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 A aposentadoria é um momento de mudança na 

vida das pessoas, de reestruturação da identidade pes-

soal e estabelecimento de novos pontos de referência. 

Com certeza, este período será resultante da maneira 

como foi organizada a vida, a importância dada ao tra-

balho e os vínculos com o sistema social. Cada pessoa 

investe mais ou menos na vida profissional segundo su-

as necessidades, motivações e aspirações. 

Este Guia é uma iniciativa do Projeto Atividade: 

preparando para aposentadoria desenvolvido pelo Ser-

viço de Promoção à Saúde e Qualidade de Vida/CASS/

DEGEP/PRH e tem como objetivo apresentar orienta-

ções preliminares acerca de temas que perpassam pelo 

processo de aposentadoria. 

 Esperamos que faça bom uso do Guia e não dei-

xe de participar do Projeto!!! 

 

 
 
 

“A arte da aposentadoria não é aposentar-

se de alguma coisa, e sim aposentar-se para 

alguma coisa.” 

Harry Emerson Fordick 

APRESENTAÇÃO 
 

Sobre o Projeto Atividade:  
preparando para aposentadoria 
 
 Sabe-se  que o afastamento do local de trabalho devido à apo-

sentadoria representa, para muitas pessoas, além de perdas financei-

ras, a perda do convívio social e da identidade,  podendo afetar a sua 

estrutura física e psicológica. Assim, o Projeto Atividade busca orientar 

os servidores que se aproximam desse período a um planejamento pós 

carreira com maior qualidade de vida . 

- Possibilitar ao servidor a percepção da aposentadoria 
como uma fase produtiva; 
- Motivar os servidores a desenvolverem outros papéis 
além do profissional, onde possam sentir-se valorizados 
e partícipes na comunidade em que estão inseridos; 
- Promover reflexões no campo da autoestima, autono-
mia e motivação; 
- Estimular a adoção de hábitos saudáveis; 
- Favorecer o estabelecimento de metas para serem colo-
cadas em prática após a aposentadoria. 

Servidores da UFMA em vias de aposentadoria (pelo 

menos 02 anos antes do tempo previsto) ou que já al-

cançaram o tempo necessário, mas continuam na ativa.  

- Módulos, oficinas e debates sobre temáticas relaciona-
das à aposentadoria, tais como: instruções legais, plane-
jamento financeiro, aspectos psicossociais e saúde; 
- Orientações individualizadas; 
- Aulas de Pilates; 
- Entrega de certificados de agradecimento aos servido-
res que já se aposentaram. 

OBJETIVOS 

PÚBLICO 
ALVO 

ATIVIDADES 

http://www.frasesnaweb.com.br/autor/harry-emerson-fordick


Aposentadoria e Envelhecimento 
 

“Ser velho é um privilégio, não um fardo” 
(Thomas Perls) 

 

Para que o futuro aposentado possa enfrentar com maior obje-

tividade a sua aposentadoria este deve fazer um planejamento de sua 

vida prevendo a distribuição do seu tempo e as mudanças relativas ao 

lazer, as condições físicas, financeiras, à vida familiar, social, afetiva, à 

participação na comunidade e o desenvolvimento de outro trabalho 

remunerado ou voluntário (FRANÇA, 1999).  Da mesma forma, é im-

portante que o indivíduo conheça e se aproprie de todos os direitos 

que pode usufruir nesta fase que é inerente ao processo de envelheci-

mento. Entre eles: 

Constituição Federal de 1988; 
Lei Orgânica da Assistência Social – Lei 8.742, de 07.12.1993; 
Política Nacional do Idoso – Lei 8.842, de 04.01.1994; 
Lei Federal do Atendimento Prioritário – Lei 10.048, de 08.11.2000, 
regulamentada pelo Decreto Federal Nº. 5.296, de 02.12.2004; 
Lei Federal da Acessibilidade – Lei 10.098, de 19.12.2000, regulamen-
tada pelo Decreto Federal Nº. 5.296, de 02.12.2004; 
Estatuto do Idoso – Lei 10.741, de 01 de outubro de 2003. 

VOCÊ SABIA??? 
A pessoa com 60 anos ou mais (comprovado com documento oficial e 

pessoal com foto e data de nascimento) tem direito a desconto de 
pelo menos 50% na compra de ingresso em eventos artísticos, cultu-

rais, esportivos e de lazer - Art. 23 do Estatuto do Idoso. 

Modalidades de Aposentadoria 

no Serviço Público 
  

Aposentadoria Compulsória: Obrigatória a partir dos 75 anos. 

Aposentadoria por Invalidez: 

Por doença especificada em lei (proventos integrais); 

Por doença não especificada em lei (proventos proporcionais ao 

tempo de serviço). 

Aposentadoria Voluntária: A solicitação parte do próprio servidor. 

Aposentadoria por Idade: É um tipo de aposentadoria voluntária, 

concedida ao homem aos 65 anos de idade e a mulher aos 60 anos, 

com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados 

com base na Lei n° 10.877/2004. 

 

Abono de Permanência 

 O Abono de Permanência é um incentivo 

criado pela Ementa Constitucional Nº 41, de 

19 de dezembro de 2003, publicada no 

D.O.U. de 31/12/2003, pago ao servidor que já preencheu todos os 

requisitos para se aposentar, mas opta por permanecer traba-

lhando.  Deferido o Abono, o servidor continua recolhendo a con-

tribuição previdenciária, mas recebe o Abono de Permanência em 

retribuição, em valor idêntico, na mesma folha de pagamento.  

