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1. INTRODUÇÃO 

O Plano Anual de Capacitação (PAC) congrega as ações de capacitação e desenvolvimento 

de pessoas dos servidores da Universidade Federal da Bahia para 2016. Instituído pela Política 

Nacional de Desenvolvimento de Pessoas1, através do Decreto n° 5.707, de 23 de fevereiro de 

2006, nele se encontram os eventos que visam a qualificação e aprimoramento profissional, bem 

como a qualidade de vida dos servidores docentes e técnico-administrativos desta universidade. 

Elaborado pela Coordenação de Desenvolvimento Humano (CDH), através do Núcleo de 

Capacitação (NUCAP) e Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (NQVT), órgãos da Pró-

Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP), contemplando o Programa de Capacitação 

e o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.  

 

1.1 CENARIO 

O ano de 2015 foi bastante atípico para as Instituições Federais de Ensino o que impactou 

negativamente na execução do PAC 2015. A greve dos três segmentos da Universidade (alunos, 

servidores técnico-administrativos e servidores docentes) ocorrida no período de maio a outubro 

levou ao cancelamento de inúmeras ações previstas ante a desmobilização da força de trabalho 

na Instituição. Assim, das 22 ações de capacitação previstas no PAC 2015 apenas 06 foram 

executadas (27 %), totalizando 408 servidores certificados. 

Em relação às ações de qualificação, foi iniciada a execução do curso de Especialização em 

Gestão de Pessoas com ênfase em Gestão por Competências, em parceria com a 

Superintendência de Educação a Distância – SEAD e Escola de Administração. Foram 

selecionados 77 servidores da UFBA. A ação encontra-se em andamento com finalização prevista 

para o ano de 2017. 

Nesse contexto, a PRODEP/CDH propõe para o ano de 2016 a retomada das ações não 

executadas no ano de 2015, dando continuidade à política de valorização do corpo funcional 

iniciadas em 2006 e alinhadas à Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (PNDP), 

instituída através do Decreto 5.707/2006. 

Dando prosseguimento à essa política de desenvolvimento dos trabalhadores (docentes e 

técnico-administrativos) da Universidade, apresentaremos em seguida a descrição dos conceitos 

                                                           
1 A PNDP é instituída pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006. 
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que nortearam a elaboração do PAC, os objetivos do Plano e logo após os Programas de 

Capacitação e de Qualidade de Vida no Trabalho. 

 

2. CONCEITOS 

O PAC 2015 tem como base legal a Lei no. 11.091/2005, Lei nº 12.772/2012, o Decreto n° 

5.707/2006 (PNDP), Decreto n° 5.825/2006, Portaria no. 9/2006-MEC e Portaria no. 208/2006 – 

MPOG, Portaria no. 27/2014-MEC, entre outras. 

As ações de capacitação apresentadas contemplam os conceitos e as linhas de 

desenvolvimento propostas para os integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação. Nesta perspectiva, os seguintes conceitos norteiam as ações de 

capacitação deste PAC:  

Capacitação : processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir 

para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 

competências individuais;  

Gestão por competência : gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto 

de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; 

Eventos de capacitação : cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, grupos 

formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam para o 

desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional. 

Desenvolvimento : processo continuado que visa a ampliar os conhecimentos, as capacidades 

e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho funcional no cumprimento dos 

objetivos institucionais;  

Desempenho : execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre o 

ocupante da carreira e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais;  

Educação Formal : educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de 

instituições públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como 

educação básica e educação superior e que conferem diploma;  
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Aperfeiçoamento : processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino aprendizagem, que 

atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional do servidor, com o 

objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as inovações conceituais, 

metodológicas e tecnológicas em seu campo de atuação;  

Qualificação : processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por meio do 

qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento institucional 

e o desenvolvimento do servidor na carreira;  

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 GERAL 

Promover a participação dos trabalhadores (docentes e técnico-administrativos) da UFBA em 

ações que possibilitem o desenvolvimento de competências necessárias para aprimorar o seu 

desempenho profissional, visando o alcance dos objetivos institucionais. 

 

3.2 ESPECÍFICOS  

• Oferecer regularmente ações de capacitação aos trabalhadores (docentes e técnico-

administrativos), relacionadas à sua área de atuação, conforme o Diagnóstico de 

Necessidade de Capacitação - 2015;  

• Oferecer ações de capacitação voltadas para o desenvolvimento de competências 

gerenciais;  

• Oferecer programa de capacitação voltado para a formação inicial dos novos servidores. 

• Promover ações de Desenvolvimento com impactos para a qualidade de vida no trabalho. 

 

4. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

O Programa de Capacitação engloba os eventos voltados à formação, ao desenvolvimento e 

ao treinamento regular dos trabalhadores (docentes e técnico-administrativos) da UFBA, que 

visam promover um processo contínuo de aprendizagem mediante a atualização, o 
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aprofundamento de conhecimentos e a complementação da formação profissional do seu corpo 

funcional e gestor, em conformidade com o Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006. 

No ano de 2016, a PRODEP/CDH continuará utilizando os dados extraídos do Diagnóstico de 

Necessidades de Capacitação (DNC) realizado na UFBA no ano de 2014.  

Além disso, os técnicos do Núcleo de Capacitação (NUCAP/CDH) atenderam necessidades 

específicas de capacitação demandadas no DNC, considerando-se abarcar a diversidade de 

áreas de atuação dos trabalhadores (docentes e técnico-administrativos).  

 

A. INSCRIÇÃO 

• Os eventos de capacitação são divulgados aos trabalhadores (docentes e técnico-

administrativos) desta Universidade, por meio do Portal de Capacitação  

(www.capacitar.ufba.br) e listas on-line disponíveis.  

• Para solicitar a inscrição nos eventos de capacitação promovidos pelo NUCAP/CDH, o 

servidor deverá acessar e preencher o formulário eletrônico no Portal de Capacitação. 

• Após o envio eletrônico do formulário de inscrição, os técnicos do NUCAP analisarão a 

solicitação no que diz respeito ao cumprimento dos critérios estabelecidos para cada evento 

de capacitação, levando em consideração a quantidade de vagas oferecidas.  

• As vagas serão oferecidas prioritariamente para servidores docentes e técnico-

administrativos efetivos dessa Universidade. Os servidores que estiverem afastados do 

trabalho para licença médica, licença prêmio, gozo de férias e outros impedimentos legais 

não poderão solicitar inscrição nos eventos de capacitação.  

• Nos eventos de capacitação cujas vagas não forem preenchidas pelo público-alvo inicial, 

estas poderão ser ocupadas, através de solicitação formal do dirigente da Unidade/Órgão, 

por colaboradores que compõem a força de trabalho da Universidade Federal da Bahia 

(funcionários da FAPEX e terceirizados).  

• A CDH publicará a lista de selecionados no Portal de Capacitação e em listas on-line 

disponíveis em até 2 dias antes do início do curso.  

 

B. SELEÇÃO 

A seleção dos trabalhadores (docentes e técnico-administrativos) inscritos é de 

responsabilidade do NUCAP, por meio do técnico responsável pela gestão do curso. Em caso de 
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cursos específicos com demanda fechada, a seleção será realizada previamente pela 

unidade/órgão demandante. 

 

 

C. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

• Estar inserido no público-alvo definido para o evento de capacitação; 

• Ser servidor indicado a participar de curso específico com demanda fechada de 

Unidade/Órgão demandante de ação de capacitação; 

• Ordem de recebimento da inscrição. 

 

 

 

D. EXECUÇÃO 

• Nos eventos de capacitação presenciais, as aulas ocorrerão em salas, auditórios e demais 

espaços localizados nas diversas Unidade/Órgãos da UFBA, que serão divulgados antes 

do início de cada evento/curso.  

