Flores, cartões ou bombons são gentilezas comuns nesta data, e com certeza revelam
uma expressão de carinho.
Mas a celebração do Dia Internacional da Mulher sinaliza que é preciso muito mais do que
isto. A data existe para lembrar ao mundo que o que elas precisam é o exercício pleno dos
direitos à igualdade e ao respeito.
Tendo isto em consideração, a PROGP, por meio do Núcleo de Promoção da Saúde e
Qualidade de Vida do Setor de Apoio ao Servidor gostaria de cumprimentar as servidoras da
UFSJ pelo seu dia, com o informativo...

ELAS NA UFSJ!
Entre os objetivos da agenda de
Desenvolvimento Sustentável da
ONU está a busca pela igualdade de
gênero, que dentre outras metas,
almeja garantir a participação plena
e efetiva das mulheres e a igualdade
de oportunidades para a liderança
em todos os níveis de tomada de
decisão na vida política, econômica e
pública.
A UFSJ conta, atualmente, com a
colaboração de 632 servidoras
técnicas administrativas e docentes,
que representam 44,5 % do seu
quadro efetivo. A participação
feminina em posições de chefia e no
desempenho de funções estratégicas
para a instituição pode ser
facilmente observada com 3 próreitorias, 12 diretorias, 24
coordenações de curso e 49 funções

gratificadas sob a responsabilidade
de mulheres.
É importante destacar que o
percentual de servidores em
posições de chefia e com funções
gratificadas em nossa instituição é
proporcionalmente equivalente
entre os gêneros. O mesmo ocorre
quanto aos níveis de qualificação. A
Universidade possui, no momento,
253 servidoras doutoras, 110
mestras, 170 especialistas e 41 com
ensino superior, além daquelas que
estão em processo de qualificação.
A posição feminina na sociedade
e no mundo do trabalho vem
ganhando cada vez mais
reconhecimento. Entretanto, ainda
há muito que se conquistar para a
igualdade plena. O que temos e
fizemos é só um começo!

Neste 08 de março, a Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas PROGP deseja que todos façam sua parte para que a identidade da mulher na
UFSJ se fortaleça e seja valorizada cada vez mais, dando um sentido concreto a
esta data tão importante! Parabéns, mulheres!