Para solicitar o abono, é necessário dar entrada na Divisão de Ex-

pediente, Protocolo e Arquivo (DEPA) - localizada da no Prédio Cas-

telão - com o Requerimento do Servidor e Cópia do RG. 



Instruções para Dar Entrada na 

Aposentadoria Voluntária na UFMA 
 

São necessários os seguintes passos: 

Reunir e assinar a documentação exigida; 

Dar entrada no cadastro processual de aposentadoria voluntária com 

todos os documentos necessários na Divisão de Expediente, Protocolo e 

Arquivo (DEPA) - localizada da no Prédio Castelão.  

 

 

 

 

 

1- Documentos para Preenchimento e Assinatura pelo(a) Titular: 

Requerimento do servidor; 

Declaração “Não Acumula Aposentadoria”; 

Declaração “Não Possui Débito com o Erário”; 

Declaração “Cargos, Empregos, Funções e Proventos”; 

Termo de Ciência e Obrigatoriedade de Recadastramento Anual; 

Informativo sobre o Recadastramento de Aposentados e Pensionistas - 
Ministério do Planejamento. 

 

2- Documentos que serão apostos pelo(a) interessado(a): 

Cópia do RG e CIC/CPF (autenticada ou conferida - validada, por servidor 
público); 

Declaração de Imposto de Renda - completa, incluindo recibo de envio à 
Receita Federal; 

Comprovante de Residência atualizado; 

Cópia do último contracheque (extraído do Portal SIGEPE) ; 

Declaração “Não Responde Processo Administrativo Discipli-
nar” (expedida pela NUSPAD); 

Carteira de Trabalho e Previdência Social/ CTPS. 

E quais são os documentos 
exigidos? 

Conforme orientação do MEMO DP/PRH 112/2015 

 
 
 
 

Faça regularmente uma atividade física. Escolha algo que  
proporcione prazer, pois se fizer uma atividade qualquer logo 
você poderá desistir se não estiver motivado. Faça algo que 
você se identifique, ajuda a manter a rotina. 

 
Não coma, alimente-se!! Lembre-se que quantidade não é 

qualidade e que devemos evitar alimentos ricos em açúcar, 
sal e gordura. 

 
Priorize seu sono. Enquanto dormimos, o organismo realiza 
funções importantíssimas para a saúde como a liberação de 
hormônios e o fortalecimento do sistema imunológico. 
 

Bom humor! A pessoa bem humorada produz mais endorfi-
na, substância natural que melhora o sono, o desempenho 

sexual e controla a pressão sanguínea. 
 

Encontre mais tempo para a família e amigos. O convívio 
social gera felicidade e renova as energias, organize seu 
tempo! 

 
Beba bastante água diariamente. Em torno de 2l de água 

por dia é o suficiente para se manter hidratado. 
 

Evite o álcool e o cigarro. O consumo dessas drogas lícitas  
trazem diversos malefícios de ordem física e social. 

 
 

Estimule o seu cérebro. Atividades intelectuais como leitu-
ra e jogos contribuem para prevenção de doenças e melho-

ra desempenho das funções cognitivas.  

Qualidade de Vida 

Fica a Dica! 



Teste “Preparação para 

Aposentadoria” 
 

Responda o teste abaixo e verifique seu nível de planejamen-
to para o momento da aposentadoria. Marque com um X a sua res-
posta e confira o resultado abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se você respondeu mais “Às vezes” indica  que você tem en-

tendimento sobre as questões que envolvem o processo de aposen-
tadoria, mas não consegue colocar em prática um planejamento.  O 
Projeto irá contribuir para que consiga traçar e alcançar suas metas. 

 
Se você respondeu mais “Não Faço” é importante que você 

comece a refletir sobre o planejamento da sua aposentadoria. Parti-
cipando do Projeto, você receberá diversas orientações . 

 
 

E se você respondeu mais “Faço” pressupõe- se que você tem 
atitudes relevantes para essa nova fase da vida, e assim, sua partici-
pação no Projeto será de grande relevância para compartilhar suas 
experiências com os demais integrantes. 

Atividades Às vezes Não Faço Faço 

Atividade Física    

Alimentação Saudável    

Consultas de Rotina    

Convivência Familiar    

Outras Habilidades    

Reserva Financeira    

Trabalho Voluntário    

Atividades Religiosas    

Hobbies    

Lazer    

Nair Portela 
REITORA 

 
Fernando Carvalho Silva 

VICE-REITOR 
 

Maria Elisa Cantanhede Lago Braga Borges 
PRÓ-REITORA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Carla Magalhães de Souza Gaspar 

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

 
Márcia Teixeira Marques 

COORDENADORA DE ATENÇÃO À SAÚDE DO 
SERVIDOR 

 
Alynne Virginya de Queiroz Lima 

DIRETORA DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO À SAÚDE 
E QUALIDADE DE VIDA 

 
Kariane Ferreira Alves Pereira 

COORDENADORA DO PROJETO ATIVIDADE: 
PREPARANDO PARA APOSENTADORIA 

IMPRESSÃO: 

Gráfica Universitária 


