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aos leitores

E
sta edição zero da revista Gente nos convida 
a comemorar os 20 anos da Pró-reitoria de 
Gestão de Pessoas da UFRN. No processo de 

feitura desta publicação, conversamos com alguns 
ex-diretores do Departamento de Pessoal que 
antecedeu a Pró-reitoria de Recursos Humanos, 
além de ex-pró-reitores e outras pessoas que 
contribuíram para a história da PROGESP no 
decorrer desses anos até os dias atuais. Por meio 
dessas entrevistas, da memória dos entrevistados, 
fomos construindo uma narrativa memorialista 
sobre o Departamento. 
Constatamos um entusiasmo que motivou a todos 
a se incluir na história e a ser também responsável 
por ela. Não poderia ser mais prazeroso do que 
perceber, uma vez que cada narrador vê o mundo 
a partir do lugar que ocupa, que todos miraram 
na mesma direção, isto é, no caminhar de um 
trabalho coletivo. 

Sejam bem-vindos e aguardem a edição 01.
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Ângela
 Paiva
 Cruz

C
om grande alegria saúdo a revista 
da PROGESP que tem o nome 
de Gente e, como é natural, trata 

de pessoas que trabalham e convivem. É 
o ponto de partida da publicação voltada 
prioritariamente ao servidor enquanto 
agente do dia a dia da UFRN.

 Agrada-me, igualmente, descobrir 
nesse resgate histórico o quanto evoluiu a 
área de recursos humanos da instituição, 
desde o seu antigo Departamento de 
Pessoal, posteriormente transformado em 
Pró-reitoria de Recursos Humanos, até 
chegar à formatação atual, de Pró-reitoria 
de Gestão de Pessoas, tornada um esteio no 
processo de crescimento da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte.

 Estamos todos de parabéns: a 
equipe editorial, o servidor, a Pró-reitora 
Mirian Dantas dos Santos, e a instituição 
como um todo, que agora pode se ver e 
rever olhando para diante, projetando 
novas etapas de expansão, com o concurso 
do seu valoroso corpo funcional.

Reitora

gente
em revista
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Mirian
 Dantas dos 

Santos

A Pró-reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGESP) tem como 
missão promover a política de 

gestão de pessoas da UFRN, visando 
ao desenvolvimento pessoal, social e 
profissional, zelando pelos direitos, saúde 
e qualidade de vida no trabalho. Nesse 
contexto, surge a primeira edição da revista 
Gente em formato digital.  Esta primeira 
edição é também a edição comemorativa 
dos 20 anos da PROGESP.  
Ao longo dessas duas décadas, a 
PROGESP desenvolveu grandes projetos, 
contribuindo para o desenvolvimento dos 
servidores e da Instituição como um todo. 
Em particular, vale destacar a inovação 
desta Pró-reitoria ao migrar os seus 
processos e procedimentos, desenvolvidos 
em papel, para os sistemas de gestão da 
UFRN, diminuindo significativamente o 
tempo de resposta ao servidor.
Para que isso fosse possível, foram muitos 
os desafios ao longo dos anos, a saber: 
trabalhar com as incertezas inerentes ao 
ser humano, implementar programas 
que promovessem a qualidade de vida 
no trabalho, atender de forma rápida 
e eficiente as necessidades de gestores, 
servidores e da comunidade acadêmica em 
geral e, também, trabalhar as expectativas 
e os sonhos dos que aqui estão e daqueles 
que chegam. 

Em relação à primeira edição desta 
revista, o grande desafio seria chegar ao 
tom adequado. Para tanto, teríamos de 
reconhecer e prestar uma justa homenagem 
àqueles que fizeram e fazem a PROGESP. 
Com isso em mente, foi feito um resgate da 
memória de alguns servidores que, entre 
outros, tanto contribuíram para que a 
PROGESP tivesse o formato que tem hoje. 
Desse modo, por meio de entrevistas e 
depoimentos, a história da PROGESP 
foi resgatada nesta primeira edição 
da revista Gente, o que só foi possível 
graças à gentileza dos entrevistados, que 
aceitaram compartilhar suas memórias, 
bem como à dedicação e ao entusiasmo 
de muitos colaboradores que fazem a 
Pró-reitoria, em particular, do nosso 
Escritório de Ideias, que fez este veículo 
de comunicação acontecer.
A revista Gente, além de tratar dos diretos 
e benefícios das pessoas, também será um 
espaço para divulgação de boas práticas 
e projetos voltados ao desenvolvimento 
de recursos humanos. Nossa expectativa 
é a de que esta revista avance como um 
veículo de longa duração, viabilizando 
assim o crescente e inspirador senso de 
comunidade e colaboração entre aqueles 
que fazem a UFRN.

Pró-reitora 
de Gestão de Pessoas

apresentação
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Uma universidade vive em função do geral, 
do coletivo e do comum. É planta que exige 
atmosfera de compreensão, ecologia de 
entendimentos, interação de estímulos, na 
fase ascensional dos primeiros anos.

Câmara Cascudo

“
”

Trecho de discurso proferido 
em 21 de março de 1959, 

na ocasião da instalação da 
Universidade do Rio Grande do 

Norte
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antes da
progesp

departamento
de pessoal da ufrn

Neste espaço, a história do 
Departamento de Pessoal é contada 
por meio de relatos de ex-diretores, 

numa narrativa pessoal e humana. Como 
tudo o que é da ordem do humano, constrói-se 
também pelo inacabamento, pelos retrocessos 
e avanços. Assim, as narrativas partem dos 
sujeitos que as narram e de onde eles se 
encontram. As estatísticas, os números, as 
leis, os organogramas foram, de certa forma, 
substituídos por narrativas construídas pelo 
calor das memórias.
Foi possível constatar o árduo trabalho do 
início, como, por exemplo, o período em que a 
folha de pagamento da UFRN era toda escrita 
à mão, de servidor a servidor e os cálculos 
feitos um a um.
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Aluízio 
Menezes 
de Melo

1971 a 1973

Jussier 
Santos

1973 a 1975 

João 
Medeiros 

Netto
1975 a 1976

Elinaldo 
Renovato 
de Lima

1976 a 1977  

Juvan 
Augusto 
Gomes

1978 a 1979 

Maria da 
Guia M. 
Alves de 
Oliveira

1979 a 1983  

Kate Cunha 
Maciel

1985 a 1991  

Francisca 
Zilmar de 
Oliveira 

Fernandes
1993 a 1995   

Cleda Faria 
Rangel de 

Araújo
1983 a 1985 

Domingos 
Fernandes 

Campos
1991 a 1993  

departamento
de pessoal

 da ufrn
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J
oão Medeiros Netto nasceu em 16 de 
janeiro de 1938. Formado em Direito 
pela UFRN, foi admitido na UFRN 

inicialmente como estagiário na Faculdade 
de Direito, depois como funcionário com 
portaria a partir de 15 de junho de 1962. 
Foi chefe da Sessão de Direitos e Deveres 
do Departamento de Pessoal, depois 
diretor do próprio Departamento (de 05 
de dezembro de 1975 a 24 de setembro 
de 1976) e, em seguida, Procurador da 
UFRN por mais de dez anos.
“Eu considero Dr. Onofre Lopes o melhor 
Reitor de todos os tempos. Ele colocou na 
Universidade, por exemplo, na medicina, 
os melhores médicos da cidade; no direito, 
os melhores advogados, e assim por diante. 
E com muita sabedoria ele colocou como 
funcionários os filhos dessas pessoas, 
então criou também uma espécie de 
família universitária. Eu era no meu setor 
o único cujos pais não trabalhavam na 
Universidade. Meu pai, Dr. João Medeiros 
Filho, voltou para Natal para ser advogado 
de Djalma Maranhão. Meu chefe no 
Departamento de Pessoal era, na época, 
João Augusto Bezerra de Melo, em 1962. 
Foi ele quem implantou o Departamento 
de Pessoal da UFRN. Então, eu, como aluno 
de direito e trabalhando no Departamento, 
era responsável em escrever os pareceres. 
Dr. Onofre, lendo aqueles pareceres, 
chamou a atenção e perguntou a João 
Augusto quem escrevia aqueles pareceres. 
João Augusto respondeu que era um 

jovem, aluno de direito, que trabalhava lá 
no setor. Então o Reitor determinou que 
me nomeasse chefe da Sessão de Direitos e 
Deveres, cargo que era ocupado por Marta 
Guerra, que nesse ínterim estava fazendo 
um curso de pós-graduação em Paris”.
 João Medeiros continua: “Passou então 
a gestão de Dr. Genário da Fonseca, 
quando Domingos Gomes de Lima 
(gestão de 1975 a 1979) assumiu a reitoria. 
Ele começou a trabalhar numa manhã 
de domingo e eu fui despachar com o 
Reitor. Na ocasião, ele disse: “Joãozinho, 
não consegui ninguém para assumir a 
Departamento de Pessoal, você poderia 
assumir? Respondi que sim. Na minha 
gestão, que foi curta, criaram-se os salários 
dos DAS (Direção e Assessoramento 
Superior), foi um aumento de triplicar o 
salário. Então, eu passei a também receber 
como DAS. O Departamento tinha muito 
poucos funcionários, porém, eram todos 
muito bem preparados.  As chefias eram 
assumidas por Zélia França, Estela Guerra, 
Ioneide Macedo, Maria da Guia. Um ano 
depois, assumindo o Departamento de 
Pessoal, o Reitor Domingos Gomes de Lima 
me chama e oferece o cargo de Procurador 
da UFRN e, para o Departamento de 
Pessoal, ele nomeou Elinaldo Renovato de 
Lima. O procurador anterior era Kerubino 
Procópio de Moura. Passei assim mais 
de dez anos no cargo de Procurador da 
UFRN”.

joão
medeiros

netto

05 . 12 .

