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1. Introdução 

Considerando a necessidade de desenvolvimento permanente do servidor público, 

conforme inciso II, do Art.º 1.º, da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo 

Decreto Nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006; 

Considerando a Política de Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público 

Federal (PASS), instituída pelo Decreto Nº 6.833/2009; 

Considerando as Diretrizes Gerais de Promoção da Saúde do Servidor Público Federal, 

instituídas pela Portaria Normativa do MP Nº 03/2013; 

Considerando a Portaria CGU Nº 1.784, de setembro de 2011, a qual aprova o projeto de 

Promoção da Saúde e Qualidade de Vida do Servidor da CGU; 

Considerando o Objetivo 16 - “Tornar a CGU um ambiente cada vez melhor para se 

trabalhar”, especificamente em sua iniciativa 16.3 ”Desenvolver e aperfeiçoar o programa de 

qualidade de vida dos servidores”, inseridos no Planejamento Estratégico 2016-2019; 

Em novembro de 2015, a Coordenação-Geral de Recursos Humanos, atualmente 

denominada Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP), iniciou a estruturação de uma 

equipe, constituída inicialmente por uma nutricionista e uma fisioterapeuta, atribuindo-a a 

demanda de desenvolver um programa de Qualidade de Vida no Trabalho para servidores e 

colaboradores do órgão. 

Com o intuito de enfatizar o caráter multiprofissional, uma psicóloga foi convidada a 

compor esta equipe, sendo recebida na CGU em maio de 2016, e posteriormente uma servidora 

da carreira (TFFC) foi trazida à equipe de maneira a representar um histórico efetivo do Programa 

no órgão (Quadro 1 – Composição da equipe).   
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Quadro 1 – Composição da Equipe do Programa “De Bem com a Vida”, 
respectivos cargos, vínculos e períodos de permanência na equipe: 

Colaborador Cargo Vínculo Período na equipe 

Angela da Silva 
Ferreira 

Psicóloga 
Servidor requisitado - 

UnB 
Desde Mai/2016  

Carla Yukie Miyakoda Fisioterapeuta 
Servidor requisitado – 

MS 
Desde Nov/2015 

Ivy Araújo Fonseca 
Técnica Federal de 
Finanças e Controle 

Servidor ativo - CGU 
Desde Set/2016 

Ericka França 
Nogueira 

Nutricionista 
Servidora requisitada - 

ANVISA 
Nov/2015 a Jun/2016 

Esta equipe atuou na formulação do Programa de Qualidade de Vida e Desenvolvimento 

Socioprofissional, o qual foi nominado “De Bem com a Vida”, mediante escolha realizada por 

enquete disponibilizada na Intranet para todos os servidores e colaboradores. 

O Programa “De Bem com a Vida” foi concebido de maneira a oferecer um amplo espectro 

de projetos e ações baseados em três eixos estruturais e transversais, apresentados a seguir:  

 Eixo 1 – Promoção da Saúde 

Este eixo tem como objetivo desenvolver atividades e projetos que 

busquem promover o desenvolvimento de hábitos saudáveis de vida e a 

prevenção dos agravos à saúde. 

 Eixo 2 – Integração & Desenvolvimento Sociocultural 

Este eixo tem como objetivo propor ações coletivas que promovam bem-

estar, integração e otimizem os espaços de convivência no trabalho. 

 Eixo 3 – Valorização & Desenvolvimento Profissional 

Este eixo tem como objetivo propiciar, no ambiente de trabalho, ações 

educativas a fim de adotar práticas que promovam a melhoria contínua do 

clima organizacional.  

Concomitantemente, diversas ações foram sendo executadas (descritas no item 2 deste 

Relatório de Gestão) em função das janelas de oportunidades detalhadas a seguir: 
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 Janeiro/2016 – Participação junto à COGEP na formulação dos itens “Ações” 

e “Produtos ou Resultados Esperados” para o Objetivo 16 do Planejamento 

Estratégico 2016-2019, representando o primeiro passo para 

institucionalizar a demanda; 

 Fevereiro/2016 – Alinhamento e estabelecimento de parceria com 

Restaurante SENAC/DF, o que viabilizou a realização das “Oficinas 

Gastronômicas”, primeiras ações da equipe; 

 Fevereiro/2016 - Alinhamento e estabelecimento de parceria com UNACON 

Sindical (retomada do Termo de Cooperação Nº 13/2013), a qual se tornaria 

a grande apoiadora financeira das ações propostas; 

 Março/2016 – Alinhamento e estabelecimento de parceria com Assessoria 

de Comunicação da CGU (ASCOM), o que possibilitou dar grande 

visibilidade, notoriedade e adesão às ações do Programa. 

