilitar que todos os servidores participem da programação ofertada. 

•  Em relação à participação dos demais trabalhadores serão observadas as orientações dos empregadores.
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