• Nas ações de capacitação na modalidade presencial, será necessário o preenchimento de 

no mínimo 50% das vagas ofertadas para execução da atividade. 

• Nos eventos de capacitação na modalidade EaD será utilizada a plataforma virtual Novo 

Moodle UFBA – www.novomoodle.ufba.br.  
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E. AVALIAÇÃO 

A avaliação dos eventos de capacitação será realizada em dois níveis: 

a) avaliação da aprendizagem  

b) avaliação de reação dos participantes.  

Na avaliação de aprendizagem o método de avaliação fica à escolha do instrutor, previamente 

acordado com o NUCAP/CDH, e seu objetivo é verificar o aproveitamento do aluno em relação 

aos conteúdos ministrados no curso e possibilitar um feedback sobre a sua aprendizagem. Na 

avaliação de reação, os participantes deverão avaliar o conteúdo, a metodologia, a atuação do 

instrutor e as condições oferecidas para a realização do curso, mediante a aplicação de 

instrumento próprio, visando à melhoria do Programa de Capacitação. 

 

 

F. CERTIFICAÇÃO 

Para obter certificação, o participante deverá realizar as atividades e avaliações do curso e 

conclui-lo com uma frequência mínima de 75%. 

• A desistência do servidor de qualquer curso ou evento de capacitação promovido pela CDH, 

depois de efetuada sua inscrição, deverá ser comunicada a essa Coordenação, pelo próprio 

ou pela chefia imediata, por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes 

da data de realização da atividade.  

• O abandono dos cursos e eventos de capacitação pelo participante, sua reprovação por 

motivo de frequência ou o descumprimento dos critérios de desistência citados implicará 

em impedimento de participação em ações de capacitação futuras pelo período de 12 

(doze) meses da data de encerramento da atividade. 

O servidor estará isento deste impedimento se sua participação na ação for interrompida em 

virtude de necessidade do serviço, formalmente justificada pela chefia imediata, bem como, 

licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, nos termos do 

art. 83 da Lei nº. 8.112/90. 

  



10 
 

 
 

G. TURMAS EXCLUSIVAS COM DEMANDA FECHADA 

Para a realização de turmas exclusivas para eventos de capacitação, a unidade interessada 

deverá enviar o projeto do evento proposto formalmente à PRODEP, para análise da demanda e 

tomada de decisão por parte da Pró-Reitoria da pertinência ou não do atendimento do pleito. 

 

H. RESULTADOS ESPERADOS  

• Maior número de servidores participantes de eventos de capacitação 

• Diminuição das taxas de evasão dos cursos 

• Maior número de gestores (ocupantes de cargos de CD e FG) certificados nas ações de 

capacitação. 

 

A seguir, descrevem-se os eventos de capacitação programados para o ano de 2016, 

distribuídos por linhas de desenvolvimento.  

 

 

4.1. INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO  

Visa ao conhecimento da função do Estado, das especificidades do serviço público, da missão 

da Universidade e da conduta e da integração do servidor público no ambiente organizacional.  

 

A. CURSO ÉTICA & SERVIÇO PÚBLICO* 

Objetivo :  

• Reconhecer a dimensão ética de sua atividade profissional; 

• Considerar a dimensão ética na resolução de problemas no serviço público.  

Modalidade : a distância 

Carga horária : 20 horas 

Público : servidores efetivos recém-admitidos da UFBA 

Nº vagas : 150 

Nº de turmas : 3 
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Conteúdos : 

• Desenvolvimento histórico da ética; 

• Dimensões cognitivas e atitudinais da ética: mérito da ação (intenção e juízo 

desinteressado);  

• Escolha e deliberação;  

• Virtudes e caráter;  

• Autonomia e responsabilidade; 

• Aspectos conceituais da vida pública: república e democracia; 

• Estado, cidadania e império da lei;  

• Cargo público;  

• Prestação pública de contas (accountability); 

• Premissas da conduta ética da função pública;  

• Iniciativas governamentais: a gestão da ética. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

B. CURSO ATENDIMENTO AO CIDADÃO* 

Objetivos :  

• Explicar a importância do bom atendimento ao cidadão pelos servidores públicos, a partir 

da apreensão de conceitos relacionados ao serviço público e ao atendimento. 

• Identificar as competências essenciais necessárias ao servidor para oferecer atendimento 

e tratamento de qualidade ao cidadão. 

• Considerar os princípios éticos e legais do serviço público em sua prática no atendimento 

ao cidadão, de modo a contribuir para a construção de uma boa imagem do serviço público. 

Modalidade : a distância 

Carga horária : 20 horas 

Público : servidores TAES e docentes  

Nº de vagas : 100 

Nº de turmas : 2 

Conteúdos :  



12 
 

 
 

• Visão sistêmica do atendimento; 

• Atendimento e tratamento; 

• Eficiência, eficácia e efetividade no atendimento; 

• Competências essenciais do servidor público para bom atendimento/tratamento; 

• Princípios éticos e legais do servidor público; 

• Direitos do cidadão e deveres do servidor público; 

• Papel do servidor na imagem do serviço público. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

4.2. FORMAÇÃO GERAL 

Visa à oferta de informações ao servidor sobre a importância dos aspectos profissionais 

vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais. 

 

A. LEGISLAÇÃO APLICADA À LOGÍSTICA DE SUPRIMENTOS –  LEI Nº 8.666/93, PREGÃO 

E REGISTRO DE PREÇOS * 

Objetivo:  Adotar de forma adequada as normas e regras dos processos de aquisição no setor 

público, a partir da reflexão crítica da legislação de suprimentos.  

Público:  Servidores da UFBA 

Carga Horária:  30h 

Vagas:  100 

Turmas:  01 

Conteúdos:  

• Aspectos conceituais da lei: finalidade, importância e hierarquia da lei; 

• Noções gerais da lei de licitações - Lei nº 8.666/93; 

• Tipos de licitação: menor preço, melhor técnica, técnica e preço e maior lance ou oferta; 

• Modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão; 

• Exceções à obrigatoriedade de licitação: dispensa e inexigibilidade; 

• Regime de execução indireta; 
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• Comissão de licitação; 

• Etapas do processo licitatório: edital, procedimentos/documentos do certame, registro 

cadastral, habilitação dos interessados, julgamento e encerramento; 

• Pregão;  

• Registro de preços. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

B. LEGISLAÇÃO APLICADA À GESTÃO DE PESSOAS* 

Objetivo:  aplicar corretamente a Lei 8.112/90 e a legislação complementar como instrumento de 

gestão de pessoas no âmbito da Administração Pública Federal. 

Público:  Servidores da UFBA 

Carga Horária:  30h 

Vagas:  100 

Turmas:  01 

Conteúdos:  

• Noções de administração pública: conceito; administração direta, indireta e princípios; 

• Contextualização do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - Sipec; 

• Lei 8.112/90: cargo público, servidor público e regime de trabalho; formas de provimento; 

quadro de pessoal e movimentação de servidores; direitos e vantagens; férias, licenças e 

substituição e seguridade social do servidor. 

• Planos de carreira e remuneração: histórico, sistema atual e diretrizes para um novo plano 

de carreiras e remuneração. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 
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C. ORÇAMENTO PÚBLICO: CONCEITOS BÁSICOS* 

Objetivo:  explicar os processos de elaboração do orçamento público federal, a partir da 

metodologia empregada pela Administração Pública Federal. 

Público:  Servidores da UFBA 

Carga Horária:  30h 

Vagas:  100 

Turmas:  01 

Conteúdos:  

Módulo 1 – Introdução 

1) Orçamento Público: conceito, funções, técnicas princípios e marcos legais. 