A partir do marco de lançamento do Programa “De Bem com a Vida”, ocorrido em 23 de 

setembro de 2016 na Intranet (conforme matéria disponível em 

http://intracgu.df.cgu/noticias/sexta-ministerio-da-transparencia-lanca-o-programa-de-bem-com-

a-vida  e Imagem 1, a equipe tem buscado ofertar ações que tragam embasamento teórico 

robusto, monitoramento e avaliação dos resultados. 

Imagem 1 – Print da matéria de lançamento do Programa De Bem com a Vida, realizada pela ASCOM 

 

http://intracgu.df.cgu/noticias/sexta-ministerio-da-transparencia-lanca-o-programa-de-bem-com-a-vida
http://intracgu.df.cgu/noticias/sexta-ministerio-da-transparencia-lanca-o-programa-de-bem-com-a-vida
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Nos próximos itens do presente relatório será apresentado o rol de atuação da equipe no 

período entre novembro de 2015 e dezembro de 2016, distribuído entre: 

 Atividades desenvolvidas pelo Programa De Bem com a Vida; 

 Participação da equipe do Programa De Bem com a Vida em atividades 

institucionais e eventos internos; 

 Participação da equipe do Programa De Bem com a Vida em eventos 

externos e cursos de capacitação; 

 Materiais adquiridos, produzidos e/ou publicados pela equipe do Programa 

De Bem com a Vida; 

 Considerações finais. 
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2. Atividades desenvolvidas pelo Programa De Bem com a Vida 

 

2.1. Oficinas Gastronômicas 

 

a) Descrição: Essas atividades encontram-se inseridas no Eixo 2 do Programa e consistem 

em workshops prático-teóricos que abordam diversas áreas temáticas da 

Gastronomia; 

b) Objetivos: promover integração social entre os participantes, otimizar os espaços de 

convivência no ambiente de trabalho, estimular a criatividade e ampliar o 

protagonismo dos servidores e colaboradores quanto ao autocuidado; 

c) Estrutura: ao longo do ano de 2016, foram realizadas quatro edições com os temas 

“Ovos de Páscoa Gourmet”, “A Arte de Servir e Bem Receber”, “Comida de Boteco” e 

“Comer bem, que mal tem?”.  As Oficinas aconteceram no Restaurante Escola Senac, 

no 11º andar do Edifício Sede da CGU, e contaram com as parcerias da UNACON 

Sindical, a qual financiou a compra dos insumos, e do Senac-DF, que forneceu a 

infraestrutura e os professores de gastronomia especializados. 

d) Número de vagas ofertadas, número de inscritos e número de participantes estão 

descritos no quadro abaixo:  

Quadro 2 – Quadro de Vagas 

Tema Data Número de 
vagas ofertadas 

Número de 
inscritos 

Número de 
participantes 

Ovos de Páscoa Gourmet 23/03/2016 15 16 15 

A arte de servir e bem receber 28/04/2016 20 29 19 

Comida de Boteco 18/08/2016 20 17 15 

Comer bem, que mal tem? 20/10/2016 15 19 13 

 

e) Principais resultados alcançados e avaliação da ação: para cada edição das Oficinas 

Gastronômicas foram aplicados Questionários de Satisfação (Imagem 2). Este é composto 

pelas seguintes questões: “Avaliações Gerais”, “Avaliação do Instrutor”, “Avaliação da 

Estrutura”, “Nota de avaliação do evento” e uma questão aberta para “Comentários e 
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Sugestões”. As médias dos resultados obtidos dentre os respondentes encontram-se 

resumidas no Quadro 3. No que tange aos objetivos da ação pode-se concluir, baseando-se 

nas respostas incluídas nos “Comentários e Sugestões” e na percepção da Equipe durante 

as Oficinas, que houve intensa integração entre os participantes, principalmente durante 

as práticas e manipulações dos alimentos e que o espaço de convivência do Restaurante 

SENAC foi utilizado para um momento de descontração e relaxamento no ambiente de 

trabalho, promovendo o bem-estar almejado. 