1975

24 .09 .

1976

Diretor do Departamento de 
Pessoal na gestão do Reitor 
Onofre Lopes



2726

E
linaldo Renovato de Lima 
nasceu no dia 1° de dezembro 
de 1942. Formado em Economia 

e mestrado em Administração, ambos 
pela UFRN. Antes da gestão de diretor 
do Departamento de Pessoal na UFRN, 
assumiu os cargos administrativos 
de Secretário de Administração do 
Município de Natal (em 1973) e Secretário 
de Planejamento e Coordenador Geral do 
Município de Natal (de 1973 a 1975).
Hoje tem satisfação, quando perguntado 
sobre que traço realçaria na sua 
administração à frente do Departamento 
de Pessoal da UFRN, “[...] que implantou 
no dia a dia do recrutamento do trabalho 
mais técnico uma variante de relações 
mais humanas, acentuando um clima 

organizacional de traços mais humanos”. 
E acrescenta que chegou a experimentar o 
rodízio de funções, na intenção de abertura 
para que todos tivessem a consciência 
de todas as funções e das tarefas que 
compunham o Departamento.
Após o período como Diretor do 
Departamento de Pessoal, ele assume o 
cargo de Pró-reitor de Administração 
da UFRN e, como Professor, leciona as 
disciplinas de Introdução à Economia e 
Economia Internacional no Departamento 
de Economia da UFRN.
Atualmente é Pastor da Assembleia de 
Deus no Rio Grande do Norte, já publicou 
mais de dez livros sobre evangelização, 
cada livro com uma tiragem média de 40 
(quarenta) mil exemplares vendidos em 
todo o território brasileiro.

elinaldo
renovato

de lima

24 .09 .

1976

09 .09 .

1977

Diretor do Departamento de 
Pessoal na gestão do Reitor 
Domingos Gomes de Lima
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C
leda Faria nasceu em 09 de agosto. 
Formou-se em Odontologia pela 
UFRN em 1955, porém, nunca se 

identificou com a profissão.  Logo depois, 
fez um concurso para Escriturário na 
Receita Federal, no qual passou e começou 
a trabalhar. De fato, tinha o desejo de fazer 
um curso de Administração, que na época 
ainda não havia na UFRN. Assim, vinte 
anos depois de ter concluído o curso de 
Odontologia, Cleda volta à Universidade 
para cursar Administração, concluindo em 
1975. Entre a formação em Odontologia 
e Administração, continua exercendo a 
função de Escriturária.
Terminando o curso de Administração, 
na época, na gestão de Domingos Gomes 
de Lima, é convidada a desenvolver 
um projeto na área de Administração. 
Nesse período, faz concurso e passa a ser 
Professora também do Departamento, 
lecionando a disciplina de Administração 
em Recursos Humanos.
Na gestão seguinte, na Reitoria, o então 
Reitor Genibaldo Barros faz o convite 
a Cleda Faria para assumir o cargo de 
Diretora do Departamento de Pessoal.
Nesse período, o Departamento de Pessoal 
ainda tinha suas atribuições muito ligadas 
à Pró-reitoria de Administração, que tinha 
como Pró-reitor Jomar Alecrim.
Cleda Faria ressalta que as dificuldades 
cartoriais do Departamento existiam. Tudo 

era feito com o máximo de competência, 
porém, tratava-se de um trabalho humano 
e aconteciam reclamações de atrasos de 
processos, por exemplo. Nesse sentido, 
o mais difícil era a regência de dois 
regimes de contrato de servidores. Por 
isso, um funcionário e outro no mesmo 
setor, às vezes, tinham direitos opostos e 
isso criava uma série de dificuldades de 
administração interna. Esse problema foi 
resolvido quando foi implantado o Regime 
Único, mas, nesse período, Cleda já não 
estava na Universidade.
Uma ação que ela ressente não ter realizado, 
porque houve resistência na época, foi a 
implantação de uma estrutura de serviço 
de saúde para os servidores. Esse foi seu 
desejo durante a sua gestão.
Entretanto, ela declara: “Chegamos a 
realizar alguns cursos dentro da UFRN, 
diretamente para Secretários e Professores 
de cursos nos Centros, para explicar como 
o Departamento de Pessoal funcionava e 
quais os direitos dos servidores nos dois 
regimes. Para tanto, disponibilizávamos 
alguns funcionários do DP para tirar 
dúvidas e isso tinha o efeito multiplicador. 
Convidamos, na época, uma assistente 
social, Marlucia Saldanha, para introduzir 
alguns cursos na área social, que foram 
bem aceitos. Esses cursos tinham duração 
de mais ou menos dois dias. Acredito que 
cumprimos essa tarefa multiplicadora”.

cleda
faria

rangel

13 .07 .

1983

24 .09 .

1985

Diretora do Departamento de 
Pessoal na gestão do Reitor 
Genibaldo Barros 
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kate 
cunha
maciel

24 .09 .

1985

28 .05 .

1991

K
ate Cunha Maciel nasceu em 
08 de setembro. Graduada em 
Administração pela UFRN em 

1979; fez duas especializações, uma 
na área de Recursos Humanos e outra 
em Metodologia da Ciência. Entrou 
na UFRN como estagiária do curso 
de Administração. Fez concurso para 
Assistente Administrativo, em 1976, 
entrando para o quadro da UFRN. Como 
sabia datilografia muito bem, manuseando 
já a máquina elétrica, recebeu a função de 
datilografar todas as portarias do Reitor 
mesmo sem deixar sua função de Assistente 
no Departamento de Pessoal. Em 1979, a 
Diretora de Divisão de Cargos e Salários 
precisou se afastar e ela foi indicada para 
assumir o cargo. Nesse período, vai para 
Brasília para fazer todo o enquadramento 
de professores, colaboradores e visitantes 
da UFRN. Acerca dessa experiência, 
Kate ressalta: “Foi uma época em que 
estava voltando para a UFRN um número 
grande de professores que haviam saído 
para mestrado, alguns fora do país. Por 
isso, ocorreram grandes mudanças [...] 
de crescimento no quadro de servidores. 

Começou também a abertura de concursos 
para o exercício de Professor.  Ainda na 
gestão do Reitor Genibaldo Barros, a 
Diretora do Departamento Pessoal, Cleda 
Faria Rangel, afasta-se do cargo e eu sou 
convidada para assumir a direção do 
Departamento de Pessoal”.
Ela lembra: “Começa uma nova fase, a folha 
de pagamento dos servidores da UFRN 
até então era toda executada literalmente 
à mão, quase 4 mil servidores. Um passo 
adiante acontece, é criado o Núcleo de 
Processamento de Dados que passa a 
rodar os relatórios, acelerando o trabalho. 
O Departamento de Pessoal vai ampliando 
suas funções, implantando um sistema 
de captação para os servidores. Cria-se 
também o primeiro grupo de Alcoólatras 
Anônimos, realocando-os em seus lugares 
de origem. Os avanços tecnológicos da 
informação ajudam no fluxo dos processos 
dentro do DP e um passo é dado nessa 
direção”.

Diretora do Departamento de 
Pessoal na gestão dos Reitores 
Genibaldo Barros e Daladier 
Cunha Lima
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domingos
fernandes

campos

03 .06 .

1991

26 .08 .

