ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
No período de junho a dezembro de 2016 foram desenvolvidas as ações voltadas à
Qualidade de Vida dos Servidores. Seus objetivos visam à estimulação das pessoas a mudarem
seu estilo de vida e a adotarem hábitos mais saudáveis, bem como promover um ambiente de
trabalho mais sustentável.
Pelo exposto, como estratégias para alcançar tais objetivos durante o período, foram
promovidas diversas ações pelo Programa Qualidade de Vida - PQV, aprovadas pela Portaria nº
488, de 17 de outubro de 2013.
RESULTADOS


Ações previstas: 15 ações do Programa de Qualidade de Vida.
1) Caminhada do FNDE (Mini Olimpíadas do FNDE);
2) Sarau em Homenagem ao Servidor Público Aposentado;
3) Dia Internacional de Combate às Drogas;
4) Campanha do agasalho;
5) Campanha de Doação de Sangue;
6) Sarau de Qualidade de Vida;
7) Projeto de Carona Solidária;
8) Sarau da Criança;
9) Dia do Servidor Público;
10) Outubro Rosa;
11) Festival de Música do FNDE;
12) Campanha de Doação de Sangue;
13) Novembro Azul;
14) Campanha de Solidariedade do Natal;
15) Sarau de Natal.



Ações realizadas: 80% das ações previstas neste período (12 ações).

Segue o relato resumido das percepções da equipe a respeito da execução das ações da
Agenda de Junho a Dezembro de 2016 do Programa de Qualidade de Vida:
Junho 2016:
Sarau em Homenagem ao Servidor Público Aposentado: no dia 17 de junho foi realizado um
evento em homenagem aos servidores aposentados do órgão. O evento visou a externar o
reconhecimento da autarquia àqueles que contribuíram para a educação de uma parcela da
sociedade brasileira.

Julho 2016:
Campanha do agasalho: o FNDE promoveu esta campanha solidária com o intuito de incentivar
a solidariedade e a responsabilidade social entre os colaboradores, arrecadar doações para ajudar
as pessoas desabrigadas e carentes a se protegerem do frio e apoiar a uma instituição do DF que
presta assistência a pessoas carentes. Foram arrecadadas várias sacolas com roupas que foram
entregues ao Lar São Vicente de Paulo em Formosa / GO, que cuida de 120 idosos e é mantido
somente com doações.
Doação de Sangue: foi realizada em 8 de julho a 2° doação de sangue deste ano ao Banco de
Sangue do Hemocentro pelos doadores voluntários do FNDE. A ação foi divulgada por e-mail.
Inscreveram-se para a campanha 44 pessoas, sendo que 25 pessoas compareceram para a doação
no Hemocentro e, dentre essas, 20 puderam doar.
Setembro 2016:
Sarau de Qualidade de Vida: em celebração ao Dia da Qualidade de Vida, comemorado no dia
23 de setembro no Distrito Federal, foi realizado o Sarau da Qualidade de Vida incluindo um
espaço de atenção à saúde. O evento visou a proporcionar uma reflexão sobre o tema qualidade
de vida; estimular a produção artística dentro do FNDE; incentivar a participação ativa dos
colaboradores nas ações do Programa Qualidade de Vida – PQV; estimular a busca pela
melhoria da qualidade de vida; melhorar o canal de comunicação entre os trabalhadores e o
PQV; aumentar a visibilidade do PQV; e incentivar a integração entre os colaboradores do
FNDE.
Projeto de Carona Solidária: foi apresentado durante o Sarau Qualidade de Vida. Os objetivos
do projeto foram criar um sistema que viabilize o compartilhamento de caronas entre os
servidores do FNDE; Incentivar a solidariedade e a responsabilidade social e ambiental entre os
colaboradores do FNDE; Conscientizar as pessoas quanto à importância da Carona Solidária e
tornar essa ação praticável e atrativa aos servidores; Incentivar a criação e manutenção de novas
relações sociais entre os colaboradores do FNDE.
Outubro 2016:
Sarau da Criança: em celebração ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro no
Distrito Federal, foi realizado o Sarau das Crianças. O evento visou a estimular a produção
artística dentro do FNDE; incentivar a participação ativa dos colaboradores nas ações do
Programa Qualidade de Vida – PQV; melhorar o canal de comunicação entre os trabalhadores e
o PQV; aumentar a visibilidade do PQV; incentivar a integração entre os colaboradores do
FNDE; promover a convivência familiar dos colaboradores desta Autarquia; e promover a
convivência comunitária das crianças.
Dia do Servidor Público: foi enviado, pelo e-mail do PQV, um texto parabenizando os
servidores da autarquia.
Outubro Rosa: foi convidada a Rede Feminina de Combate ao Câncer que veio apresentar a
entidade, recolher doações e oferecer informações sobre o câncer de mama. Para tal ação veio
uma médico mastologista e uma voluntaria da Rede. Os objetivos da ação foram conscientizar as
pessoas quanto à importância da prevenção e sensibilização do câncer de mama; incentivar a
solidariedade e a responsabilidade social entre os colaboradores do FNDE; arrecadar doações
(materiais, em dinheiro ou cabelo) para apoiar as mulheres com câncer; apoiar, mediante a
entrega das doações, à Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília que presta assistência e