Módulo 2 - Enfoques do Orçamento 

• Enfoque Fiscal dos Orçamentos. 
• Enfoque Programático da Despesa. 

Módulo 3 - O Processo 

• Roteiro da Elaboração e Execução Orçamentária Anual. 

Módulo 4 - Classificações Orçamentárias 

• Classificações Orçamentárias da Despesa e da Receita. 

Módulo 5 - Noções sobre execução orçamentária 

• Execução dos orçamentos. 
• Execução orçamentária e financeira. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 
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4.3. INTER-RELAÇÃO ENTRE AMBIENTES 

Visa à capacitação do servidor para o exercício de atividades relacionadas e desenvolvidas em 

mais de um ambiente organizacional. 

 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS 

Objetivo: Contribuir para a inserção de pessoas surdas na UFBA por meio da compreensão e 

uso da LIBRAS em situações básicas. 

Público:  Servidores técnico-administrativos e docentes da UFBA. 

Carga Horária: 120h 

Vagas:  25 

Turmas:  01 

Conteúdos:  

• Processo histórico, social e cultural sobre a educação de surdos. 

• Perspectivas e desafios: comunicação com as mãos, estrutura linguística, cultura e 

identidade surda, parâmetros fonológicos, treino prático contextualizado. 

• Legislação e políticas públicas na área. 

 

4.4. GESTÃO 

Visa à preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de gestão. 

 

A. GESTÃO DE PROJETOS* (EAD) 

Objetivo: Capacitar servidores em conceitos básicos de elaboração e gerenciamento de projetos. 

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária: 24h 

Vagas: 100 

Turmas: 01 
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Conteúdos:  

• Contextualização: História do gerenciamento de projetos;  
• Conceitos básicos de Gerenciamento de Projetos; 
• Grupos de processos de gerenciamento de projetos. 

 
* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

B. GESTÃO ESTRATÉGICA COM USO DO BSC* (EAD) 

Objetivo: Capacitar servidores para a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação 

do planejamento estratégico organizacional, considerando a Análise SWOT, os fundamentos do 

Método Balanced Scorecard e a elaboração e acompanhamento dos indicadores e metas. 

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária: 20h 

Vagas: 100 

Turmas:  01 

Conteúdos:  

• O Método Balanced Scorecard (BSC); 
• Contexto Histórico do Planejamento Estratégico; 
• Fundamentos do Planejamento Estratégico; 
• Etapas do Planejamento Estratégico; 
• Implantação e Monitoramento do Plano. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

 

C. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIV OS*(EAD) 

Objetivo: Dotar o aluno de referencial teórico e prática simulada que permita o controle, 

acompanhamento e fiscalização do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes do 

contrato administrativo, ao mesmo tempo em que opera as mudanças permitidas ou 

determinadas pela lei para a manutenção das condições iniciais do contrato e para a realização 

eficaz do objeto. 

Público: Servidores da UFBA 
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Carga Horária: 30h 

Vagas: 100 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

• Panorama Geral do Contrato Administrativo; 

• Regimes de Execução dos Contratos Administrativos; 

• Formalização e alterações dos Contratos Administrativos; 

• Fiscalização e o gerenciamento do Contrato; 

• Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro; 

• Contratos de Prestação de Serviços contínuos. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 

D. GESTÃO ESTRATEGICA DE PESSOAS E PLANOS DE CARREI RA (EAD) 

Objetivos:  

• Identificar a gestão por competências como ferramenta eficaz para concretizar os objetivos 

estratégicos da organização; 

• Analisar a gestão por competências como instrumento promovedor de inovação, 

aprendizagem e desenvolvimento dos indivíduos e das equipes; 

• Discutir as diretrizes de planos de carreira no âmbito do Poder Executivo Federal com 

enfoque da gestão por competências. 

Público: Servidores da UFBA 

Carga Horária:  20h 

Vagas: 100 

Turmas: 01 

Conteúdos:  

• Gestão estratégica de pessoas: a gestão de pessoas como parte integrante do 

planejamento estratégico das instituições públicas; 

• Aspectos conceituais: competências organizacionais e individuais; 
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• Gestão de pessoas por competências: etapas, avaliação de desempenho, planos de 

capacitação e remuneração. 

* Curso da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) 

 
4.5. FORMAÇÃO ESPECÍFICA  

Visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente 

organizacional em que atua e ao cargo que ocupa;  

 

A. CAPACITAÇÃO EM ACESSIBILIDADE UNIVERSAL 

Objetivo:  Capacitar servidores técnico-administrativos arquitetos e engenheiros desta 

Universidade sobre as premissas e diretrizes da Acessibilidade Universal a fim de que os projetos, 

obras e a manutenção dos espaços físicos sejam pensados e executados sempre de forma a 

garantir seu pleno uso e circulação por pessoas com qualquer que seja a condição motora ou 

visual, de acordo com a Norma de Acessibilidade - NBR 9050. 

Público:  Arquitetos e Engenheiros. 

Carga Horária: 24h 

Vagas: 30 

Número de Turmas: 1 

Conteúdos:  

• O ideal do espaço democrático na UFBA.  

• A pessoa com deficiência; tipos de deficiência. + O caso da UFBA.  

• Vivência e sensibilização: um passeio (in) acessível pelo Campus e suas edificações. 

• A Norma de Acessibilidade (NBR 9050/2004) e sua efetiva aplicação.  

• Análise de projeto arquitetônico e elaboração de laudo técnico. 

• O Projeto Campus Acessível da CPPO/SUMAI: problemas recorrentes, recomendações para 

projetos, obras e manutenção. 

• Projetos consolidados de intervenção em acessibilidade. 

• O futuro da acessibilidade na UFBA. 
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B. PROGRAMA DE SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE OCUPACION AL 

O Programa de Saúde, Segurança e Higiene Ocupacional tem por objetivo capacitar e atualizar 

os trabalhadores da Universidade Federal da Bahia nos fundamentos da antecipação, prevenção 

e controle dos agentes de riscos referentes ao local de trabalho. 

Vagas:  35 por curso 

Turma:  01 por curso 

B1. CURSO: INTRODUÇÃO A SAÚDE, SEGURANÇA E HIGIENE OCUPACIONAL 

Objetivo:  Capacitar os servidores para a compreensão das áreas temáticas higiene, segurança 

e saúde do trabalho de modo a atuar de forma compatível com promoção da melhoria das 

condições do meio ambiente de trabalho na UFBA. 

Público:  Trabalhadores docentes e técnico-administrativos interessados nas temáticas, 

prioritariamente os que atuam em laboratórios e profissionais de saúde. 

Carga Horária:  32 horas 

Conteúdo: 

• Aspectos legais da saúde, segurança e higiene do trabalho: noções de legislação trabalhista 

e previdenciária; 

• Mecanismos de ação e os efeitos produzidos por substâncias tóxicas no organismo; 

• Doenças ocupacionais: relação entre exposição ocupacional a fatores de risco e alterações 

na saúde; principais efeitos na saúde relacionados com trabalhos específicos (PAIR, câncer 

ocupacional...); 

• Princípios da segurança no trabalho: causas, análise e prevenção de acidentes; 

• Riscos de acidentes: os acidentes com agentes químicos e físicos (fogo, explosões...), riscos 

elétricos e mecânicos; 

• CISSP / Cipa (NR-5); 

• Mapa de risco; 

• Equipamento de Proteção Individual – EPI (NR-6); 

• Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA (NR-9); 

• Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO (NR-7); 

• Aspectos ergonômicos do ambiente de trabalho (NR-17). 
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B2. CURSO: AGENTES DE RISCOS BIOLÓGICOS, FÍSICOS E QUÍM ICOS  

Objetivo:  Capacitar servidores, docentes e técnico-administrativos, da UFBA para o 

reconhecimento dos agentes de risco nos locais de trabalho e os métodos de avaliação e controle 

dos mesmos. 