1993

D
omingos Fernandes Campos 
nasceu em 21 de janeiro de 1955. 
Graduado em Engenharia Civil 

pela UFRN em 1977. Nesse mesmo ano, 
ingressa como Professor. A UFRN, nesse 
período, estava em plena expansão, 
ampliando o número de cursos e, para 
tanto, faziam-se necessárias a formação e a 
qualificação de professores. Por essa razão, 
era muito comum, logo após o Professor 
ser contratado, ser enviado para fazer 
mestrado em outra região e até em outro 
país, uma política adotada na gestão do 
Reitor Domingos Gomes de Lima (gestão 
de 1975 a 1979).
Por essa razão, Domingos Campos faz 
mestrado em Engenharia de Produção 
em Santa Catarina (RS) e doutorado, na 
mesma área, na Universidade Politécnica 
de Madri-Espanha.
Voltando à UFRN, o Centro de Tecnologia, 
também em expansão, fez com que ele 
lecionasse em quase todos os cursos, 
passando pelas Engenharias Mecânica, 
Química, Elétrica e Civil. Nesse contexto, 
ele foi eleito  Diretor de Centro Acadêmico, 
na primeira eleição direta da UFRN. 
Depois, outros Centros também seguiram 
o mesmo sistema de eleição. A esse respeito, 
Domingos diz que o grupo de professores 
envolvidos na gestão administrativa do 
Centro de Tecnologia contribuiu para 
a campanha do Reitor que sucederia 
Genibaldo Barros, que foi Geraldo Queiroz. 

“Nessa gestão, surgiu o convite para que eu 
assumisse a direção do Departamento de 
Pessoal”. Domingos aceitou com a garantia 
de que o Departamento de Pessoal teria, a 
partir dali, um regime de autonomia. 
Quando ele assumiu a direção do DP, a 
UFRN estava passando pela implantação 
do Regime Jurídico Único, deixando o 
Regime Celetista. Ele ressalta: “Porém, 
antes que a lei fosse implementada, era 
necessário ajustar os dispositivos para 
aplicação das novas regras e foi esse o 
primeiro desafio”. 
O que Domingos destaca nessa sua 
administração frente ao DP foi: “A 
implementação de mecanismos para a 
modernização do Departamento, criando, 
por exemplo, dispositivos administrativos 
para agilizar processos e todo o processo 
de ações. Além da criação dessa estrutura, 
a equipe criou o Centro de Recursos 
Humanos, toda uma área nova de cultura 
para servir aos servidores”. Ele ainda 
acrescenta: “[...] como também a formação 
de um corpo de competência na época dos 
funcionários e diretores do Departamento”. 
Na gestão seguinte, o Reitor José Ivonildo 
do Rêgo oficializa administrativamente a 
criação de uma Pró-reitoria de Recursos 
Humanos.

Diretor do Departamento de 
Pessoal na gestão do Reitor 
Geraldo Queiroz
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zilmar 
de oliveira

fernandes

03 .09 .

1993

18 .0 1 .

1995

Z
ilmar de Oliveira Fernandes nasceu 
em 14 de dezembro. Formada em 
Ciências Contábeis pela UFRN 

em 1986; fez quatro especializações, 
duas na área de Contabilidade e duas em 
Administração Hospitalar, a última em 
São Paulo, no Hospital Sírio Libanês.
Participou de dois concursos para a 
Universidade. O primeiro em 1982, no 
qual ingressou como Datilógrafa e, em 
1983, como Agente Administrativo. Todas 
as funções exerceu no Departamento 
de Pessoal.  Em 1987-88, com o 
enquadramento no novo plano de cargos, 
passou para a função de Contadora. 
Exerceu nesse período as funções de 
Secretária do DP e depois de Chefe de 
Divisão de Cargos e Empregos – DCEE.

Em seguida, foi Diretora substituta do DP 
na gestão da Diretora Kate Cunha Maciel e 
depois do Professor Domingos Fernandes 
Campos. Quando Domingos pediu a 
exoneração de seu cargo, o Reitor Geraldo 
Queiroz convidou Zilmar de Oliveira para 
assumir a direção do DP, no período de 03 
de setembro de 1993 a 18 de janeiro de 1995.
A esse respeito, Zilmar ressalta: “Na minha 
gestão, o que acarretou todo um trabalho 
especial foi a realização de dois grandes 
concursos públicos gestados dentro da 
estrutura da UFRN, pela Comperve. 
Outro fator foi o incremento dos cursos 
de capacitação para os servidores, voltados 
para a qualificação do funcionário”.

Diretora do Departamento de 
Pessoal na gestão do Reitor 
Geraldo Queiroz
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Uma Universidade se faz para os moços 
e nasce para o futuro; entretanto, as suas 
raízes devem ser aprofundadas no passado e 
na tradição.

Onofre Lopes “
”

Reitor da UFRN durante doze 
anos, por três mandatos 

consecutivos –1959 a 1971
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Pró reitoria
 de recursos

  Humanos

Na primeira gestão do Reitor 
José Ivonildo Rêgo é criada 
e implantada a Pró-reitoria 

de Recursos Humanos – PRH. A 
Professora Ana Célia Cavalcanti é 
escolhida como Pró-reitora.
A criação da PRH surgiu a partir de 
reivindicações, discussões e estudos 
em grupos de trabalho da UFRN, 
que entenderam ser necessário um 
setor dessa natureza para promover 
o desenvolvimento dos servidores 
docentes e técnico-administrativos.
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a estrutura 
da prh

3 grandes
 áreas
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Departamento
 de Administração

 de Pessoal 

c 
ompete ao  Departamento 
de Administração de Pessoal 
– DAP planejar, coordenar, 

dirigir, acompanhar e avaliar as 
atividades relacionadas com controle de 
cargos, lotação, legislação de pessoal, 
pagamento e registro funcional dos  
servidores da UFRN, em articulação 
permanente com o Sistema de Pessoal 
da Administração Federal.
O DAP é o órgão da PRH cuja atividade é 
indispensável ao bom desenvolvimento 
administrativo na medida em que 
cuida fundamentalmente da rotina 
funcional da UFRN.
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Departamento de
 Desenvolvimento

 de Recursos
 Humanos

U 
ma política competente de 
RH para uma instituição deve 
estar preocupada não somente 

com a captação de pessoal adequado 
às necessidades mas também com o 
constante desenvolvimento pessoal 
e profissional de seu contingente, de 
modo a promover seu acesso a novos 
conhecimentos sociais, tecnológicos e 
gerenciais.
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Departamento
 de Assistência

 ao servidor 

A 
o DAS compete 
planejar, coordenar, 
dirigir, acompanhar 

e avaliar as atividades 
relacionadas com a atenção 
à saúde e assistência social 
do servidor, como também 
com as ações relativas 
à higiene, segurança e 
medicina do trabalho.

 



4948

Ageu 
Almintas da 

Costa
1999 a 2003  

Mirian 
Dantas dos 

Santos
2011 a 2014   

Ana Célia
Dantas 

Cavalcanti
1995 a 1999 

João Carlos 
Tenório 
Argolo

2003 a 2011  

Pró reitores da
 pró reitoria de

 Recursos Humanos



5150

A
na Célia nasceu em 03 de junho. 
Formada em Engenharia Civil pela 
UFRN em 1978. Nesse mesmo 

ano, entra como Professora da UFRN. Fez 
mestrado em Engenharia de Produção na 
linha de Gestão na Universidade Federal 
de Santa Catarina, em 1982; e doutorado na 
mesma linha de pesquisa pela Universidade 
Politécnica de Madri, em 1989. Antes de se 
afastar para o doutorado, foi Coordenadora 
do PICD – Programa Institucional de 
Captação Docente (programa de bolsas). 
Quando retornou do doutorado, concentrou 
suas pesquisas em Inovação Tecnológica, 
que incluía também uma linha de pesquisa 
em Gestão de Qualidade, que na época era 
uma área inovadora no Brasil.
Respondendo à pergunta de como se deu 
o processo de indicação do seu nome 
para Pró-reitora de Recursos Humanos, 
ela narra que no período de campanha 
para o cargo de Reitor na UFRN, o prof. 
Ivonildo do Rêgo, candidato na época, 
formou vários grupos de discussões e 
ela passa a fazer parte de um. Ela lembra: 
“Esse grupo específico tinha como função 
discutir a implantação de uma Pró-Reitoria 
de Recursos Humanos, ampliando assim o 
Departamento de Pessoal”. Fazia parte desse 
grupo além dela, Paulo Fernandes, Lucimar 
Cortes, Mirian Dantas, entre outros. 
Quando o professor Ivonildo do Rêgo, em 
1995, é eleito, convida a Profa. Ana Célia 
para assumir o cargo de Pró-reitora de 
Recursos Humanos e, consequentemente, 
dar prosseguimento à implantação da nova 
Pró-Reitoria. Para Ana Célia isso se deu 
com a junção de esforços do grupo citado, 
que já vinha trabalhando no processo de 
implantação, além de outros professores 

convidados. Nesse sentido, Ana Célia 
acrescenta: “A UFRN passou a ser a sexta 
universidade no Brasil a implantar uma 
Pró-reitoria de Recursos Humanos. Foi um 
momento de grande esforços”. Uma das 
mudanças foi que o Departamento de Pessoal 
passou para a sigla de DAP – Departamento 
de Administração de Pessoal, tendo 
essencialmente funções cartoriais. Além 
disso, foi criado o DDRH – Departamento 
de Desenvolvimento de Recursos Humanos. 
Embora não existisse esse departamento 
antes, já aconteciam alguns treinamentos 
no Departamento de Pessoal, porém, não 
dentro de uma estrutura específica. Ele foi 
criado para a capacitação das pessoas, com 
cursos, treinamentos, além de organização 
de concursos e seleção de pessoal. Com isso, 
deu-se início e depois se ampliou a oferta 
de cursos em várias áreas do conhecimento, 
além de cursos técnicos direcionados 
para todos os servidores”. Ana Célia ainda 
ressalta: “A segunda estrutura criada foi 
completamente inovadora, porque não havia 
ações anteriores com esse fim, isto é, voltadas 
para a assistência de saúde ao servidor. Foi 
criado assim o DAS – Departamento de 
Assistência ao Servidor, com atendimento 
médico, enfermaria, incorporando o serviço 
que já existia, como a Junta Médica. Outra 
inovação foi a parceria com os professores 
do Departamento de Educação Física, 
ampliando bastante essa área de atividades 
físicas para os servidores, com aulas e cursos”.
Ana conclui afirmando que toda essa 
estrutura implantada foi um grande passo 
na valorização do servidor da UFRN, não 
só os cursos de capacitação, o atendimento 
à saúde, mas também todo o sentido amplo 
de um atendimento aos servidores.