 

Imagem 2 – Questionário de Satisfação aplicado após a realização das Oficinas Gastronômicas 
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Quadro 3 – Resultados “Questionário de Satisfação” 

Tema 
Avaliações 

Gerais (média %) 

Avaliação do 
instrutor 

(média %) 

Avaliação da 
Estrutura 
(média %) 

Nota (0 a 10) 

Ovos de Páscoa Gourmet 96,7 99,3 100 9,8 

A arte de servir e bem 
receber 

90,6 98 95,6 9,4 

Comida de Boteco 97,1 98,9 97,2 9,8 

Comer bem, que mal tem? 96,4 Não avaliado1 97,7 9,9 

 

f) Memorial fotográfico e Divulgação realizada pela ASCOM: 

1ª Oficina Gastronômica – Ovos de Páscoa Gourmet 

 

  

 

 

 

 

                                                           
1 Optou-se por não avaliar esse quesito em relação à oficina “Comer bem, que mal tem?”, já que a instrutora foi uma 
servidora da CGU e não tem vínculo técnico ou profissional com o SENAC-DF. 
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2ª Oficina Gastronômica – A arte de servir e bem receber 

 

 

3ª Oficina Gastronômica – Edição especial de Dia dos Pais – Comida de Boteco 
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4ª Oficina Gastronômica – Comer bem, que mal tem?  
Incluída na programação do Mês do Servidor 20162 

  

 

 

 

                                                           
2 Não houve divulgação específica porque a atividade estava inserida nas ações do Mês do Servidor e as vagas foram 
preenchidas com antecedência. 
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2.2. Semana de Atividade Física 

 

a) Descrição: durante a semana compreendida de 04 a 08 de abril de 2016 foram 

ofertadas aos servidores e colaboradores da CGU diversas modalidades de atividades 

físicas e práticas corporais. Além disso, foi produzida e lançada a Cartilha Informativa 

“Atividade Física – Benefícios e dicas para Saúde”. Esta ação foi realizada em alusão ao 

Dia Mundial da Saúde (07/04) e ao Dia Mundial da Atividade Física (06/04). 

b) Objetivos:  promover saúde através do incentivo à prática de atividade física no 

ambiente de trabalho, otimização dos espaços de convivência da CGU e integração 

social entre os participantes.  

c) Estrutura: foram ofertadas 54 vagas distribuídas entre as modalidades Dança de Salão, 

Laya-Yoga, Yoga Integrativa e Hatha Yoga, conforme Imagem 3. As aulas aconteceram 

na sala multiuso, localizada no 11º andar, do Edifício Darcy Ribeiro. A parceria da 

UNACON Sindical foi essencial para formalização contratual com os professores das 

referidas atividades. Além disso, a ASCOM proporcionou divulgação intensiva da ação. 

 

Imagem 3 – Quadro de Vagas Semana da Atividade Física 2016 
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d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação (Quadro 4): 

Quadro 4 – Quadro de vagas 

Número de vagas 
ofertadas 

Número de inscritos 
Número de 

participantes 

54 67 42 

 

e) Principais resultados alcançados e avaliação da ação: foi aplicado o “Questionário – 

Semana da Atividade Física” (Imagem 4) para todos os participantes. Este era 

composto das seguintes questões: “Você pratica atividade física regularmente? 

Qual(is)? Frequência?”; Caso não pratique atividade física, a aula experimental 

realizada representou algum incentivo para iniciar a prática?”; “Que atividade(s) 

gostaria de praticar?” e “Comentários e Sugestões”. Os resultados obtidos encontram-

se resumidos no Quadro 5. No que tange aos objetivos da ação pode-se concluir, 

baseando-se nas respostas e na percepção da Equipe durante as aulas, que houve 

intensa integração entre os participantes, que o espaço de convivência foi utilizado 

para um momento de descontração e relaxamento no ambiente de trabalho, que 

houve aumento pela procura das aulas oferecidas regularmente, uma vez que os 

participantes se sentiram incentivados, e foi possível justificar a inclusão de uma nova 

modalidade na grade regular de atividades ofertadas na CGU em parceria com a 

UNACON Sindical, o Pilates Solo. 
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Imagem 4 – Digitalização do Questionário de Satisfação aplicado na “Semana de Atividade Física” 

 
 

Quadro 5 – Resumo de resultados obtidos a partir do Questionário: 

Itens Resultados 

Número de participantes respondentes 22 

Praticam atividade física 64% 

Dos que não praticam, a aula experimental representou um incentivo: 100% 

Que atividade gostaria de praticar? 