Público:  Trabalhadores docentes e técnico-administrativos interessados nas temáticas, 

prioritariamente os que atuam em laboratórios e profissionais de saúde.  

Pré-requisito:  ter cursado Introdução a Saúde, Segurança e Higiene Ocupacional. 

Carga Horária:  60 horas 

Conteúdo: 

• Agentes de risco ocupacional: químicos, físicos e biológicos; 

• PPRA (NR9); 

• Riscos químicos: conceitos, reconhecimento, avaliação e controle: FISPQ, rotulagem e 

armazenamento de produtos químicos. Princípios básicos de segurança em laboratórios. 

Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamentos de proteção coletiva (EPC). 

Sinalização e significado de cores, códigos e símbolos, Treinamento para Atendimento em 

Situações de Emergência; 

• Riscos físicos: conceitos, avaliação e controle. Principais implicações para a saúde, normas 

e exposição do trabalhador aos agentes de risco: ruído, iluminação, radiação, pressão, calor 

e frio, umidade; 

• Riscos biológicos: principais agentes de risco biológico. Agentes patogênicos e não 

patogênicos. Acidentes com agentes biológicos. Métodos para avaliar exposição ocupacional 

a agentes biológicos. Métodos preventivos. Medidas profiláticas pré e pós-acidentes com 

agentes biológicos. NR32. 

 

B3. CURSO: NOÇÕES GERAIS DE BIOSSEGURANÇA NO AMBIEN TE OCUPACIONAL 

Objetivo: Capacitar os trabalhadores em temas relacionados à Biossegurança Ocupacional 

Público:  Trabalhadores docentes e técnico-administrativos que atuam em laboratório e 

profissionais de saúde 

Carga Horária:  20 horas 
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Conteúdo: 

• Situação na Iniciativa privada com regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e no 

caso Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão com regime de trabalho de Servidores 

Públicos; 

• Aspectos gerais do MTE e MPOG, Previdência Social, MS e Segurança Nacional – Brasil. 

Higiene, Saúde e Segurança; 

• Introdução a Biossegurança e a Biosseguridade;  

• Compromissos institucionais e profissionais. Etica, bioética e biosegurança no controle, 

contenção e minimização de riscos nas diversas atividades no ambiente ocupacional. 

Resgatando conhecimento sobre principais problemas de risco no ambiente do trabalho; 

• Abordagem da identificação de ações, agentes e ambientes perigosos. Condições e 

situações de saúde, doenças, morbidades, incidente e acidentes;  

• Abordagem de identificação dos grupos de riscos ambientais no ambiente de trabalho; 

• Importância das medidas de controle segurança e controle de segredo industrial de produto 

e de processo e de confidencialidade; 

• Controle de qualidade e a Segurança na Biossegurança ocupacional; 

• Desenvolvimento e aprofundamento das Boas Práticas no trabalho. Desenvolvimento de 

Procedimento Operacional Padrão (POP); 

• Aspectos éticos e a importância da conduta profissional relacionados com a segurança, 

biosseguridade e a biossegurança. Conceitos importantes e atuais dos prejuízos e riscos da 

pirataria e biopirataria, do terrorismo e do bioterrorismo.  Como proteger o material de 

trabalho e a instituição? 

• Métodos de minimização de risco. Habilitação, treinamento e capacitação técnica; 

• Como promover e desenvolver o autocuidado e o cuidado com o próximo e com o meio 

ambiente e métodos preventivos e de minimização de risco de agravo à saúde e de acidentes 

no ambiente laboral; 

• Princípio da responsabilidade e da precaução no trabalho; 

• Mapeamento de Risco. Entendendo a importância das sinalizações e rotas de fuga; 

• Sistemas diversos de controle de qualidade e de medidas de segurança e biossegurança no 

pré e pós-acidente. Como registrar, quem procurar, como e onde se dirigir?; 
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• Introdução a transporte, acondicionamento e descarte seguro de agentes perigosos e 

sensíveis; 

• Conceitos de Assepsia e Antissepsia, contaminação e descontaminação de dispositivo, 

produtos e área e setor de trabalho. 

 

B4. CURSO: GESTÃO DE RESÍDUOS  

Objetivos: 

• Conhecer os diferentes tipos de resíduos sólidos, sua classificação, problemática ambiental, 

possibilidades de gerenciamento adequado; 

• Entender a logística de armazenamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final de 

resíduos diversos. 

Público:  Trabalhadores docentes e técnico-administrativos que atuam em laboratório e 

profissionais de saúde 

Carga horária : 16 horas 

Conteúdo: 

• Aspectos gerais e definições de resíduos; 

• Legislação Vigente – estadual e federal; 

• Ética e Responsabilidade; 

• Classificação dos resíduos químicos; 

• Classificação dos resíduos biológicos; 

• Geração de resíduos; 

• Segregação e Controle dos resíduos gerados; 

• Métodos de Acondicionamento; 

• Identificação e Rotulagem; 

• Armazenamento; 

• Transporte; 

• Pré-tratamentos necessários para o descarte; 

• Disposição final dos resíduos; 

• Plano de gerenciamento de resíduos químicos e de saúde. 
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C. PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PARA A PROMOÇÃO DA IGUAL DADE RACIAL E DE 

GÊNERO E DO RESPEITO À DIVERSIDADE SEXUAL NA GESTÃO  UNIVERSITÁRIA 

(PARCERIA PRODEP/PROAE) 

C1. GÊNERO E RELAÇÕES DE GÊNERO NA GESTÃO UNIVERSIT ÁRIA  

Público-Alvo:  Docentes e servidores/as técnico-administrativos da UFBA que desempenham 

atividades em colegiados, departamentos e secretarias de cursos de graduação e pós-

graduação, ou que prestam atendimento em órgãos administrativos.  

Objetivo:  Contribuir para a reflexão sobre o conceito de gênero, relações de gênero e suas 

implicações na gestão universitária, bem como estimular a adoção de medidas práticas que visem 

à equidade nas relações de gênero. 

Carga Horária:  40h 

Turmas:  2 

Vagas:  40 

Conteúdo:  Movimentos sociais e a história do conceito de gênero e de relações de gênero. 

Gênero e relações de gênero nas organizações. As interfaces de gênero, raça, etnia e 

sexualidade. Implicações na gestão universitária. Medidas práticas frente às desigualdades e 

discriminações de gênero. 

C2. RAÇA, ETNIA E RELAÇÕES RACIAIS NA GESTÃO UNIVER SITÁRIA (40h) 

Público-Alvo:  Docentes e servidores/as técnico-administrativos da UFBA que desempenham 

atividades em colegiados, departamentos e secretarias de cursos de graduação e pós-

graduação, ou que prestam atendimento em órgãos administrativos. 

 Objetivo:  Contribuir para a reflexão sobre o conceito de raça, etnia, relações raciais e suas 

implicações na gestão universitária, bem como estimular a adoção de medidas práticas que visem 

à equidade nas relações raciais. 

Carga Horária:  40h 

Turmas:  2 



24 
 

 
 

Vagas:  40 

Conteúdo:  Movimentos sociais e a história do conceito de raça, etnia e relações raciais. Raça. 

Etnia e relações raciais nas organizações. As interfaces de gênero, raça, etnia e sexualidade. 

Implicações na gestão universitária. Medidas práticas frente às desigualdades e discriminações 

racial e étnica.  