Ana 
Célia

 Cavalcanti

05 .07 .

1995

07 .06 .

1999

Primeira Pró-reitora de Recursos 
Humanos na gestão do Reitor 
José Ivonildo do Rêgo.
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A
geu Almintas nasceu em 17 de julho.  
Começou o curso de Educação 
Física em Recife (PE) e terminou 

em Natal, na primeira turma do curso de 
Educação Física da UFRN, em 1978. Fez 
especialização em Educação Escolar e 
entrou no corpo docente da UFRN, no qual 
seguiu sua carreira profissional. Por ter se 
dedicado desde o início a um trabalho de 
natureza extensionista, foi convidado para 
o planejamento de implantação do DAS, o 
Departamento de Assistência ao Servidor, 
na UFRN, que foi direcionado para oferecer 
serviços na área da saúde aos servidores. 
A esse respeito, Ageu ressalta: “Como 
não tínhamos uma estrutura de pessoal 
técnico nessa área, foi trazido para Natal 
um hospital que funcionava na cidade 
de Santo Antônio do Salto da Onça, que 
estava sendo desativado e era na época da 
municipalização da Saúde. Assim, veio para 
Natal essa equipe que iniciou os primeiros 
trabalhos”. Ele continua: “Criamos, na 
época, três divisões no DAS:  Divisão de 
Assistência Médica, Medicina do Trabalho 
e a Divisão Social. Tivemos uma grande 
ajuda da Administração Central da UFRN 
e acredito que inicialmente conseguimos 
prestar um bom serviço aos servidores”.
Ageu continua: “Esse trabalho, pela 
relevância dele para a UFRN, na época, 
possivelmente me levou a ser convidado 
para o cargo de Pró-reitor de Recursos 
Humanos, sendo o segundo Pró-reitor, 
substituindo a Profa. Ana Célia Cavalcanti, 
a primeira Pró-reitora”.
Sobre a sua chegada à Pró-reitoria de 
Recursos Humanos: “Cheguei num 
momento difícil na Universidade, aliás, 
nas universidades federais brasileiras. 

Estávamos no mandato do presidente 
Fernando Henrique. Salários congelados, 
uma política nacional de estímulo para 
os servidores se aposentarem. Na UFRN, 
fizemos uma pesquisa e tínhamos uma 
média de quatrocentos professores 
com tempo para se aposentar. Devido à 
pressão do Governo Federal, muitos se 
aposentaram. Para resolver a situação, foi o 
início dos contratos de Professor Substituto. 
Chegamos a ter alguns departamentos 
em que havia cinquenta por cento do 
seu corpo com professores substitutos. 
Paradoxalmente tínhamos o REUNI, com 
expansão na graduação e os quadros de 
professores e técnicos reduzidos”. Continua 
Ageu: “Diria que o destaque na minha 
gestão na Pró-reitoria foi trabalhar para 
suprir os desfalques dos docentes, além de 
procurar expandir a qualificação para os 
servidores, em um ambiente extremamente 
hostil, que era a saída do governo de 
Fernando Henrique e transição para Lula”.
Ageu Almintas lembra: “A nossa equipe fez 
um levantamento e constatou que havia uma 
média de cem servidores completamente 
analfabetos, muitos já próximos da 
aposentadoria. Então foi estimulado 
mais ainda um curso de alfabetização, do 
Primeiro Grau, e em seguida a implantação 
de um Supletivo de Segundo Grau, além 
de cursos de qualificação. Eu tive o prazer 
posteriormente de encontrar pessoas que 
ascenderam ao nível superior”. 
Mesmo que os ventos federais não 
tenham sido muito favoráveis no 
tempo de administração do Prof. Ageu 
Almintas, ele superou algumas etapas e 
alinhou os objetivos de uma Pró-reitoria 
de Recursos Humanos.

Ageu 
Almintas

 da Costa

07 .06 .

1999

02 .06 .

2003

Pró-reitor de Recursos Humanos 
na gestão do Reitor Ótom 
Anselmo de Oliveira
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j
oão Carlos Argolo basceu em 1° de 
abril. Já como servidor da UFRN, 
conclui sua graduação em Psicologia, 

com Bacharelado e Licenciatura, em 1986. 
Assim, em 1987, pelo decreto de ascensão 
funcional, é contratado, sendo inserido 
no quadro de servidores da UFRN como 
Psicólogo. Logo em seguida, em 1989, 
assume a chefia do Setor Clínico do SEPA 
(Serviço de Psicologia Aplicada – do Depto. 
de Psicologia da UFRN), até 1991. Em 1992, 
é eleito para diretor geral do SEPA, para 
mais outra gestão.
João Carlos ressalta acerca desse período: 
“A minha vida profissional como Psicólogo 
ganha um impulso e percebo que tinha 
uma atuação diferenciada, não no sentido 
de melhor ou pior, mas de diferencial 
mesmo. Eu tinha uma queda natural pela 
Psicologia Organizacional. Assim que 
terminei a minha gestão como diretor do  
SEPA, fui me submeter a um mestrado 
em Administração. Nesse período, pedi 
afastamento, porém, as atividades da área 
de Psicologia eu continuei assumindo.  O 
fato é que tudo isso foi culminando, sem que 
eu me apercebesse, numa formação para 
gestão; até porque eu tinha que conhecer 
os meandros da Universidade, porque foi 
o meu objetivo primeiro no mestrado a 
questão da profissionalização acadêmica. 
Durante o mestrado, recomecei outro 
projeto, que foi a questão do desemprego, a 
minha dissertação final”.

João Carlos continua: “Quando terminei o 
mestrado, recebi um convite formal para 
ficar como Supervisor de Campo de Estágio 
na área organizacional do SEPA. Voltei e 
criamos então um programa de extensão 
chamado “Consultoria Organizacional” no 
qual os alunos concluintes de Psicologia que 
optassem por essa área teriam orientação de 
campo de trabalho. As professoras Lívia e 
Albanisa desenvolviam o suporte teórico do 
programa e eu era o supervisor de campo. 
Ao mesmo tempo, criamos uma base de 
pesquisa, foi assim um período de muita 
produção. Comecei então a planejar um 
projeto para doutorado. Já havia até enviado 
um projeto, quando recebi o convite do 
Reitor, Prof. José Ivonildo do Rêgo, para 
assumir a função de Pró-reitor de Recursos 
Humanos da UFRN. Assumi então o cargo 
e adiei o doutorado”.
João Carlos salienta que na campanha 
de José Ivonildo, no segundo mandato 
dele para Reitor, houve uma espécie de 
compromisso de campanha em que uma 
das Pró-reitorias seria assumida por um 
técnico. Então, ele foi o primeiro técnico a 
assumir um cargo de Pró-reitor da UFRN, 
sendo, assim, o ponto mais alto de carreira 
de um técnico. 

João
 Carlos

 Tenório 
Argolo

02 .06 .

2003

03 .06 .

2011

Pró-reitor de Recursos Humanos 
por duas gestões, em dois 
mandatos do Reitor José 
Ivonildo do Rêgo.



