ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
No período de dezembro/2014 a maio/2015 foram desenvolvidas as ações
voltadas à qualidade de vida dos servidores e colaboradores. Os objetivos foram os de
estimular as pessoas a mudarem seu estilo de vida, a adotarem hábitos mais saudáveis,
bem como promover um ambiente de trabalho mais sustentável.
Pelo exposto, como estratégias para alcançar tais objetivos, durante o exercício,
foram promovidas diversas ações pelo Programa de Qualidade de Vida, aprovadas pela
Portaria nº 488, de 17 de outubro de 2013.
RESULTADOS




Ações previstas: 6 ações do Programa de Qualidade de Vida.
Ações realizadas: 7 ações (6 ações previstas + 1 ação extra solicitada pela
Diretoria de Administração - DIRAD).
Total de 7 ações do PQV = 117% das ações previstas neste período.

Segue o relato resumido das percepções da equipe quanto do público-alvo a
respeito da execução das ações da Agenda 2014/15 – PQV:


Dezembro/2014
Campanha de Solidariedade de 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 130 cartas provenientes de
duas localidades: 87 cartas da Escola Classe Almécegas, localizada na BR 080 DF 206, Fazenda
Almécegas, 26 km de Brazlândia (Diretora Denise Carla Tavares e Vice Diretora Renata, telefones
9695-4914 3500-2211); e 43 da Comunidade Kalunga, Engenho II, Cavalcante/GO (Agente dos
Correios Senhorinha Gomes Silva Montijo – Agência dos Correios, Av Silvino Ferreira Quadra 12
Lote 95- Cavalcante GO). A DIRAE ofereceu livros para serem doados junto com os presentes.



Fevereiro/2015

a)

Doação de sangue: foi realizada em 5 de fevereiro a 1° doação de sangue deste ano ao Banco de
Sangue do Hemocentro pelos doadores voluntários, integrantes do cadastro de doadores do FNDE. A
ação foi divulgada por e-mail e pelo papel de parede da rede de computadores, além disso, a equipe
entrou em contato com alguns dos doadores já cadastrados, para convidá-los a participarem da
campanha. Inscreveram-se para a campanha 34 pessoas, apenas 16 pessoas foram para doar no
Hemocentro e dentre as pessoas presentes, 11 puderam doar.

b) Campanha de Prevenção DST/AIDS: no dia 29 de janeiro, por meio do e-mail do Programa
Qualidade de Vida, os servidores e demais colaboradores foram convidados a participarem da criação
de uma marchinha (letra) de carnaval que abordasse o tema da campanha: prevenção ao alcoolismo e
às DST/Aids. Para participar os interessados enviaram as composições para
qualidadedevida@fnde.gov.br com nome completo, setor e ramal, no período do dia 29 de janeiro a 3
de fevereiro de 2015. Na entrada do Edifício SEDE foram distribuídos preservativos (1140
unidades) e folders educativos, fornecidos pela Secretaria de saúde do DF. , e exposição de mural
com informações sobre o tema. Também no dia 13 foi divulgada por e-mail mensagem de alerta ao
abuso do álcool.



Março/2015
Homenagem à mulher: Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher – 8 de março, o Programa
Qualidade de Vida realizou ação, com o objetivo de prestar homenagem e manifestar o apreço à
contribuição profissional das mulheres servidoras e colaboradoras do FNDE. A ação foi realizada no
dia 9 de março a partir das 7h, foram colocados 3 banners no hall de entrada do Edifício SEDE para
recepcionar as mulheres, música ambiente no térreo com a transmissão de vídeos que falavam sobre a
mulher, além de divulgar mensagem, por e-mail, parabenizando as mulheres.



Abril/2015
Dia da Educação: Em comemoração ao Dia da Educação – 28 de abril, o Programa Qualidade de
Vida realizou ação, com o objetivo de proporcionar aos servidores e colaboradores do FNDE a
oportunidade de reflexão sobre a importância da educação como base para o desenvolvimento do
país. A ação foi realizada durante o dia 28 de abril, onde se divulgou dois vídeos, com depoimentos
sobre como a educação transformou as suas vidas. Foi gravada e editada pela Equipe PQV. Cada
vídeo foi publicado em nossa intranet, em parceria com a Assessoria de Comunicação - ASCOM.



Maio/2015

a)

Vacinação antigripal: foram adquiridas 1.300 doses de vacina contra influenza por meio do Contrato
nº 53/2013, referente à adesão à Ata de Registro de Preço do Ministério da Educação. Foi utilizado o
e-mail e a Intranet (site e papel de parede do monitor) para sensibilização e divulgação do
cronograma da vacinação. Os beneficiários oficiais constantes no TR eram os servidores ativos
permanentes em efetivo exercício no FNDE, os servidores requisitados em efetivo exercício no
FNDE, servidores sem vínculo, ocupantes de cargo em comissão em efetivo exercício no FNDE, os
procuradores federais em efetivo exercício no FNDE e os dependentes legais dos servidores, menores
de 60 (sessenta) anos. Nos dias 27 a 29 de maio as doses foram disponibilizadas a todos: servidores e
dependentes, prestadores de serviço, estagiários, CTU e consultores. O atendimento foi feito por
ordem de chegada em todos os dias da ação.

b)

Homenagem às Mães: Em comemoração ao Dia das Mães - 10 de maio, a ação foi realizada em duas
etapas: no dia 8 de maio, às 10h, no Auditório do Edifício SEDE, todos os servidores e colaboradores
do FNDE, homens e mulheres, foram convidados a participarem de uma demonstração de origami
oferecida pelo artista Falk Brito - confecção de um cartão envelope e de um coração de papel - e
exposição de produtos confeccionados por ele; no dia 11, às 10h, no Auditório, as mães foram
convidadas a participarem de uma aula de ginástica funcional ministrada pelo Educador Físico
Jonasson, com sorteios de brindes oferecidos pelo Sams Club, Mary Kay, Yes Cosméticos e
Odontogroup, seguida de coffee break ofertado pela ASFNDE. Durante toda manhã foram
disponibilizadas higienização de pele (Yes Cosméticos) e maquiagem por consultoras da Mary Kay,
também trazidas pela ASFNDE. A decoração do hall do Auditório, Auditório e mesas foi realizada
pela Assessoria de Educação Corporativa – ASSEC. A equipe do Programa Qualidade de Vida
contabilizou o número de participantes na demonstração de origami e na aula de ginástica funcional,
por meio de lista de presença. Total: 110 (cento e dez) participantes. A ASFNDE informou o número
de participantes na maquiagem, higienização de pele e coffee break: Total de pessoas no Coffee
break e evento: de 95 a 120 pessoas

RECOMENDAÇÕES
Consideramos alcançadas 100% das metas do cronograma de implementação das
ações previstas para o período de dezembro/2014 a maio/2015. Além de atender uma
solicitação da DIRAD para realizarmos um evento em homenagem ao Dia das Mães.
Em relação à temática sustentável, para o próximo período elaboraremos ações mais
específicas para o FNDE Sustentável.