 

C3. A GESTÃO PÚBLICA E O NOME SOCIAL 

Público-Alvo:  Docentes e servidores/as técnico-administrativos da UFBA que desempenham 

atividades em colegiados, departamentos e secretarias de cursos de graduação e pós-

graduação, ou que prestam atendimento em órgãos administrativos.  

Carga Horária: 20h 

Objetivos:  Sensibilizar o corpo funcional da UFBA para a importância da implantação do nome 

social; construir espaço de reflexão acerca de como os estereótipos de gênero e orientação 

afetivo-sexual tem impactos negativos na oferta de serviços de qualidade pela gestão pública; 

possibilitar a construção de uma cultura organizacional de respeito aos direitos humanos e a 

diversidade. 

Turmas:  2 

Vagas:  40 

Conteúdo:   

Módulo I: Gênero e Diversidade: discussões conceituais iniciais 

Módulo II: Sexualidade: discussões conceituais 

Módulo III: O Movimento LGBT: história e políticas para o respeito à diversidade 

Módulo IV: Por que o nome social? Experiências da implantação do nome social em 

universidades públicas 
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5. PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 

O programa de qualificação refere-se às ações de educação formal desenvolvidas no 

âmbito da UFBA. Os mesmos visam promover a elevação do nível de escolaridade da força de 

trabalho da UFBA. 

B. Curso de Especialização em Gestão de Pessoas no Serviço Público com Ênfase em 

Gestão por Competências  

No âmbito da educação formal será realizada em 2016 a abertura de vagas para a 2ª 

Turma do Curso de Especialização Gestão de Pessoas no Serviço Público com Ênfase em 

Gestão por Competências, na modalidade a distância. 

 

Carga Horária:  442 horas 

Período do Curso:  18 meses 

Metodologia: 

Modalidade de educação à distância via internet (e-learning), integrando diversas atividades 

educacionais como oficinas, seminários e tarefas individuais/de grupo, entre outros recursos 

pedagógicos que venham a ser consideradas relevantes pela coordenação e/ou pelos 

participantes. 

Objetivo Geral: 

O curso tem por objetivos gerais: 

• Implementar na UFBA e em outras instituições universitárias federais que desejem se 

integrar a esta parceria, uma nova metodologia de formação e capacitação profissional 

continuada, integrando três processos indissociáveis: formação técnica, vivência profissional 

e dinâmica/desenvolvimento organizacional. 
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Objetivos específicos: 

• Desenvolver novas bases pedagógico-metodológicas de formação profissional continuada 

dirigidas para integrar em um mesmo processo formativo conhecimentos teóricos, prática 

profissional e desenvolvimento de competências profissionais e organizacionais; 

• Disseminar conceitos e práticas profissionais que possibilitem a compreensão mais ampla 

do contexto da gestão pública brasileira e estimulem mudanças nas práticas administrativas 

das instituições universitárias envolvidas no Programa; 

• Apresentar e disponibilizar o conhecimento de conceitos e ferramentas (estratégicas, 

metodológicas e analíticas) que contribuam para atualizar e ampliar o repertório de 

competências dos gestores e servidores, respeitando os contextos específicos (ambientes) 

onde atuam; 

• Desenvolver e/ou implantar Projetos de Desenvolvimento de Pessoas (PDP’s) com base nas 

teorias e métodos que fundamentam o campo da gestão por competências identificadas nos 

processos de trabalho dos participantes ou grupos de participantes. 

 

Processo Seletivo: 

• A seleção será efetuada através da abertura de edital em conjunto pelas unidades 

parceiras: PRODEP, Superintendência de EAD (SEAD) e Escola de Administração da 

UFBA. 

 

C. EDITAL DE AUXÍLIO À QUALIFICAÇÃO 

Será lançado pela PRODEP o Edital que tornará público o processo seletivo de Servidores 

Técnico-Administrativos em Educação para o Programa Institucional de Auxílio à 

Qualificação, na forma de auxílio ou ressarcimento parcial, distribuído da seguinte forma:  

• 50 auxílios à graduação para aqueles servidores que estejam matriculados em cursos 

reconhecidos pelo MEC em Instituições de Ensino Superior Privadas. 

• 30 auxílios à pós-graduação lato sensu para aqueles servidores que estejam matriculados 

em cursos reconhecidos pelo MEC em Instituições de Ensino Superior Privadas. 

• 05 auxílios à pós-graduação stricto sensu para aqueles servidores que estejam 

matriculados em cursos reconhecidos pela CAPES em Instituições de Ensino Superior 

Privadas. 
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Os valores dos auxílios assim como as condições de participação serão divulgados na 

publicação do referido Edital. 
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6. PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO 

As ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho da Coordenação de 

Desenvolvimento Humano / Pró Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas (PRODEP) da UFBA, 

vêm passando por algumas mudanças a partir das avaliações realizadas anualmente pela equipe 

técnica, numa perspectiva de contribuir não somente com o bem-estar, a integração e a 

valorização dos trabalhadores dessa Universidade, como também visando construir novas 

configurações para o trabalho que vem sendo realizado pelo Núcleo de Qualidade de Vida no 

Trabalho (NQVT) há aproximadamente 10 anos. 

A realização do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho na UFBA sinaliza alguns 

desafios, como por exemplo, a ausência de uma política de qualidade de vida com indicadores 

bem definidos, estrutura organizacional necessária, a destinação de recursos orçamentários 

desvinculados da capacitação, a estrutura física descentralizada, composta por Campi em 3 

municípios: Salvador, Vitoria da Conquista e Camaçari, com o distanciamento das 

unidades/órgãos e seus diferenciados contextos e subculturas. 

Alguns diagnósticos apontaram a subutilização das potencialidades e talentos dos 

trabalhadores, as condições de trabalho inadequadas (infraestrutura, equipamentos, etc.), 

situações que podem levar a consequências negativas como, por exemplo, o aumento do 

absenteísmo, a diminuição do rendimento, reclamações, solicitação de remoção, bem como 

problemas de saúde refletidos nas licenças médicas constantes. 

Torna-se necessária a implementação de ações estratégicas e preventivas, bem como o 

conhecimento mais detalhado da realidade, levantando necessidades e/ou indicadores que 

retroalimentem as ações iniciais e futuras, com base na percepção dos servidores, fortalecendo 

a concepção de que a Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é uma tarefa de todos na 

organização devendo haver uma busca constante pela harmonia entre o bem-estar, a eficiência 

e a eficácia nos ambientes organizacionais. 

Considerando as atribuições do NQVT revisadas para o Regimento Interno da UFBA e as 

competências organizacionais definidas para o trabalho do Núcleo em 2013, as ações do 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT)  apresentadas fundamentam-se no EIXO 

II – Qualidade de Vida e Bem-Estar no Trabalho  constante das Diretrizes para a Gestão de 
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Pessoas na UFBA (2015-2018)2, contemplando atualmente uma única Diretriz: Ambiência e bem-

estar no trabalho. 

Para 2016, o PQVT dará continuidade às ações que visam contribuir com a integração dos 

trabalhadores dessa Universidade, bem como com a melhoria das relações de trabalho, 

resultando em maior satisfação, motivação e, por conseguinte, maior produtividade, 

possibilitando também aos trabalhadores docentes e técnicos da UFBA um melhor bem-estar 

físico e emocional. 

Essas ações estão distribuídas em dois projetos: o Projeto Bem Viver  e o Projeto  

Planejando seu futuro: transição para a aposentador ia, com ênfase para algumas temáticas: 

habilidades sociais, alimentação saudável, consciência e movimento corporal, aposentadoria e 

projeto de vida, legislação previdenciária, desenvolvimento lúdico e criativo, dentre outras. 