5756

Sobre esse novo desafio, João Carlos 
comenta: “No início foi um momento em 
que as universidades brasileiras estavam 
totalmente desmontadas, sem orçamento, 
pouco pessoal, e aqui a situação não era 
diferente. Porém, o Reitor José Ivonildo 
definiu como eixo para a sua administração 
a modernização da gestão universitária. 
Apesar da crise, foi nesse trilho que 
criamos, no início, sete macroprojetos que 
iriam estruturar os Recursos Humanos, 
ou Gestão de Pessoas da Universidade, 
numa perspectiva moderna e que passava 
necessariamente pela informatização”.
Para João Carlos, como a Pró-reitoria de 
Recursos Humanos ainda era muito jovem, 
só haviam passado por ela duas gestões, a 
da Profa. Ana Célia Cavalcanti e a do Prof. 
Ageu Almintas, ainda não havia acontecido 
uma reflexão maior, um exercício interno 
sobre as diretrizes dos Recursos Humanos 
na UFRN. Por essa razão, foi exatamente esse 
exercício que a sua gestão tentou elaborar. 
Ele esclarece: “Então, nós tínhamos que fazer 
dimensionamento de pessoal, capacitação, 
socialização, tínhamos que modernizar 
através de sistemas informatizados, além 
de criar um programa de saúde e segurança 
para o servidor. 

Enfim, os programas foram trabalhados 
como que antecedendo ao que viria a ser, 
em 2005, o Plano de Carreira dos Técnicos. 
Parecia que já estávamos trabalhando 
para esse Plano. Estávamos discutindo 
avaliação e desempenho como implantação. 
Trabalhávamos com ideias, projetos, 
fazendo adesão de pessoas. Vale salientar 
que ainda não tínhamos o número 
suficiente de pessoas para operacionalizar, 
porém, planejávamos”. 
Resumindo, ele ainda destaca: “Essas duas 
gestões, finalizando em 2011, aproveitou 
o que tinha e, das duas gestões anteriores,  
nada foi desperdiçado. Avançando de 
forma planejada, criamos a graduação 
tecnológica, criando o curso de Gestão 
Pública e o  de Gestão Hospitalar; além de 
cinco especializações, como a de Gestão de 
Pessoas, Gestão Universitária, entre outras. 
Lembrando também que houve uma política 
de reestruturação da Universidade, quando 
chegou o REUNI, um programa de expansão 
e reestruturação. Nesse período, aconteceu 
um crescimento enorme de concursos 
na UFRN, uma das coisas que mais fiz 
como Pró-reitor foi elaborar editais para 
concursos, tanto para técnicos quanto para 
docentes e de toda natureza, para substituto, 
efetivo, visitante, para titular. Coordenei 
comissões para poder elaborar as normas de 
concurso para professor por diversas vezes... 
Começamos também a planejar a criação 
do sistema SigRH, sob a coordenação de 
Mirian Dantas. Concluindo, um período de 
muito trabalho e produção”.
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M
irian Dantas nasceu em 04 de 
Janeiro. Como servidora pública, 
tem um longo caminho. Entrou 

na UFRN como Agente Administrativo, 
ainda muito jovem, em um dos primeiros 
concursos da UFRN, em 1984, ainda na 
regência da CLT. Entrou exatamente no 
DAP (Departamento Administrativo de 
Pessoal), na direção da Profa. Cleda Faria. 
Foi diretamente trabalhar no setor de 
Pagamento. A esse respeito, ela lembra: “se 
passava o dia inteiro com uma calculadora 
fazendo cálculos, porque era tudo manual, 
o pagamento era calculado servidor a 
servidor, com uma equipe de mais ou menos 
quatorze pessoas, e o dia era preenchido em 
fazer contas e atender o pessoal”. Nessa época, 
Mirian percebeu que precisava entender todo 
o contexto do setor onde estava trabalhando 
e, para isso, começou a ler sobre normas 
e leis que regiam o trabalho específico no 
Departamento de Pessoal. Acerca dessas 
leituras, ela declara: “Quando percebi, já estava 
apaixonada pelo serviço público e vi que aqui 
era um espaço muito amplo, rico e possível de 
se realizar muita coisa”. E assim foi ficando no 
setor de Pagamento por muitos anos. Porém, 
foram surgindo novas demandas e desafios, 
tais como: criar um setor para tratar das 
questões dos aposentados. Nessa direção, a 
UFRN já começava a formar um contingente 
de aposentados e as demandas tinham se 
multiplicado. Então, Mirian foi remanejada 
para essa tarefa.
Já na gestão do diretor Domingos Campos, 
Mirian migrou do setor de Pagamento 
para assumir uma divisão de Controle de 
Cargos. Ela ressalta: “Isso foi muito bom, 
porque eu comecei a ter uma visão do 
DAP como um todo”.

Porém, o DAP ainda permanecia com a 
sua logística toda manual, ou, no máximo, 
datilografada, isto é, processos, despachos etc. 
tinham um tratamento artesanal. Entretanto, 
em 1994, Mirian acompanha um primeiro 
avanço de Sistema de Automação na UFRN 
(através do Núcleo de Processamento de 
Dados), e assim ela passa a coordenar, 
dentro desse sistema, o módulo de Recursos 
Humanos. Veio com esse avanço o novo 
sistema da folha de pagamento, apesar de 
ainda ser alimentada manualmente. Porque 
o processo era claramente assim, lembra 
Mirian: “A equipe do setor de Pagamento 
do DP calculava os dados, preenchia os 
formulários à mão. Esses formulários iam para 
NPD (Núcleo de Processamento de Dados) e 
lá uma secretária datilografava numa espécie 
de máquina em que só havia o teclado. Em 
outra sala, na qual não era permitida a 
entrada de pessoas externas, tinha um grande 
computador. Essas informações eram geradas 
e nós recebíamos esses cálculos em grandes 
folhas com cento e tantas colunas. Quando 
essa folha voltava, tínhamos de conferir todos 
aqueles dados, porque a folha tinha de fechar 
dentro do orçamento planejado. Quando 
dava um erro, tudo era novamente revisto até 
encontrar o erro. Assim, era muito comum se 
trabalhar até a madrugada”.
Em 1992, por determinação do Governo 
Federal, todas as universidades deveriam 
entrar no SIAPE (Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos). 
Porém, no início, o SIAPE não atendia 
integralmente as especificidades das 
universidades. Então, iniciaram-se 
nacionalmente reuniões com técnicos 
representantes de universidades para ajustar 
e adequar o sistema dentro do contexto 

.

2011

Pró-reitora no período de 2011 
a 2014 na gestão da Reitora 
Angela Maria Paiva Cruz. 
Está na segunda gestão, 
reiniciando em 2015.

Mirian 
Dantas dos

 Santos
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necessário. Para tanto, Mirian foi uma das 
servidoras técnicas enviadas para representar a 
UFRN nessas reuniões nacionais na Secretaria 
de Recursos Humanos do Ministério do 
Planejamento.  Ao mesmo tempo, o sistema 
que estava sendo implantado na UFRN, o 
SAU (Sistema de Automação Universitária), 
no NPD-UFRN, era muito mais avançado do 
que o próprio SIAPE. Por isso, a participação 
da UFRN nessas discussões passou a ser 
fundamental, conforme ressalta Mirian: 
“[...] Tínhamos mais a função de ensinar a 
partir de nossas experiências que já haviam 
avançado muito nesse quesito, tínhamos 
um sistema funcionando e com resultados. 
Porém, o sistema SAU teve vida muito curta. 
Em janeiro de 1995, rodamos a primeira folha 
de pagamento totalmente dentro do sistema, 
foi um grande avanço. Assim, a migração para 
o SIAPE ocorreu com mais facilidade”.
Nesse período, era a gestão do Prof. Domingos 
Campos que, para Mirian, entre os diretores 
com os quais trabalhou, foi um dos que mais 
a desafiou na sua carreira, não só a começar 
tecnicamente a mostrar a sua capacidade como 
ainda a experimentar e compartilhar esses 
conhecimentos com equipes de profissionais 
em âmbito externo à UFRN.
Nessa gestão, o DP começa um processo de 
crescimento a partir de um novo modelo 
de processos de trabalhos em sintonia com 
pesquisas mais atuais no campo dos Recursos 
Humanos no mundo. Nesse período, 
começava-se a olhar os processos de trabalho 
mais direcionados a partir do humano, com 
relevância ao atendimento. Nessa perspectiva, 
Mirian lembra: “O que se ressaltou nesse 
período no DAP/UFRN foi iniciar um 
modelo mais amplo de capacitação de seus 
servidores, daí a criação da DDP (Diretoria de 