Yoga (68%) 

Pilates (64%) 

Meditação (50%) 
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f) Memorial fotográfico: 

 

 

g) Divulgação realizada pela ASCOM: 
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2.3. Evento Comemorativo – Dia das Mães 

a) Descrição: na data de 06/05/2016, no período de 15h às 17h, foi realizado evento 

em homenagem ao Dia das Mães e a todas as mulheres servidoras e colaboradoras da 

CGU. Seguindo o eixo de promoção da saúde, foi apresentada palestra com a temática 

central “Saúde da Mulher” e uma aula prática de Pilates, dentre outras atividades 

especificadas no item “c” abaixo. 

b) Objetivos: esta ação compõe o Eixo 2 – Integração e Desenvolvimento Sociocultural, 

e teve como objetivos a promoção do bem-estar, a integração entre as servidoras e 

colaboradoras participantes do evento e a otimização dos espaços de convivência no 

trabalho. Além disso, considerou-se esta iniciativa incluída também no Eixo 1 – Promoção 

da saúde, em função da temática adotada: “Saúde da Mulher”. 

c) Estrutura: para abertura da homenagem houve apresentação do Coral 

CGU/UNACON e a programação do evento incluiu ainda a palestra “Fisioterapia em 

Ginecologia e Obstetrícia” apresentada pelas fisioterapeutas voluntárias Priscilla Jacarandá 

e Thaissi Nascimento de Lima, bem como uma aula prática de Pilates com foco no 

fortalecimento abdominal e do assoalho pélvico, ministrada pelo fisioterapeuta voluntário 

Diogo Campos. Além disso, foi disponibilizada Massagem Expressa, sorteio de brindes e 

Coffee Break saudável oferecidos pela UNACON Sindical. 

d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação: o evento foi aberto, sem 

limitação de número de vagas, assinaram a lista de presença 59 participantes, além disso 

houve transmissão via TVCGU para todas as Unidades Regionais. 

e) Principais resultados alcançados e avaliação da ação: por se tratar de um evento 

aberto ao público não houve aplicação de instrumento de avaliação. 
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f) Memorial fotográfico:  

 

g) Divulgação realizada pela ASCOM: 
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2.4. Atividades Sociointegrativas (Pilates Solo, Yoga, Dança de Salão e Coral) 

 

a) Descrição: aos servidores e colaboradores da CGU são ofertadas gratuitamente ou, 

mediante pagamento de mensalidade, atividades físicas e de relaxamento de segunda à 

sexta-feira, no horário compreendido entre 11h45 e 14h00 no espaço multiuso no 11º 

andar do edifício sede.  

b) Objetivos: incentivar a prática de atividade física e de relaxamento através da 

facilidade de acesso e de logística para tal, além de promover integração entre os 

participantes e otimização dos espaços de convivência no ambiente de trabalho. 

c) Estrutura: com base no Acordo de Cooperação CGU/UNACON Nº 13/2013, a CGU 

oferece suporte técnico e de infraestrutura, cedendo o espaço e a UNACON estabelece 

Termo de Compromisso com o profissional responsável pelas aulas. As aulas de Coral e 

Dança de Salão são gratuitas e o profissional responsável é pago pela UNACON Sindical. Já 

as modalidades de Yoga e Pilates são pagas diretamente pelos alunos aos profissionais 

responsáveis, no entanto trata-se de um valor abaixo do preço de mercado. O Quadro 6 

apresenta uma descrição das atividades sociointegrativas oferecidas. 

Quadro 6 – Resumo das modalidades oferecidas 

Modalidade Dias Profissional responsável 
Número médio de 

participantes 

Há contrapartida 
financeira do 
participante? 

Coral Seg Maestro Dayvison Miranda 10 Não 

Dança de Salão Sex Luiz Gustavo Colin 8 Não 

Yoga (2 turmas) Seg a Qui Luciana Sousa, Nedir Pereira 8 em cada turma Sim 

Pilates Ter e Qui Diogo Campos 6 Sim 

d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação: são verificadas oscilações na 

frequência dos alunos ao longo do ano. Para as aulas de Coral e Dança de Salão a 

frequência é livre sem limitação do número de vagas, entretanto para Yoga e Pilates, em 

virtude de o espaço ser reduzido, as vagas são limitadas a 8 alunos por turma. 

e) Principais resultados alcançados e avaliação da ação: ao longo do ano de 2016 a 

equipe do Programa De Bem com a Vida foi responsável por acompanhar junto à UNACON 

Sindical a formalização dos Termos e Compromisso entre esta e os profissionais 
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responsáveis, gerir a agenda de ocupação da sala multiuso, encaminhar as demandas de 

infraestrutura às áreas competentes e solicitar junto à ASCOM a divulgação das atividades. 