O planejamento das referidas ações está fundamentado em alguns instrumentos legais, 

como, por exemplo, a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas (Decreto n° 5.707/2006), 

a Política Nacional do Idoso (Lei nº 8.842/1994), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

UFBA - 2012-2016, bem como alguns referenciais teóricos sobre a temática de QVT, com uma 

abordagem mais ampla e integral, contemplando-se a visão biopsicossocial, associada à 

humanização do trabalho e a responsabilidade social da instituição (LIMONGI-FRANÇA, 19973; 

VASCONCELOS, 20014).  

 

Público Alvo : trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em exercício na Universidade 

Federal da Bahia. 

 

6.1 OBJETIVO GERAL 

• Estruturar as ações de qualidade de vida no trabalho para a UFBA em 2016, visando 

contribuir com a melhoria do bem-estar dos trabalhadores nos aspectos: social, físico, 

psicológico e organizacional, com impactos para o desenvolvimento institucional. 

                                                           
2 Documento produzido a partir das discussões realizadas no seminário institucional da PRODEP em 2014. 
3 LIMONGI-FRANÇA, 2011.   
4 VASCONCELOS, 2001.  
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6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Implantar ações de qualidade de vida no trabalho com ênfase no relacionamento 

interpessoal e movimento corporal; 

• Oferecer práticas de valorização do servidor que proporcionem melhorias na sua 

percepção do trabalho e da sua vida pessoal; 

• Realizar ações educativas para os trabalhadores que estão próximos à aposentadoria 

visando contribuir com a reflexão sobre esse momento, oferecendo subsídios para a 

estruturação de um novo projeto de vida, com novas formas de realização profissional e 

satisfação pessoal; 

• Desenvolver ações de reconhecimento aos servidores pela contribuição às atividades no 

alcance dos objetivos institucionais e estímulo à criatividade; 

• Tornar pública as ações de qualidade de vida no trabalho desenvolvidas pela PRODEP.  

 

As ações serão realizadas pela PRODEP através do NQVT/CDH, na modalidade presencial, 

com instrutores internos que deverão ser servidores públicos cadastrados no Sistema de Pessoal 

Civil da Administração Federal (SIPEC), pagos por meio de Gratificação por Encargos de Curso 

e Concurso (GECC).   

 

6.3 PARCERIAS 

Este ano, o PQVT contará com as seguintes parcerias da UFBA: Escola de Administração, 

Escola de Enfermagem, Escola de Nutrição, Serviço Médico Universitário Rubens Brasil Soares 

e a Superintendência de Tecnologia da Informação,  

 

6.4 PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO  

As ações do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho serão divulgadas por meio do site 

da PRODEP (www.prodep.ufba.br), das listas online existentes, canais de informação oficial da 

UFBA e distribuição de material de divulgação entre as Unidades e Órgãos.  
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Para realizar a inscrição nas referidas ações, os trabalhadores desta Universidade deverão: 

• Acessar as informações sobre as ações de qualidade de vida no trabalho e preencher o 

formulário de inscrição que estarão disponíveis no site da PRODEP;  

• Enviar e-mail para o Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho (nqvida@ufba.br), 

manifestando interesse de participar da ação, anexando o formulário de inscrição preenchido 

com os seguintes dados: nome da oficina / palestra, nome completo, CPF, escolaridade, 

matrícula SIAPE, cargo, e-mail, data de nascimento, tempo de serviço, se está em função 

gratificada, em cargo de direção, unidade de lotação, cidade, setor, ramal, telefone residencial 

/ celular, dados do dirigente e da chefia imediata (nome, ramal / e-mail); 

• Aguardar o resultado da análise dessa solicitação pelos técnicos do NQVT. 

 

6.5 SELEÇÃO 

Os técnicos do Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho analisarão a solicitação de acordo 

com a quantidade de vagas oferecidas e os critérios estabelecidos para cada ação específica dos 

projetos.  Caso o número de candidatos seja superior à quantidade de vagas ofertadas, podem 

ser utilizados como critério de desempate: o público alvo da ação e/ou  a ordem de inscrição. 

O técnico do NQVT responsável pela ação enviará e-mail para o trabalhador selecionado em 

até 03 dias antes do início de cada atividade proposta, confirmando a sua participação.  

As vagas serão oferecidas prioritariamente para trabalhadores docentes e técnico-

administrativos efetivos dessa Universidade. Os trabalhadores que estiverem afastados do 

trabalho para licença médica, licença prêmio, gozo de férias e outros impedimentos legais não 

poderão solicitar inscrição nas ações de qualidade de vida no trabalho. 
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6.6 AVALIAÇÃO DAS AÇÕES 

O processo de avaliação será realizado utilizando-se instrumento de sondagem de opinião 

e/ou nível de satisfação dos participantes quanto às ações de QVT, com base no modelo 

Kirkpatrick (1994), avaliação de reação, nível 1, quanto aos aspectos da atividade, fornecendo 

indicadores mensuráveis. Nessa avaliação de reação, os participantes deverão avaliar o 

conteúdo, a metodologia, a atuação do instrutor e as condições oferecidas para a realização da 

atividade, visando à melhoria do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho.  

Dependendo da ação a ser realizada, o instrutor/facilitador responsável poderá aplicar método 

de avaliação de acordo com sua escolha, validado previamente com o NQVT/CDH, possibilitando 

o conhecimento de feedbacks e o aproveitamento do trabalhador em relação à atividade. 

Outros métodos de avaliação poderão ser utilizados de acordo com a especificidade de cada 

projeto, a saber: 

 

Projeto Bem Viver 

Avaliação de impacto das ações após 06 meses de sua realização, por meio de instrumentos 

de avaliação de impacto, com o objetivo de analisar se houve mudanças positivas, segundo a 

perspectiva do trabalhador participante e dos gestores das unidades/órgãos. 

 

Projeto Planejando seu futuro: transição para a apo sentadoria   

Realização de entrevista com os participantes que concluíram o projeto após 01 ano com o 

objetivo de se conhecer a situação atual e qual a contribuição dada pelo projeto ao momento de 

transição para a aposentadoria. 

Os resultados provenientes das avaliações serão utilizados para implementar melhorias no 

Programa de QVT bem como servirão de embasamento para a elaboração do PAC do ano 

subsequente. 
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6.7 CERTIFICAÇÃO 

Serão oferecidos certificados de participação nas ações de qualidade de vida no trabalho, com 

carga horária igual ou superior a 20 horas, aos trabalhadores que cumprirem a frequência mínima 

de 75%. 

 

 

6.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A desistência do trabalhador de qualquer ação promovida pelo NQVT/CDH, depois de 

efetuada sua inscrição, deverá ser comunicada a essa Coordenação, por escrito, com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis antes da data de realização da atividade.  

No caso de abandono e desistência sem justificativa com antecedência supramencionada 

implicará em impedimento e participação em ações de QVT futuras ofertadas pela PRODEP pelo 

período de 12 (doze) meses da data de encerramento da atividade. O trabalhador ficará isento 

deste impedimento caso a sua participação seja interrompida em virtude de licença para 

tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família nos termos do art. 83 da Lei 

nº 8112/90.  

As demandas surgidas ao longo do ano deverão ser submetidas formalmente à PRODEP 

pelas Unidades/Órgãos, as quais serão analisadas quanto a sua viabilidade e a disponibilidade 

de recursos. 

Vale ressaltar que poderão ocorrer modificações em função de eventuais problemas que 

possam surgir, como por exemplo, problemas de infraestrutura, disponibilidade de recursos, 

cancelamento da ação, etc. 