Desenvolvimento de Pessoas), que começou 
como uma Divisão de Capacitação. Na área 
de saúde, tínhamos um novo atendimento ao 
servidor, isto é, a junta médica, porque antes, 
pelo sistema CLT, toda essa parte de saúde do 
servidor era resolvida no INSS. Só a partir 
de 1991, quando os servidores passaram 
para o Regime Jurídico Único, foi que essa 
competência passou a ser da Universidade. 
Mesmo assim, não havia ainda uma política 
de saúde para o servidor”.
No início da gestão do Prof. José Ivonildo 
do Rêgo, em 1995, foi implantada a nova 
Pró-reitoria de Recursos Humanos. Mirian 
acompanha todo o processo de mudança e 
continua exercendo a sua função dentro do 
setor de Pagamento. Porém, em 2002, um 
grupo de professores, por meio de um projeto 
de extensão, convida Mirian para fazer uma 
análise de um sistema que eles precisavam 
implantar em parceria com o Governo do 
Estado (na Secretaria de Planejamento do 
Estado-RN). Assim, Mirian se afasta da 
UFRN por mais de um ano para realizar esse 
trabalho. Ela ressalta essa ação como uma 
experiência de grande valor para sua carreira 
e crescimento como profissional da área.
Quando o Prof. José Ivonildo do Rêgo é 
reeleito para o cargo de Reitor da UFRN, 
convida Mirian Dantas para assumir a direção 
do DAP (Departamento de Administração de 
Pessoal), em junho de 2003. Assim, ela volta 
para a UFRN. Nessa época, seu maior desafio 
dentro do DAP era que ele continuava sem um 
sistema de informação mais avançado, porque 
o SIAPE atendia apenas a folha de pagamento. 
E como o DAP tinha um volume enorme de 
auditorias, o SAU já tinha sido totalmente 
desativado, ficava de fora todo um contexto de 
informações. Porém, começava nesse período, 
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na UFRN, a criação dos SIGAA. Mirian diz: 
“Foi dado nesse período o direito ao DAP de 
trabalhar um projeto que chamamos no início 
de RHnet, para cobrir com mais precisão 
as informações básicas dos servidores. Foi 
organizado assim um banco de dados, pois 
dentro do Sistema SIAPE não cabiam essas 
informações. Em 2005, esse volume de dados 
realmente se integra ao sistema SIGRH”. Ela 
continua: “Outro campo muito importante de 
mudança foi a implantação de uma política 
de atendimento. Começamos um trabalho 
de sistematizar uma agilidade nos processos, 
uma melhoria no atendimento”.
O percurso de Mirian Dantas continua. 
Chegando a gestão da Profa. Angela Paiva, 
Mirian é convidada a assumir a Pró-reitoria 
de Recursos Humanos. Nessa função, ela 
toma como novo desafio a necessidade de 
mudança a fim de estar mais próxima do 
humano, mudança que passa pela cultura. 
E como tudo que trata do humano é 
incompleto e complexo, os desafios são, a 
partir daí, de fluxos mais híbridos, quase 
difíceis de ser quantificados, porém, ao 
mesmo tempo, possíveis.
O desafio foi entender cada vez mais a demanda 
dos servidores, tentando se aproximar mais 
dos gestores e, por essa razão, foi modificado 
o nome da Pró-reitoria de Recursos Humanos 
para Pró-reitoria de Gestão de Pessoas – 
PROGESP, seguindo uma tendência natural 
da área de gestão de pessoas no mundo, não 
só dentro das universidades. Para Mirian: 
“esses desafios hoje são compartilhados com 
uma equipe técnica que trabalha com o 
direcionamento de um melhor atendimento 
ao servidor. As três diretorias seguem 
caminhando juntas no mesmo trilho, cada 
uma dentro de sua competência, porém, com 

a mesma perspectiva. Encontro hoje uma 
equipe disposta a fazer, e isso me dá mais 
segurança”.  
As estruturas físicas vêm também completar 
esse trabalho de atendimento ao servidor. 
Para tanto, alguns prédios foram erguidos 
acomodando melhor tanto os funcionários 
quanto os servidores/clientes em atendimento.
Em relação ao futuro, Mirian responde: “Como 
meta de futuro, é melhorar ainda mais esses 
ambientes de recebimento do servidor, não 
só o sentimento de acolhimento mas também 
de atendimento eficiente. A capacidade da 
PROGESP se expandiu muito nesses últimos 
anos, foi reforçada a partir de uma política 
de qualificação e capacitação dos servidores, 
e isso, como resultado, faz diferença. Além 
de haver também uma política de saúde 
dos servidores, como, por exemplo, temos a 
implantação do Programa Qualidade de Vida. 
Outra demanda foi a expansão da Pró-reitoria, 
assumindo toda a coordenação do processo 
de concursos da UFRN.  Sem esquecer que 
formamos uma equipe qualificada para 
trabalhar projetos, e essa equipe técnica, 
junto com as três diretorias (DAP, DDP e 
DAS) desenvolvem um trabalho direcionado, 
não essencialmente para os processos mas 
principalmente para as pessoas. Houve uma 
mudança de estratégia. É preciso criar um 
ambiente de inovação e o nosso grande desafio 
agora é incluir as inovações nos processos da 
Pró-reitoria. Para isso, contamos também 
com o Escritório de Ideias, que tem a função 
de aproximar o potencial criativo do próprio 
servidor dentro do seu ambiente de trabalho. 
Assim, as metas extrapolam a PROGESP, 
porque vão em parceria e comunhão com a 
Universidade como um todo, envolvendo 
todos os servidores”.
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A UFRN tem a desafiante missão de ampliar 
novas percepções sobre o ser humano e 
compreender os impactos dos atuais processos 
de relacionamentos, principalmente no trabalho.

 José Ivonildo do Rêgo“
”

Reitor da UFRN por três mandatos 
1995 a 1999 / 2003 a 2007 / 2007 a 2011
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Pró reitoria
 de GESTÃO

 DE PESSOAS

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas é 
o órgão de planejamento e de gestão 
administrativa dirigido à formulação e 

implementação da política de Gestão de Pessoas 
da Universidade, sendo também responsável 
por supervisionar e coordenar as ações 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional e no Plano de Gestão.
Essa Pró-Reitoria possui como competências: 
Coordenar o sistema de Gestão de Pessoas 
no âmbito da UFRN; Promover as ações 
estabelecidas no Plano de Desenvolvimento 
Institucional e no Plano de Gestão; Assessorar 
o Reitor nos assuntos de Gestão de Pessoas no 
âmbito da UFRN.
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organizaçãoPró-reitoria 
de Gestão 
de Pessoas

Assessoria 
Técnica

Secretaria 
Administrativa

Coordenadoria 
de Concursos

Coordenadoria 
de Atendimento

ao Servidor

Diretoria 
de Atenção 
à Saúde do 

Servidor

Diretoria de 
Desenvolvimento 

de Pessoas

Diretoria de 
Administração 

de Pessoal

Secretaria Administrativa
É responsável pelos serviços de apoio 
administrativo necessários à Pró-
reitoria, entre eles: controlar o protocolo, 
a tramitação interna, a distribuição 
e a expedição de processos e manter 
disponíveis materiais de consumo e 
equipamentos.

Assessoria Técnica
Auxilia a Pró-reitora de Gestão de Pessoas 
na gestão da informação, na gestão 
orçamentária e nas demais atribuições.

Coordenadoria de
Atendimento ao Servidor
Encaminha correspondência, emite 
documentos, atende ao público e recebe 
os pedidos relativos à política de pessoal 
cuja apreciação ou execução seja de 
competência da Pró-reitoria de Gestão
de Pessoas.

Coordenadoria de Concursos
É a unidade responsável pelo 
planejamento, coordenação e realização 
de concursos públicos para admissão 
de servidores técnico-administrativos e 
docentes da UFRN, inclusive responde 
pela elaboração dos editais que regem 
esses concursos. A ela também compete 
o controle e a distribuição de vagas de 
Professor Substituto e Visitante, bem 
como a elaboração dos editais dos 
processos seletivos.

Diretoria de 
Administração de Pessoal 
Tem a função de formular diretrizes, 
exarar pareceres, responder a consultas, 
efetuar a classificação de cargos e funções e 
realizar pagamento e registro do pessoal da 
Universidade em articulação com o Sistema 
de Pessoal da Administração Federal.
 
Diretoria de Atenção 
à Saúde do Servidor 
É responsável pela gestão de ações 
referentes à atenção à saúde, perícia em 
saúde, vigilância e segurança no trabalho e 
qualidade de vida.
 
Diretoria de
Desenvolvimento de Pessoas
Trata da gestão das ações relativas 
a: planejamento, acompanhamento, 
capacitação e avaliação dos servidores 
da UFRN; mobilidade interna dos 
servidores técnico-administrativos; e 
recepção, integração e socialização dos 
novos servidores.

Programa de Qualidade
de Vida no Trabalho
Promove a adoção de um estilo de vida 
mais saudável entre os seus servidores, 
por meio de ações que busquem a 
qualidade de vida, proporcionando 
bem-estar e satisfação pessoal.

