UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
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COORDENADORIA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS E PROJETOS DE
SERVIDORES DO QUADRO PERMANENTE DA UFRN DURANTE O MÊS DO
SERVIDOR

A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, promovendo o Mês do Servidor da UFRN 2018, anuncia
Chamada Pública para divulgação de publicações e projetos de extensão realizados por servidores
(docentes e técnicos administrativos) de seu quadro permanente que abordem temáticas envolvendo
os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis definidos na Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas:
 Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;
 Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e
promover a agricultura sustentável;
 Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as
idades;
 Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos;
 Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;
 Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para
todos;
 Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia
para todos;
 Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego
pleno e produtivo e trabalho decente para todos;
 Objetivo 9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e
sustentável e fomentar a inovação;
 Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles;
 Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e
sustentáveis;
 Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis;
 Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos;
 Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos
para o desenvolvimento sustentável;
 Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres,
gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da
terra e deter a perda de biodiversidade;
 Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável,
proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas
em todos os níveis;
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 Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o
desenvolvimento sustentável.
1. DAS INSCRIÇÕES
As inscrições poderão ser realizadas até o dia 20 de outubro de 2018, mediante
preenchimento

e

envio

do

formulário

acessível

através

do

endereço

www.mesdoservidorufrn.com.br, contendo os dados do servidor, foto do autor para divulgação,
texto de apresentação do trabalho/artigo publicado ou ação de extensão com até 500 (quinhentos)
caracteres, a indicação do ODS relacionado e a disponibilização do arquivo/link para consulta ao
documento completo.
A ausência de quaisquer das informações solicitadas, ensejará na impossibilidade de
participação do servidor.
2. TIPOS DE TRABALHOS/PUBLICAÇÕES
Poderão ser apresentados os seguintes tipos de trabalhos/publicações:
1. Artigos acadêmicos
2. Artigos de opinião
3. Projetos de extensão
4. Dissertações

3. DA DIVULGAÇÃO
Os servidores autores dos trabalhos que contemplarem as temáticas da Agenda 2030 serão
apresentados no sitio do Mês do Servidor e nas redes sociais da PROGESP durante todo o mês de
outubro, juntamente com seus trabalhos, com o objetivo de divulgar a temática abordada e
reconhecer o servidor pelo trabalho realizado.
Natal, 28 de setembro de 2018.
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