
P R O G R A M A  D E  O R I E N TAÇ ÃO        
      PA R A  A P O S E N TA D O R I A



Temas das Aulas Dia Hora Local

Palestra Abertura - Ana Fraiman
Aposentadoria – 360 graus 18/10 13h às 15h Plenarinho 

1ª aula
Identidade em 4D - Ana Fraiman

(social, antropológica, econômica e pessoal)
18/10 15h às 19h Sala 9 - mestrado Esag

2ª aula
Qualidade de Vida e Bem Estar 25/10 13h às 18h Cefid

3ª aula
Saúde Mental 01/11 13h às 18h Plenarinho

4ª aula
Relações Humanas  e Vida Afetiva 08/11 13h às 18h Plenarinho

5ª aula
Finanças Pessoais e Investimentos

Direitos e Deveres
14/11 13h às 18h Plenarinho

6ª aula
Planejamento de Vida 22/11 13h às 18h Plenarinho

7ª aula
Alternativas de Carreira 

Voluntariado - Participação Social
29/11 13h às 18h Plenarinho

8ª aula
Encerramento 

Projeto de Vida no pós-carreira com
depoimento dos participantes

06/12 13h às 18h Plenarinho

Programa de Orientação para Aposentadoria - POpA
CRONOGRAMA 2017



N Nome Téc/Prof Centro

1. Dalva Magro T REITORIA/CIPI
2. Francisco Manoel Fernandes T REITORIA/CDH
3. Nair Rosa Machado T REITORIA/CDH
4. Gladis Queiroz T REITORIA/SETRAN
5. Karla Magagnin Medeiros Amorim T REITORIA/PROPPG
6. Valmor Pizzetti T REITORIA/SECOM
7. Regina Oliveira Paiva T REITORIA/CRH
8. Claudia Maria Messores T REITORIA/CDH
9. Sergio Luiz Ferreira De Figueiredo P CEART

10. Elaine Schmidlin P  CEART
11. Márcia Elizabeth Grassi Porto T CEART
12. Iraci Borszcz T FAED
13. Francisco De Resende Baima P ESAG
14. Silvia Rosane Parcias P  CEFID

15. Suzana Matheus Pereira P CEFID

16. Jorge De Oliveira Musse P  CEAD

Relação dos servidores contemplados para 
participar do POpA

TOTAL: 30 (16 TÉCNICOS 14 PROFESSORES)  |  INSCRIÇÕES VÁLIDAS 17  |   DUAS DESISTÊNCIAS   |  COMPOSIÇÃO DA TURMA: 16



O ser humano passa por diversas etapas em sua vida. Uma delas e bem 
marcante é a aposentadoria. Neste momento a pessoa já viveu grande 
parte de sua vida e se depara com uma decisão a ser tomada, um enfren-
tamento diante de como conduzir essa nova fase.

Um novo tempo se inicia, chegou a hora de uma reflexão profunda, onde 
perguntas serão feitas e de acordo com as respostas, decisões serão to-
madas. O momento é de mudança, preparação, reorganização, recons-
trução na forma de pensar, de vislumbrar o futuro e de se posicionar 
diante do novo caminho a ser trilhado.

No decorrer deste processo, certas etapas precisam ser vencidas. É pri-
mordial, saber virar a página, aceitar a nova etapa, para conscientemente 
escrever um novo capítulo, com segurança e gratidão a tudo que já viveu 
e com a nova perspectiva que se coloca a sua frente, desta forma, evitan-
do adoecimentos físicos, mentais, sociais e psicológicos.

Esta transformação psicossocial, gera uma ruptura com muito do que 
foi construído até então, sendo assim, é fundamental recriar uma nova 
identidade, apoiando-se nos valores que reconhece em sua personali-
dade e abrindo mão do status ou imagem social construída a partir do 
ambiente do trabalho.

A aposentadoria, em geral, vem junto com diversos conflitos. Muitas 
vezes, é confundida com o envelhecimento e com a inatividade e isto 
amedronta as pessoas. Desmistificar esse significado é muito importante 
para que a pessoa acolha essa nova fase com mais naturalidade. 

Outro ponto a ser considerado é a visão do tempo, que nesta fase, mui-
tas vezes, está ligado ao ócio, ao “não fazer nada”, gerando um sentimen-

to de inutilidade que se contrapõe a valorização dada ao ato de trabalhar 
e a produtividade. 

 “Quem serei eu quando estiver aposentado?” “O que quero fazer com o 
tempo disponível?” Responder a estas perguntas é essencial, para colo-
car os pés no chão diante do novo e criar objetivos para se manter em 
movimento e avançar em uma direção saudável e positiva, afinal, a vida 
continua e com um universo amplo de possibilidades. 

Embora desejado por muitos, o término de uma carreira profissional 
sempre traz diferentes problemas em termos de adaptação e de reorga-
nização no tempo e no espaço. A noção de tempo livre é completamente 
diferente após a chegada da aposentadoria. Passada a euforia das pri-
meiras semanas, muitos aposentados apresentam: sentimento de vazio, 
desorientação, depressão e inadaptação a rotina familiar. Organizar-se 
nesta nova etapa da vida significa ter atividades que permitam um en-
riquecimento pessoal, criação de laços sociais, conservação da saúde e 
das potencialidades intelectuais. 

Visando atender a essa demanda a Udesc em 2017 implantará o Progra-
ma Orientação para Aposentadoria - POpA, criando condições para im-
plementar ações eficientes para os servidores que encontram-se nesta 
fase da vida, por meio da elaboração e execução de projetos de vida, no 
pós-carreira.

Texto de autoria de Claudia Maria Messores 
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SOBRE O POpA