Além disso, solicitou junto à UNACON Sindical a inclusão da modalidade Pilates Solo na 

grade de atividades regulares. Para o ano de 2017, a equipe iniciará o monitoramento dos 

participantes das atividades através de ficha de inscrição e aplicação do instrumento SF-36 

(Questionário de Qualidade de Vida, versão brasileira traduzida e validada pela Divisão de 

Reumatologia da Universidade Federal de São Paulo). 
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2.5. Apresentações do Coral CGU/UNACON  

a) Descrição: ao longo do ano de 2016 o Coral CGU/UNACON se apresentou nas 

seguintes ocasiões Dia das Mães, I Encontro de Corais, Almoço Musical-9º Aniversário do 

Coral, Missa e Cantata de Natal. Os ensaios aconteceram às segundas-feiras no horário de 

12h45 às 13h45 no espaço multiuso no 11º andar do edifício sede da CGU. 

b) Objetivos: promover através do canto momentos de descontração e relaxamento, 

bem como propiciar a integração tanto entre os membros do Coral quanto entre aqueles 

que apreciaram as apresentações musicais. 

c) Estrutura: para viabilização das apresentações do Coral CGU/UNACON foi 

necessário o apoio financeiro da UNACON Sindical, por meio da contratação do maestro 

que conduz os ensaios do Coral e no fornecimento do uniforme e coffee break 

disponibilizados nos eventos (Dia das Mães e I Encontro de Corais), bem como o apoio 

institucional da ASCOM, criando a campanha de divulgação exclusiva para cada uma das 

apresentações. Além disso, para a realização do almoço musical em comemoração ao 9º 

Aniversário do Coral, contou-se com o apoio do Restaurante SENAC-CGU, que cedeu o 

espaço para a apresentação. No Quadro 7 apresentam-se resumidamente as informações 

referentes às apresentações.  

Quadro 7 – Quadro-resumo referente às apresentações do Coral CGU/UNACON 

Evento Data Temática Local Participantes 

Dia das Mães 06/05/2016 
Repertório especial em 
homenagem às mulheres 

Auditório Ed. Darcy Ribeiro 59 

I Encontro de Corais 08/07/2016 
Espetáculo engrandecido 
pela participação do Coral 
do Ministério da Educação 

Auditório Ed. Darcy Ribeiro 33 

Almoço Musical 02/12/2016 
Comemoração do 9º 
aniversário do Coral CGU 

Restaurante SENAC/CGU 184* 

Cantata de Natal 16/12/2016 
Repertório especial com 
músicas natalinas 

Andares Ed. Darcy Ribeiro, 
5º andar Ed. Siderbrás 

Não se aplica 

* Fonte: Número de atendimentos no Restaurante SENAC/CGU 

 
d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação: as apresentações do Coral 

ocorreram em eventos abertos ao público, sem restrição ao número de vagas. O número 

de participantes encontra-se detalhado no Quadro 7. 
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e) Principais resultados alcançados e avaliação da ação: não houve aplicação de 

instrumento de avaliação para estes eventos. 

f) Memorial fotográfico: 

 

g)  Divulgação realizada pela ASCOM: 
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2.6. Eventos Comemorativos – Mês do Servidor 

a) Descrição: foram compiladas diversas atividades no evento denominado “Mês do 

Servidor” com o tema central “Quem é você além do trabalho?”. Para tal, alguns 

servidores e colaboradores do órgão foram convidados a apresentarem ao público 

interno da casa uma pequena mostra de outros talentos pessoais que possuem, 

para além de suas competências profissionais no serviço público federal. Na edição 

de 2016, o Mês do Servidor, contou com servidores integrantes do Gabinete do 

Ministro, da Secretaria-Executiva (SE), da Secretaria Federal de Controle Interno 