apoio às mulheres com câncer, especialmente àquelas sem recursos; e aderir às campanhas do
governo e outras instituições durante o Outubro Rosa.
Novembro 2016:
Festival de Música do FNDE: no dia 17 de novembro foi realizado o I Festival de Música do
FNDE. Foram apresentadas 14 músicas sendo apresentadas para a fase prévia 12 e 7
classificadas para a final. Os troféus entregues foram patrocinados pelo Banco do Brasil e a
prémio do finalista foi a gravação da música em um estúdio profissional Mastering Estudio
(premiação oferecida de graça pelo estúdio).
Campanha de Doação de Sangue: foi realizada em 8 de novembro a 3° doação de sangue deste
ano ao Banco de Sangue do Hemocentro pelos doadores voluntários do FNDE. A ação foi
divulgada por e-mail. Inscreveram-se para a campanha 29 pessoas, sendo que 11 pessoas
compareceram para a doação no Hemocentro e, dentre essas, 9 puderam doar.
Novembro Azul: foi enviado, pelo e-mail do PQV, um texto com informações sobre o câncer de
próstata.
Dezembro 2016:
Campanha de Solidariedade do Natal: a ação teve o objetivo de envolvimento, integração e
desenvolvimento do espírito de solidariedade e cidadania de toda força de trabalho. O FNDE
abraçou a campanha “Papai Noel dos Correios”, que disponibilizou 222 cartas provenientes de
alunos da Escola Sargento Lima – Santa Maria, DF. A DIRAE ofereceu livros do acervo do
PNBE 2014 para serem doados junto com os presentes. O térreo do Ed. Sede foi decorado com
uma árvore de Natal doada por uma prestadora de serviço da casa.
RECOMENDAÇÕES
Consideramos alcançadas 100% das metas do cronograma de implementação das ações
previstas para o período de junho a dezembro de 2016, considerando que as ações não realizadas,
tais como: Caminhada do FNDE (Mini Olimpíadas do FNDE), Dia Internacional de Combate às
Drogas e Sarau de Natal, não foram executadas por falta de orçamento ou causas alheias ao
Programa Qualidade de Vida.
Em relação à temática sustentável, algumas ações contribuíram para a reflexão e prática
do tema, tais como a Campanha do agasalho e o Outubro Rosa, pois em ambos foi promovida a
doação de vários itens usados (roupas, calçados, etc.), a Campanha de Solidariedade do Natal já
que a árvore foi doada, e também o Projeto de Carona que visa incentivar a solidariedade e a
responsabilidade social e ambiental.

