
 

 

PORTARIA INTERNA Nº 008/2016 

A Reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS, no uso das atribuições 

que lhe conferem a Lei Estadual nº 11.646/01 e o Decreto Estadual nº 43.240/04, designa os 

abaixo relacionados para comporem o Grupo de Apoio à Gestão (GAGE), a contar de 

17/12/2015. Este é um grupo propositivo que visa se instituir dentro de uma política pública 

de desenvolvimento e gestão de pessoas, ou seja, se instituir para além do DRH, no que tange 

às proposições, funcionando como assessoria institucional à Gestão (presente e futuras).  

A coordenação e execução das atividades propostas pelo Grupo e aprovadas pela Gestão 

ficará a cargo da Analista Psicóloga Elis Regina Pôncio, atual responsável pelo Setor de 

Desenvolvimento e Qualificação de Pessoas (SDQP) do DRH da PROAD.  

As reuniões serão mensais e/ou quinzenais (de acordo com a demanda) e a troca de 

componentes, com exceção da coordenadora, se dará a cada determinado período de 01 ano, 

prorrogável por mais 01, observando a pluralidade dos participantes e representatividade das 

unidades/regiões. Os funcionários que não puderem seguir colaborando diretamente poderão 

ser substituídos. 

 

Os principais objetivos do Grupo são: 

1) Debater e apoiar a implementação de estratégias institucionais de desenvolvimento e de 

gestão de pessoas do Setor de Desenvolvimento e Qualificação de Pessoas (SDQP) do DRH; 

2) Propor ações de formação e qualificação de pessoas; 

3) Auxiliar a gestão no desenvolvimento de lideranças; 

4) Auxiliar a gestão na redução de conflitos interpessoais decorrentes das relações de 

trabalho; 

5) Propor programas/ações referentes à saúde do trabalhador e qualidade de vida no trabalho.  

 

Composição: Elis Regina Pôncio (coordenadora); Alexandre Guimarães Derivi; Aline Reis 

Calvo Hernandez; Daniela Basso Poletto; Karine Andresa Carlotto Martins; Márcia Nickelle 

Dornelles; Mauro Mastella; Patricia Maria Seger de Camargo; Régis da Costa Oliveira; 

William Rudy Steigleder Herrera. 

 

Publique-se no site da UERGS.  

 

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2016. 

 

 

Arisa Araujo da Luz 

Reitora 


