ANÁLISE E COMENTÁRIOS SOBRE O DESEMPENHO
No período avaliado foram desenvolvidas ações voltadas à Qualidade de Vida dos
Servidores. Seus objetivos foram estimular as 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: 6 (seis) ações do Programa de Qualidade de Vida.
1) Feira de Orgânicos;
2) Campanha de Doação de Sangue;
3) Carnaval;
4) Oficina de Tricô.
5) Campanha do Agasalho;
6) Homenagem aos Aposentados.
*Ações realizadas: 100% das ações previstas para o período (6 ações).
Feira de Orgânicos: Devido ao sucesso dessa ação, tornou-se uma atividade
permanente que acontece semanalmente no térreo do Edifício Sede até o momento.
Fevereiro 2018:
Campanha de doação de sangue: A doação de sangue deste ano ao Banco de Sangue
do Hemocentro, pelos doadores voluntários do FNDE, foi realizada no dia 23 de Fevereiro de
2018. A ação foi divulgada através de e-mail e papel de parede informando sobre a campanha.
Inscreveram-se para a campanha 47 pessoas. Sendo que 34 voluntários confirmaram a
participação. Do quantitativo presente no momento da ação, 17 realizaram a doação e 4 não
puderam doar.




Meta esperada: 18 doadores.
Meta alcançada: 17 doadores.
Totalizando 94,4% da meta estimada.

Carnaval FNDE: No dia 9 de fevereiro, a fim de comemorar este período festivo, foi
realizado, por meio do Programa Qualidade de Vida – PQV, o Carnaval do FNDE - com a

apresentação de um aulão de dança e alongamento. A apresentação do aulão de dança, contou
com a participação dos alunos do espaço qualidade de vida, na modalidade de dança aeróbica.
O objetivo foi proporcionar um momento de integração e interação entre os servidores e
funcionários da casa, com a participação ativa dos trabalhadores nas ações do PQV,
contribuindo com a diminuição do nível de estresse no ambiente laboral. A ação foi divulgada
por meio de e-mail e de papel de parede e contou com a parceria da Associação dos
Servidores do FNDE – ASFNDE.




Meta esperada: 30 participantes.
Meta alcançada: 96 participantes.
Totalizando 320% da meta estimada.

Maio 2018:
Oficina de Tricô: No período de 07 a 24 de maio de 2018 foi realizada a Oficina de
Tricô. A iniciativa da oficina partiu de uma servidora do FNDE, tendo em vista a proximidade
do período de frio. Assim, as peças confeccionadas foram doadas à Casa do Candango - Lar
São José, localizado na Quadra 14, da cidade de Sobradinho - DF. A ação foi divulgada por
meio de e-mail e papel de parede, bem como a veiculação de uma matéria na Intranet
informando sobre a campanha.




Meta esperada: 25 participantes.
Meta alcançada: 22 participantes.
Totalizando 88% da meta estimada.

Junho 2018:
Campanha do Agasalho: No período de 04 de junho a 15 de junho de 2018, o FNDE
realizou, por meio do Programa Qualidade de Vida – PQV, a Campanha do Agasalho. Com o
intuito de incentivar a solidariedade e a responsabilidade social entre os colaboradores do
FNDE, o PQV arrecadou doações para ajudar as pessoas desabrigadas e carentes a se
protegerem do frio que, geralmente, se inicia no mês de junho. A ação foi divulgada por meio
de e-mail, papel de parede e a publicação de uma matéria na Intranet.




Meta esperada: 40 doadores.
Meta alcançada: 45 doadores.
Totalizando 125% da meta estimada.

Homenagem aos Aposentados: No dia 29 de junho de 2018, no Auditório do Edifício
Sede, foi realizada a Homenagem aos Aposentados do FNDE. O evento externou o
reconhecimento da Autarquia àqueles que contribuíram para a educação de uma parcela da
sociedade brasileira. Objetivando a valorização dos servidores aposentados que contribuíram
para o fortalecimento desta Autarquia, o Programa Qualidade de Vida – PQV e a Associação
dos Servidores do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – ASFNDE,
comemoraram o dia do servidor público aposentado, realizado todos os anos, com uma ação
em homenagem aos servidores aposentados do Órgão. A equipe do PQV contabilizou em 101
o número de participantes por meio de lista de presença, dos quais 22 eram servidores
aposentados homenageados. Cabe ressaltar que, das 300 ligações realizadas aos aposentados,
foram confirmadas as presenças de 46 aposentados. A meta do programa era de sensibilizar ao
menos 30 servidores aposentados a participar do evento e atingir um público total de 80.

Segundo a lista de presença atingimos 73,33% do número de aposentados esperados e
126,25% do esperado como público total.




Meta esperada: 30 servidores aposentados.
Meta alcançada: 22 servidores aposentados.
Totalizando 73,33% da meta estimada.

RECOMENDAÇÕES DE ENCAMINHAMENTO
Foram alcançadas 100% das metas do cronograma de implementação das ações
previstas para o período apurado. O PQV contou com um contingenciamento de pessoal que
impediu o setor de promover mais ações em prol da qualidade de vida do seu quadro de
colaboradores.
Em relação à temática sustentável, algumas ações contribuíram para a reflexão e
prática do tema, tais como a Feira de Orgânicos que tem, entre outros, os objetivos de
sensibilizar os trabalhadores do FNDE com relação aos aspectos socioambientais que os
alimentos orgânicos trazem em seu bojo e disseminar a cultura de produção agrícola saudável,
respeito ao meio ambiente e assim contribuir para as políticas de segurança alimentar.