 

6.9 RESULTADOS ESPERADOS 

• Maior número de trabalhadores (docentes e técnico-administrativos) participando de 

ações de qualidade de vida no trabalho; 

• Trabalhadores da UFBA iniciando ou intensificando atitudes em relação a preocupação 

com a sua qualidade de vida individual e no trabalho; 
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• Trabalhadores da UFBA informados e orientados sobre os vários aspectos do processo 

de aposentadoria, seus significados, oportunidades e potencialidades, bem como sobre a 

importância de se preparar para a aposentadoria; 

• Trabalhadores da UFBA conhecendo seus limites e potencialidades em relação aos 

movimentos corporais e de respiração, com melhor consciência corporal a partir de 

exercício de condicionamento físico, alongamento e movimentos coreografados. 

 

6.10 AÇÕES DO PROGRAMA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRAB ALHO PARA 2016 

    
Oficina Respirar e movimentar para a qualidade de vida  (2015) Projeto Planejando seu futuro: transição para a aposentador ia (2015) 

 

a) Projeto  Bem Viver 

Em 2014 a equipe do NQVT debruçou-se na construção e execução da proposta de 

Avaliação do  Projeto Bem Viver , visando dimensionar os impactos efetivos das ações 

realizadas nas quatro Unidades Universitárias da UFBA que iniciaram a proposta piloto em 2012. 

Com a realização dessa avaliação, foi verificado que o projeto Bem Viver  contribuiu com algumas 

modificações no ambiente organizacional das unidades, gerando impacto positivo na motivação 

e no relacionamento interpessoal, bem como, contribuindo com mudanças de hábitos e 

percepções pelos indivíduos participantes5. 

Contudo, apesar da constatação de existirem aspectos facilitadores para a continuidade do 

referido Projeto, os resultados indicaram que as ações de qualidade de vida no trabalho não 

poderão ser realizadas pelas unidades de forma totalmente autônoma e independente, 

requerendo um suporte operacional Da unidade/órgão e o apoio institucional da PRODEP.                                                                           

As ações sugeridas nessa avaliação foram, na sua maioria, do tipo movimentos corporais, de 

relacionamento interpessoal, educativas e de integração, o que reforça a necessidade de 

                                                           
5 UFBA, 2015 
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continuar oferecendo ações nessas áreas, no sentido de contribuir com a melhoria da motivação 

e do relacionamento interpessoal.  

Dessa forma, serão oferecidas pelo Projeto  Bem Viver  ações organizadas e classificadas 

em três tipos de acordo com alguns objetivos específicos: ações locais, ações gerais e ações de 

valorização e integração dos trabalhadores da Universidade, conforme detalhamento abaixo: 

• Ações locais - desenvolvidas nas unidades / órgãos a partir de um diagnóstico 

situacional, com apoio de representantes ou de um núcleo de QVT local; 

• Ações gerais – desenvolvidas em alguns períodos do ano para todos os trabalhadores, 

independente da sua área de atuação e/ou unidade de lotação, visando à promoção do 

bem-estar no trabalho, considerando as avaliações já realizadas pela equipe técnica do 

NQVT, independente de realização de diagnóstico. 

• Ações de valorização e integração dos trabalhadores  da Universidade – 

desenvolvidas com o objetivo de promover a valorização e integração dos trabalhadores 

da UFBA e podem ser realizadas em parcerias com outras (os) Unidades / Órgãos. 

 

Projeto Bem Viver - Ações locais 

Nesse ano, as ações locais estão sendo propostas para serem realizadas tendo como público 

os trabalhadores da PRODEP, levando-se em consideração os diagnósticos anteriormente 

realizados pelo NQVT. A previsão é de realização de duas oficinas: “Habilidades Sociais no 

trabalho promovendo a qualidade de vida” e “Dança no ambiente de trabalho”. 
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Oficina: Habilidades Sociais no trabalho promovendo  a qualidade de vida 

 

Objetivo: Desenvolver / aprimorar habilidades sociais no trabalho. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
20h 25 04 

Público : trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas da 
Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Conteúdos:  

• Habilidades sociais de trabalho; 

• Habilidades sociais de comunicação; 

• Habilidades sociais de civilidade;  

• Habilidades sociais assertivas de enfrentamento;  

• Habilidades sociais empáticas; e  

• Habilidades sociais de expressão de sentimento positivo. 

 

Oficina: Dança no ambiente de trabalho  

 

Objetivos:  

• Aplicar a dança como uma prática regular de atividade física para melhor qualidade de 

vida; 

• Possibilitar o condicionamento e o desenvolvimento das capacidades físicas e motoras;  

• Proporcionar o conhecimento do próprio corpo por meio da dança; 

• Realizar a prática da dança dentro do ambiente de trabalho; 

• Promover a integração entre os trabalhadores melhorando a relação e a comunicação. 
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Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
21h 10 02 

Público: trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Pró-Reitoria de Desenvolvimento de Pessoas da 
Universidade Federal da Bahia. 

 

 

 

Projeto  Bem Viver – Ações gerais 

 

Oficina: Dança de Salão (níveis iniciante e avançad o) 

 

Objetivo: contribuir com a interação social, favorecendo a saúde mental, emocional e física do 

individuo. 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
 

30h 
(nível iniciante) 

 

 
20 

 

 
01 

Público:  trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
 

34h 
(nível avançado) 

 

 
20 

 

 
01 

Público:  trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Obs.: Os critérios para inscrição e seleção para a turma de nível avançado da Oficina de Dança 

de Salão serão definidos pelo instrutor dessa atividade e publicados em material de divulgação 

no site da PRODEP (www.prodep.ufba.br). 
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Palestra: Atividade física e comportamentos sedentá rios: quais as implicações para a 

saúde. 

 

Objetivos:  

• Esclarecer sobre a importância da adoção do estilo de vida ativo fisicamente; 

• Esclarecer sobre a importância do aumento dos níveis de atividade física; 

• Esclarecer sobre a importância da redução dos comportamentos sedentários, 

especialmente tempo sentado; 

• Propor estratégias para aumento da atividade física e redução dos comportamentos 

sedentários 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
02h 40 01 

Público:  trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Universidade Federal da Bahia. 

 

 

Oficina: Memória 

 

Objetivo: Estimular a cognição e promover um melhor desempenho de suas tarefas cotidianas. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
10h 12 02 

Público:  trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Universidade Federal da Bahia. 
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Oficina de Desenvolvimento Lúdico e Criativo 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
16h 20 02 

Público:  trabalhadores (docentes e técnicos administrativos) em 
exercício na Universidade Federal da Bahia. 

  

 

Projeto Bem Viver - ações de valorização e  integração dos trabalhadores da Universidade. 

 

As ações planejadas para esse ano serão Dia do Servidor  e Homenagem aos 

Aposentados  que serão realizadas em parceria com a Reitoria, unidades/órgãos desta 

Universidade e os sindicatos (ASSUFBA e APUB). A previsão é que aconteçam conjuntamente 

durante um ou dois dias antecedendo ao Dia do Servidor Público que é celebrado em 28 de 

outubro, integrando a política de valorização do servidor e reforçando a importância do seu papel 

na comunidade universitária.   

A programação deste ano também prevê a Homenagem aos Aposentados , como forma de 

agradecimento da Universidade a esses trabalhadores. 

Essas ações estão sendo programadas para serem realizadas entre 26 e 27 de outubro/16,  

com o intuito de criar uma cultura organizacional sobre esses eventos, por meio de ações de 

integração, apresentações de talentos existentes entre os trabalhadores da UFBA nas 

expressões da dança, da ludicidade, etc. 