Programa 
Qualidade de 

Vida no Trabalho
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Paulo 
Fernandes 
de Oliveira
1995 a 1996

Rosa 
Cavalcante 

da Costa
1996 a 1999 

Antônia da 
Silva Solino
1999 a 2001

Maria 
Albanisa da 

Silva
2001 a 2003  

Maria da 
Conceição 

Câmara 
Martins

2003

Joseleno 
Marques

2003 a 2007  

Ângela 
Lobo Costa
2011 a 2013  

Raquel 
Alves 

Santos
2014 (atual)   

João Alves 
de Souza

2007 a 2011 

Maria 
Albanisa da 

Silva
2013 a 2014  

Diretores 
da DDP
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George 
Tarcísio 

Miranda Alves 
da Rocha

1996 a 1997

Ageu 
Almintas da 

Costa
1997 a 2000 

Benedito Braz 
Baracho

2000 a 2003

Lúcia de 
Fátima 
Freire

2003 a 2007

Joseleno 
Marques 

2007 a 2011

Francisco 
Carlúcio 
Porfírio

2011 (atual)  

Diretores 
do Das
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Diretores 
do Dap

Lucimar 
Cortes de 

Arruda Carrico
1995 a 1999  

Mirian 
Dantas dos 

Santos
2003 a 2011   

Edilson 
Cosme 
Tavares

1999 a 2003

Solange 
Álvares dos 

Santos
2011 (atual)



ADELAIDE AVELINO    ADRIANA AMORIM    ADRIANA MARQUES    ALBERTO SEGUNDO
ALESSANDRA RODRIGUES    ALINE JARDIM    ALMIR COSTA    ANA CAROLINA    ANA NUNES
ANA VIRGINIA     ANDRE DE SOUSA    ANDREA RAMALHO    ANDREISSA CAMPOS
ANGÉLICA ANDRADE    ANTONIO MELO    ANTONIONI ROCHA    ANUSKA ALENCAR
ARTUR EMILIANO    BARTIRA MIRIDAN    BENEDITO BARACHO    BRUNO BEZERRA
BRUNO LUCENA    CAMILA FREIRE    CARLA PATRICIA   CARLOS EDUARDO   CARLOS PEGADO
CASSANDRA DANTAS    CHRISTIANNE VEIGA    CLARISSA SOARES    CLAUDIA CARNEIRO
CLEIDE DA SILVA    CRISTIANO CAVALCANTE    DANIELLE LOREN    DERISCLEIA RODRIGUES
DEUSA MACEDO    DIOGO MENEZES    DONALIA NOBRE    EDILEIDE DA SILVA
EDIVAN DA SILVA    EDUARDO ANTUNES    ELIKASSYA DE FRANÇA    ENEIDE EUFRÁSIO
ERIVAN DO NASCIMENTO    EVILAZIO XAVIER    EWERTON DA SILVA    FABIANA PAIVA
FÁTIMA ANTUNES    FLAVIA GUARESCHI    FRANCIANE LIMA    FRANCINETE DE MEDEIROS
FRANCISCO CARLUCIO    FRANCISCO HOLANDA    FRANCISCO QUEIROZ    GELSA CAMPELO
GEORGE MEDEIROS    GERLANE MARQUES    GILVANIA MORAIS    GISELLE CARVALHO
GLAYCE SANNY    GLEYBSON SOARES    IOLANDA TORRES    IVALDO LEÃO 
IVANILDO FERREIRA    IVETE SILVA    IZALA DA SILVA    JACQUELINE CARNEIRO
JANEILZA SALES    JANIO DA SILVA    JEANNE VASCONCELOS    JEFFERSON AGUIAR
JOADE CORTEZ    JOANILDA ARAUJO    JOÃO MÁRCIO    JOÃO MARIA    JOATÃ SOARES
JOELSON CARLOS    JOSE ALBERTO    JOSE BERNARDINO    JOSE FRANCISCO 
JOSE SERGINALDO    JOSUE FORTUNATO    JULIANA ALVES    JULIANA DIONÍSIO
JÚLIO CÉSAR ALFREDO    JÚLIO CEZAR BARBOSA    KARENINE CARLA    KARINA ALMEIDA
KAROLAYNE RIBEIRO    KAYNARA MIRANDA    KIVHIA MARIA   LAISIA MARIA 
LENISE MACEDO    LEÔNCIO GUIMARÃES    LIDIA MAGALHAES    LUCELIA DE ALMEIDA
LUCIA FREIRE    LUCIA MAIA    LUCIANA EDUARDO    LUCIANA LEITE    LUCIANI MACEDO
LUCIENE RIBEIRO    LUIZ ANTONIO    LUIZ TRINDADE    LUIZA DE MARILLAC
MARA LIZANDRA    MARCEL AMORIM    MARCELA FERNANDES    MARCELLA LEANDRO
MARCELLO MACHADO    MARCOS REBOUÇAS    MARIA APARECIDA    MARIA AUXILIADORA
MARIA DA CONCEIÇÃO QUEIROZ    MARIA DA CONCEICAO FERNANDES 
MARIA DA PIEDADE    MARIA DAS GRAÇAS    MARIA GORETE    MARIA GORETTI
MARIA JOSÉ DE MEDEIROS    MARIA JOSÉ PASTL    MARIA SILESE    MARIA SOLANGE
MARIANGELA BEZERRA    MARILENE DA ROCHA    MARIO MADEIRA    MARLENE DE LIMA
MATHEUS DE SENA    MAURICIO JORGE    MICHAEL OLIVEIRA    MICHELLE PAIVA
MIRADALVA DE ANDRADE    MIRALVA RIBEIRO    MIRIAN DANTAS    MIRNARI CARDOZO
MURILO REBELATO    NAÍNA LEITE    NATALIA LIMA    NELI DE CRISTINA    NEUMA MARIA
NILSON MARQUES    NIVIA DE ALMEIDA    PÂMELA MACHADO    PATRICIA BARRETO
PAULO DANTAS    PEDRO HENRIQUE   PROTASIO FILHO    RAIMAR LIMA   RAINETE MEDEIROS
RAISSA REJANE    RAQUEL ALVES    RAVENNA BARROS    REGINA ESPOSITO 
REGINA SUASSUNA    RENAN LAURINDO    RENATA COSTA    RENATA ROSALINA
RENATA XAVIER    ROBERTO MENEZES    RODRIGO LIMA    ROGERIO FERNANDES
ROMILDO SOUZA    ROMULO CESAR    ROMULO TORRES    ROZANNE ROCHA    RUBENS NETO
SANZIA GOMES    SAUL OLIVEIRA    SEBASTIÃO FILGUEIRA    SERGIO ELIAS    SERGIO GEORGE
SOCORRO PAIVA    SOLANGE SANTOS    SUZANA DE MELO    THAIS MOREIRA  
THATYANE OLEGARIO    THAYSE FRANÇA    TIAGO CÂMARA    VAGNER DA SILVA
VALÉRIA LOPES    VANIA MACHADO    VANUZA SOUZA    VERA BASTOS    VESCIO NETO
VITTOR DINIZ    WALKER ALVES    WALTER PEDRO    WEVERTON DA SILVA    WILMA MOURA
WLADEMIR FILHO    ZAQUEU GURGEL   ZILIANE MARQUES

progesp
hoje
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S
esbastião Filgueira nasceu em 31 
de janeiro. Formado em Ciências 
Sociais pela UFRN, em 2002, com 

especialização em Gestão de Políticas 
Públicas (2006), na primeira turma da 
Escola de Governo. Entrou na UFRN 
pela Folha de Obras em 1983, pelo 
ETA, na gestão do Reitor Diógenes da 
Cunha Lima. Foi trabalhar diretamente 
em um cargo administrativo no Centro 
de Tecnologia, cuja direção era do 
Prof. Domingos Fernandes Campos. 
Efetivado como Agente Administrativo, 
mas com a aprovação do Decreto 
94.664/87 – PUCRCE,  foi enquadrado 
no cargo de Assistente em Administração. 
Ganhou estabilidade na Constituição 
de 1988. Trabalhou especificamente no 
Departamento de Engenharia Mecânica 
até 1995. Ficou nesse setor por 12 anos.
Em 1995, na então gestão do Reitor José 
Ivonildo do Rêgo, por intermédio da 
Pró-reitora de Recursos Humanos, Ana 
Célia Cavalcanti, foi convidado para ser o 
secretário da nova Pró-reitoria de Recursos 
Humanos. Nesse sentido, ele ressalta: 
“Começamos do quase zero, a estrutura física, 
como mobiliários, material de expediente, 
equipamentos de informática etc. 

E, na nova estrutura, com os novos 
departamentos DAS, DDRH, o antigo 
DAP, tudo se tornou quase uma usina 
de trabalho. Foi muito trabalhoso no 
início, porém satisfatório”. Contávamos, 
também, na secretaria, com mais duas 
colegas, pessoas dispostas e de bom 
convívio profissional: Eliomar e Rita 
Iglesias, hoje aposentadas.
Para Filgueira, depois de trabalharem na 
estruturação dos novos departamentos 
dentro da Pró-Reitoria, ele e sua equipe 
receberam a missão de contratar os 
primeiros Professores Substitutos, o que 
no início era feito dentro da Pró-reitoria.  
“Precisávamos avaliar as necessidades de 
cada departamento. Hoje esse trabalho 
é realizado por uma Comissão delegada 
pelo Gabinete do Reitor”.
Sebastião Filgueira continua até hoje na 
Pró-reitoria e atua no setor de Acumulação 
de Cargos.

