
Servidores aposentados são homenageados em solenidade virtual. 
 

Na tarde de quinta-feira, 28 de outubro, às 17h, foi realizada uma solenidade virtual, momento de 

muita emoção e reconhecimento, em homenagem aos servidores que se aposentaram no período de julho 

de 2019 a 27 de setembro de 2021. O evento foi organizado pelo Núcleo de Planejamento, Inovação e 

Assistência da Pró Reitoria Adjunta de Gestão de Pessoas (NUPLA/Progepe), em parceria com a 

Coordenação de Saúde, Segurança e Bem-Estar (COSSBE/Progepe) e a Diretoria de Imagem 

Institucional. Estiveram presentes na mesa, o reitor da UFJF, Marcus David, a vice-reitora, Girlene Alves, 

a pró-reitora de Gestão de Pessoas, Renata Mercês, o pró-reitor adjunto de Gestão de Pessoas, Warleson 

Peres, o presidente do SINTUFEJ, Flávio Sereno e o professor Augusto Cerqueira, representante da 

APES.  

 

Warleson Peres realizou a leitura do Certificado de Homenagem, aos aposentados desta edição, 

com poema e arte, gentilmente criados pelo servidor Hernany Tafuri e pela Pró-Reitora de Cultura, Valéria 

Faria, respectivamente. 

 

 



Representando os TAES homenageados, a servidora Albertina dos Santos Souza, narrou sua 

trajetória iniciada na UFJF em 1978, seu discurso proporcionou muitas reflexões, e demonstrou: “ sua 

luta constante na melhoria das condições para os servidores”. Desejou “aos servidores na ativa, que 

exerçam seu trabalho de forma a honrar, dignificar e engradecer o nome da UFJF”. 

 
A representação dos docentes homenageados, foi desenvolvida com propriedade pelo professor 

Marcos Freitas, através do texto autoral “Palavras ao Vento”, e de um discurso emocionante, no qual 

compartilhou um mantra familiar, de suma importância para sua formação e percurso profissional: “ (...) 

o importante na vida, filhos, é o estudo, é a cultura, a saúde, a fé, a solidariedade e sempre buscar a 

justiça social”. Em comemoração ao dia do Servidor Público, ainda presenteou a todos, entoando a 

marcante canção “ Emoções Suburbanas”. 

 
 

A cerimônia foi encerrada pelo reitor Marcus David, que pontuou sobre as falas inspiradoras, dessa 

Homenagem, realizada concomitantemente à dois eventos que merecem destaque: Dia do Servidor 

Público (28/ 10) e ano no qual a UFJF completa 60 anos de história, “momento de se refazer memórias, 

reconhecer a contribuição de cada um dos servidores homenageados para a construção de uma 

sociedade melhor, de uma Universidade Pública de qualidade e reafirmar a importância do servidor 



público”. Para todos os homenageados, as mensagens de gratidão marcaram o espaço de fala 

compartilhado através das plataformas”.  

 
A servidora Maria Inês Gomes de Almeida, agradeceu à Universidade “ (...) pela oportunidade de ter 

feito parte dessa comunidade acadêmica e principalmente aos responsáveis por essa linda homenagem 

porque não nos esqueceram...gratidão”.  

 
A docente Ana Claudia Rodrigues demonstrou-se: “ muito feliz e emocionada pela homenagem. A UFJF 

foi minha casa na graduação e meu local de trabalho durante grande parte da minha vida. Ser professora 

me faz comprometida e tornou uma pessoa melhor. Sempre na defesa”. 

 

O servidor Adair Kappel acrescentou: “Me sinto honrado com esta homenagem, foram 37 anos nesta 

instituição, comecei na Prefeitura do Campus (ProInfra) e encerrei no ICE. Aprendi muito na UFJF, e 

procurei dar o melhor de mim em cada missão recebida. Agradeço a Deus e a todos os amigos que fizeram 

e fazem parte da minha vida. Obrigado, Progepe”. 

 



 
 

 

 
 

“Agradeço imensamente esta homenagem e a oportunidade de, neste momento, retornar à casa na qual 

pude desenvolver projetos profissionais e institucionais, tão importantes para mim. Obrigada UFJF. ”  

 

“Que linda homenagem!!! Gratidão ao Marcos pela generosidade de sua exposição e bela canção!! 

Parabéns! ” 

 

“Obrigado pela homenagem. Gratidão por tudo que a UFJF me proporcionou” – foram as palavras dos 

servidores Maria Lucia Polisseni, Maria das Dores de Souza e Márcio Guerra, respectivamente.  

 

A professora aposentada, e ex pró-reitora de graduação, Maria Carmen Melo, homenageada nesta 

solenidade, parabenizou a iniciativa desta homenagem em momento tão significativo: “ Em especial 

gostaria de registrar o zelo, cuidado e carinho que permearam todo este processo. Fiquei emocionada”.  

 

Reconhecendo a importância de expressarem e registrarem as narrativas de suas trajetórias, com 

suas mensagens de enfrentamento, superação, gratidão e esperança frente ao novo ciclo que se inicia, a 

PROGEPE segue recebendo suas mensagens através do e-mail : ppa.progepe@ufjf.edu.br, para serem 

compartilhadas neste espaço.  
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