 

Público: trabalhadores docentes, técnicos administrativos ativos e aposentados da UFBA.  

 

b) Projeto Planejando seu futuro: transição para a apo sentadoria 

A aposentadoria representa uma das mais significativas mudanças na vida do ser humano. É 

uma fase que pode gerar sentimentos diversos traduzidos em expressões de alívio e ao mesmo 

tempo em apreensões e sentimentos de perdas. Poucos trabalhadores se organizam com 
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antecedência para atravessar esse momento de forma mais tranqüila. Muitos não percebem que 

esta nova fase implica não apenas em uma reorganização de vida, que certas etapas precisam 

ser vencidas e há necessidade, por exemplo,  de uma reconstrução na forma de pensar, de 

vislumbrar o futuro. 

O Projeto Planejando seu futuro: transição para a aposentador ia vem se consolidando 

na UFBA, independente dos desafios inerentes a essa temática. Aqueles que se interessam e 

participam das ações do projeto depõem positivamente elencando os benefícios obtidos, uma 

vez que esses trabalhadores têm a oportunidade de obter informações sobre a aposentadoria, 

identificar alternativas para o pós-carreira, numa perspectiva de construção de um novo projeto 

de vida, bem como de receber orientações para o planejamento desse momento de transição. 

Dados do Sistema de Pessoal de dezembro/20156 apontam que 164 trabalhadores da UFBA 

poderão ser aposentados compulsoriamente até 2018, de acordo com a Lei Complementar nº 

152, de 3 de dezembro de 2015. Além disso, atualmente 1040 trabalhadores da UFBA estão 

recebendo abono permanência, ou seja, estão aptos a requererem aposentadoria a qualquer 

momento, representando um número significativo de profissionais que podem ser beneficiados 

com as ações desse projeto.  

Assim, considerando as avaliações realizadas anualmente, bem como os dados 

apresentados, a equipe propõe uma pequena alteração no público alvo desse projeto, ficando a 

redação da seguinte forma: 

 
Público alvo:  trabalhadores da UFBA (docentes e técnicos administrativos) que estejam a, pelo 

menos, 05 anos próximos da aposentadoria voluntária ou compulsória, em abono permanência e 

interessados no tema. 

Para este ano de 2016, serão oferecidas 04 (quatro) palestras e 07 (sete) oficinas temáticas 

e vivenciais, em dois dias da semana, conforme discriminadas abaixo: 

 

  

                                                           
6 Fonte: dados do SIP, 31 de dezembro de 2015 
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Palestra de Abertura: Os desafios de viver na sociedade moderna.  

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
03h 50 01 

Público:  trabalhadores da UFBA (docentes e técnicos administrativos) 
que estejam a, pelo menos, 05 anos próximos da aposentadoria 
voluntária ou compulsória, em abono permanência e interessados no 
tema. 

 

 

Oficina:  Transição para aposentadoria: aspectos psicológicos  

 

Objetivos : Proporcionar momentos de reflexão acerca da aposentadoria vista como uma etapa 

de transição desenvolvimental importante no ciclo de vida humano, bem como favorecer 

comportamentos mais adaptados à essa nova etapa de vida. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
15h 20 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria.  

 

 

Conteúdos: 

• Conceito e aspectos da qualidade de vida; 

• Importância e significados do trabalho; 

• Aposentadoria como transição desenvolvimental; 

• Reconstruindo posicionamentos e sentidos perante a vida; 

• Dimensões e atitudes que promovem bem-estar na Aposentadoria; 

• Como manter comportamentos saudáveis e evitar desajustes; 

• Aposentadoria e envelhecimento; 

• Aposentadoria e autodesenvolvimento. 
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Oficina: Consciência e Movimento Corporal  

 

Objetivo: Realizar experiências corporais de respiração rítmica e movimentos que possibilitem 

conhecer os limites e potencialidades aumentando a qualidade de vida pessoal e profissional. 

 
Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  

28h 20 01 
Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria.  

 

Oficina:  Administrando suas Finanças  

 

Objetivos: Transmitir conhecimentos mínimos que permitam formar uma base de reflexão sobre 

os aspectos financeiros do cotidiano, decorrentes da interação do sujeito com o mercado. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
03h 30 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria e demais trabalhadores (docentes e técnicos 
administrativos) em exercício na Universidade Federal da Bahia, 
interessados no tema. 

 

 

Conteúdos: planejamento financeiro, controle de recursos e dívidas, poupança e investimentos. 

 

Palestra:  Alimentação saudável: o que vemos nos rótulos?  

 

Objetivos:  

• Conhecer o que os rótulos trazem de informação e como podemos aproveitá-los;  

• Dialogar sobre consciência alimentar a partir da rotulagem dos alimentos. 
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Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
3h 30 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria e demais trabalhadores (docentes e técnicos 
administrativos) em exercício na Universidade Federal da Bahia e 
interessados no tema. 

 

 

 

Oficina:  Alimentação saudável: preparando alimentos com pouc os ingredientes no rótulo.  

 

Objetivos:  

• Compartilhar receitas saudáveis, saborosas e que busquem o aproveitamento integral dos 

alimentos. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
03h 20 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria.  

 

 

Palestra: Legislação Previdenciária  

 

Objetivo:  Propiciar o esclarecimento dos aspectos jurídicos e previdenciários pertinentes ao 

processo de aposentadoria. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
03h 30 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria e demais trabalhadores da UFBA (docentes e técnicos 
administrativos) interessados no tema. 

 

Conteúdos: Principais regras de aposentadoria. 

 

Oficina : Aposentadoria: uma nova etapa na família  



44 
 

 
 

 

Objetivo geral:  Promover uma reflexão sobre o processo de aposentadoria, os novos papéis que 

são construídos e a importância do grupo familiar no momento da mudança de vida. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
09h 20 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria.  

 

 

Conteúdos:  

• Família: reflexões acerca das novas formas parentalidade; 

• Reposicionando-se na família a partir da aposentadoria; 

• Impactos da aposentadoria na família; 

• A importância de construir relações familiares saudáveis. 

 

Oficina:  Direcionamento para o futuro: aposentadoria e proje to de vida.  

 

Objetivo:  Favorecer a construção de um novo projeto de vida diante da aposentadoria, visando 

o bem-estar e a qualidade de vida. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
12h 20 01 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria.  

 

Conteúdos:  

• Reflexões acerca do projeto de vida; 

• Confrontando idealizações com realidade; 

• Reflexões sobre insatisfação x satisfação pessoal; 

• Conceitos e aplicações de Planejamento Estratégico na Aposentadoria; 

• Bem-estar e qualidade de vida na Aposentadoria; 
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• Organização de nova rotina e construção de agenda a partir da aposentadoria; 

• Elaboração de um projeto de vida para a aposentadoria. 

 

Oficina : Memória 

Objetivo: Estimular a cognição e promover um melhor desempenho de suas tarefas cotidianas. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
10h 12 02 

Público:  inscritos no Projeto Planejando seu futuro: transição para a 
aposentadoria  

 

Palestra: Empreendedorismo 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
03h 30 01 

Público:  inscritos no Projeto “ Planejando seu futuro: transição para 
a aposentadoria” e demais trabalhadores da UFBA (docentes e 
técnico-administrativos) interessados no tema. 

 

 

Encontro  para Avaliação do Projeto 

 

Objetivos: Proporcionar momento de conhecimento sobre a percepção dos participantes em 

relação as ações propostas pelo projeto de um modo geral. 

 

Carga horária  Nº vagas  Nº de turmas  
03h 20 01 

Público:  inscritos no Projeto “ Planejando seu futuro: transição para 
a aposentadoria” e facilitadores / instrutores convidados pela equipe. 
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