Sebastião
 Filgueira

 Galvão

Primeiro Secretário da
Pró-reitoria de Recursos Humanos

primeiro
secretário
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A
tuo há mais de 11 anos na área de 
gestão de pessoas, e meu ingresso 
nesse universo,na UFRN, deu-

se por meio da Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas (PROGESP), a minha primeira 
e única unidade de lotação desde que 
comecei a fazer parte desta instituição. 
Iniciei a minha trajetória como responsável 
pela secretaria da PROGESP e desenvolvi 
minha carreira até a posição gerencial, 
atuando como Coordenadora da 
Coordenadoria de Capacitação e Educação 
Profissional (CCEP) e Diretora da Diretoria 
de Desenvolvimento de Pessoas, cargo que 
hoje acumulo com a função de Pró-Reitora 
Adjunta de Gestão de Pessoas.
Durante esse tempo tive alguns desafios 
profissionais e, ao mesmo tempo, tive 
exemplos de líderes excelentes que 
acreditaram em mim e me ajudaram a 
desenvolver competências, uma vez que 
ser um profissional da área de gestão de 
pessoas é estar comprometido com o 
sucesso da organização sem perder o foco 
nas pessoas, que são as que fazem isso 
acontecer. Se antes era necessário apenas 
conhecer os processos burocráticos como 
folha de pagamento, atualmente é preciso 
pensar adiante e atuar em parceria com as 
lideranças da instituição. É um trabalho 
cada vez mais complexo, isso porque a 
necessidade de o RH atuar estrategicamente 
modificou o perfil do profissional desejado 
pela organização.
Assim, nessa caminhada com a equipe da 
PROGESP, pude acompanhar que a área 
de RH passou por grandes transformações 
e por momentos de profundas mudanças, 
e essa evolução é percebida até mesmo nos 
conceitos. 

O termo Recursos Humanos deixou de ser 
apenas um departamento da organização, 
passando a ter o foco na Gestão de Pessoas 
e a ser responsável pela transformação do 
universo organizacional.
Desse modo, a UFRN acredita e investe 
na gestão de pessoas, o que vai além 
dos conhecidos e tradicionais processos 
burocráticos de RH, como contratar, demitir 
e cuidar dos benefícios dos servidores. Hoje, 
mais do que selecionar, cuidar dos benefícios 
e da folha de pagamentos, a PROGESP tem 
uma visão ampla do seu papel na instituição, 
participa do planejamento estratégico, do 
desenvolvimento e da sustentabilidade da 
organização. Esse processo de transformação 
vem acontecendo na Gestão de Pessoas da 
UFRN há, pelo menos, vinte anos.
Vivemos um momento novo na relação 
do trabalho. As tecnologias estão mais 
acessíveis, o que caracteriza a aplicação de 
diversas ferramentas inovadoras na geração 
de novos conhecimentos, materializados em 
novos processos, produtos e serviços. Porém, 
o diferencial competitivo volta-se para as 
pessoas, na capacidade que a organização 
tem de possuir profissionais competentes, na 
flexibilidade cultural, na geração e produção 
de conhecimentos e no equilíbrio emocional. 
Portanto, nesse processo de transformações, 
percebo que o mundo está em constantes 
mudanças. Contudo, a essência volta-se para 
as pessoas, pois na minha concepção, elas são 
a “magia” de uma organização. 

Raquel 
Alves 

Santos

Diretora da DDP

Recursos
 Humanos hoje
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O Escritório de Ideias é uma 
iniciativa que surgiu de um 
momento espontâneo de 

criatividade, a partir de uma conversa entre 
Mirian Dantas (Pró-reitora de Gestão de 
Pessoas) e Mario González (Professor da 
Engenharia da Produção) que, na ocasião, 
discutiam meios de motivar os servidores 
da UFRN e, como resultado, pensaram 
em um “Núcleo de Ideias”. Nasceu daí a 
primeira parceria da iniciativa.
Quando cheguei à UFRN, em 2013, a 
estruturação e implantação desse núcleo 
foi um dos primeiros desafios que recebi. 
Acreditei firmemente no projeto desde o 
primeiro contato com as informações e 
com as pessoas envolvidas na iniciativa. 
Naquele momento, eu vislumbrava no 
Escritório de Ideias (EI) um projeto 
impecável, pela sua simplicidade, e ousado, 
pelas suas intenções.
Como em qualquer projeto, naturalmente 
os obstáculos foram surgindo, mas o 
desejo de acertar e superar os desafios foi 
o combustível para alimentar um grande 
sentimento de motivação. Essa conexão 
entre mim e o meu trabalho, por meio do 
EI, ajuda a entender um dos objetivos 
essenciais do projeto, que é o de 
proporcionar a todos uma oportunidade 
de ver mais sentido nas coisas que 
fazemos, ajudar as pessoas a redescobrir 
seu potencial criativo e motivá-las, 
da forma mais participativa possível, 
a melhorar os serviços prestados pela 
nossa Universidade.
O EI leva a sério os antigos e necessários 
conceitos da melhoria contínua. Para 
tanto, utiliza sistemas integrados de gestão, 

ferramentas modernas de gerenciamento 
de projetos, metodologias inovadoras 
de estímulo à criatividade, mas nunca 
perdendo de vista que a essência para 
transformar tudo isso em uma iniciativa 
sustentável e inovadora está nas pessoas. 
São elas que, de forma integrada, estão 
construindo esse futuro: os servidores 
técnico-administrativos e docentes, os 
alunos, os gestores e especialmente a 
equipe do EI.
Com pouco mais de um ano de 
funcionamento, percebo que muito 
chão ainda precisa ser percorrido, mas 
a semente foi plantada e já começamos a 
colher alguns bons frutos, como é o caso 
da revista Gente, ideia de um servidor 
técnico-administrativo, Luiz Trindade, que 
ao observar as dificuldades de comunicação 
da Pró-reitoria, pensou em uma revista 
diferente, simples e moderna, com uma 
linguagem visual atrativa e que tivesse 
grande alcance. A ideia foi aprovada e a 
equipe foi constituída e, de forma fantástica, 
transformou o sonho em realidade. 
Por fim, gostaria apenas de agradecer à 
Universidade por me oportunizar esses 
momentos de felicidade e de desafiar você, 
que é gente da Gente, a me responder: qual 
é a sua ideia?

escritoriodeideias@reitoria.ufrn.br 
www.escritoriodeideias.ufrn.br

Joade 
Cortez
 Gomes

Engenheiro de Produção.
Assessoria Técnica, PROGESP

escritório 
de ideias
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Dar a cada emoção uma personalidade, a cada 
estado de alma uma alma.

Fernando Pessoa“ ”
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A Revista Gente foi produzida 
em parceria com a Editora da UFRN

Reitora
Angela Maria Paiva Cruz
Vice-reitor
José Daniel Diniz de Melo
Pró-reitora de Gestão de Pessoa- PROGESP
Mirian Dantas dos Santos
Pró-reitora Adjunta - PROGESP
Raquel Alves Santos
Diretora da EDUFRN
Maria da Conceição Fraga
Diretor adjunto da EDUFRN
Wilson Fernandes de Araújo Filho

Revista Gente
Coordenação do Escritório de Ideias
Joade Cortez Gomes
Editora
Angela Almeida
Entrevistas e Textos
Angela Almeida
Assessoria de Conteúdo
Raquel Alves Santos
Revisão
Fabíola Barreto - SEDIS

Projeto Gráfico
Rafael Campos - EDUFRN

Fotografias
Cícero Oliveira - Assessoria de 
Imprensa da UFRN
Angela Almeida
Joade Cortez Gomes
Fotografia da Capa
Cecilia Baker
Fotografados

Alberto Segundo Spinola da Hora 
PROGESP

Alva Medeiros da Costa 
EDUFRN

Angela Pavan
Departamento de Comunicação Social

Edenilson Almeida dos Santos 
PROGESP  
Eugenio Mariano
Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Evaldo Cabral da Silva
Superintendência de Infraestrutura
Evane Lopes Tavares 
PROPLAN

Fernanda Rodrigues Mittelbach
Departamento de Engenharia Civil
Francisco Alves Sobrinho 
PROPLAN 
Francisco Queiroz de Lima 
PROGESP 
Glayce Sanny Almeida 
PROGESP

José Aristóteles
CERES - Caicó
José Willington Germano
Departamento de Ciências Sociais

Juliana de Lima Figueiredo 
PROGRAD

Marcela Squires Galvão Fernandes 
PROGESP

Marizo Vitor Pereira
Departamento de Arquitetura e Urbanismo

Narciza Alves de Medeiros
Proplan
Sânzia Gomes Máximo 
PROGESP

Selma Maria Bezerra Jerônimo
Departamento de Bioquímica
Sílvio Luis da Silva 
Departamento de Letras 
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