(SFC), da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) e, da 

Corregedoria-Geral da União (CRG). Na mesma ocasião foi aberto formulário online 

“Mostre todo seu talento” para inscrições dos talentos gerais dos servidores e 

colaboradores, como culinária, pintura, artesanato, etc. 

b) Objetivos: promover o bem-estar no ambiente de trabalho, a integração e o 

desenvolvimento sociocultural por meio da valorização pessoal dos talentos dos 

servidores e colaboradores do Ministério da Transparência, Fiscalização e 

Controladoria-Geral da União. Buscou ainda, destacar e valorizar o capital humano 

desse órgão, representado pelos seus servidores e colaboradores, reconhecendo 

seu protagonismo no alcance dos objetivos organizacionais. 

c) Estrutura: a programação do “Mês do Servidor” incluiu 04 eventos distribuídos 

semanalmente durante todo o mês de outubro/2016. Foram necessários para a 

execução dos eventos o apoio da ASCOM para divulgação e elaboração das peças 

publicitárias; o apoio financeiro da UNACON Sindical para oferecimento do coffee 

break na cerimônia de abertura, plotagem das fotografias para a exposição, lanche, 

brindes e contratação do Grupo de animação infantil para o “Dia da Criança 

Cidadã”, aquisição dos insumos necessários para realização da IV Oficina 

Gastronômica e decoração para o Almoço Musical. Por sua vez, o Restaurante 

SENAC/CGU viabilizou a realização da IV Oficina Gastronômica por meio de 

disponibilização do espaço, da equipe de suporte e de todos os utensílios 

necessários. Da mesma forma, forneceu apoio para realização do Almoço Musical, 
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também disponibilizando o espaço e idealizando um cardápio especial para ser 

comercializado na ocasião. 

Quadro 8 – Informações resumidas do Mês do Servidor 2016 

Evento Data Temática Apresentações Local Participantes 

“Eu sou 
artista” 

06/10/2016 Cerimônia de 
abertura do Mês do 
Servidor 2016 & 
Abertura da Exposição 
de Artes: Fotográfica, 
Origami 
 

Apresentação musical: Sérgio 
Alberto de Figueiredo, servidor da 
Coordenação-Geral de Recursos 
Humanos; 
Exposição fotográfica: Adalberto 
Carvalho Pinto, Auditor Federal de 
Finanças e Controle, da 
Coordenação-Geral de Contas do 
Governo (SFC/DE/CGCON); 
Exposição de Origami: Luís Marcelo 
Alves de Freitas, colaborador 
terceirizado, vigilante do Gabinete 
do Ministro.  

Auditório Ed. 
Darcy Ribeiro 

93 

“Eu sou 
família e 
construo o 
futuro da 
nação” 

13/10/2016 “Dia da Criança 
Cidadã”  
 

Contação de história do livro 
infantil, cujo autor é Sergio Antonio 
Nogueira da Cruz Saldanha, 
Auditor Federal de Finanças e 
Controle, da Corregedoria-Setorial 
do Ministério dos Transportes 
(CRG/CORIN/MT); 
Concurso de Desenho com a Equipe 
da Coordenação-Geral de 
Cooperação Federativa e Controle 
Social (STPC/DTC/CFECS); 
Grupo de animação infantil. 

Auditório Ed. 
Darcy Ribeiro 

31 crianças 

“Eu sou 
Chef” 

20/10/2016 IV Oficina 
Gastronômica Edição 
Especial “Chef da 
Casa” 

Realização da IV Oficina 
Gastronômica Edição Especial Chef 
da Casa: “Comer bem, que mal 
tem?”, com Maíra Hanashiro 
Auditora Federal de Finanças e 
Controle, da Diretoria de Sistemas 
de Informação (SE/DSI) 

Restaurante 
SENAC/CGU 

13 

“Eu sou 
músico” 

27/10/2016 Samba de mesa Almoço Musical – cardápio 
especial no Restaurante Senac e 
apresentação musical com Walter 
Lopes Correia dos Santos, Técnico 
Federal de Finanças e Controle, da 
Divisão de Cadastro 
(DGI/CGRH/DICAD) e Grupo 
Pagode de Mesa 

Restaurante 
SENAC/CGU 

372* 

* Fonte do dado: Número de atendimentos no Restaurante SENAC/CGU  
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d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação: número de participantes por 

evento detalhado no Quadro 8. 

f) Principais resultados alcançados e avaliação da ação:  

 Foram realizadas 16 inscrições por meio do Questionário “Mostre todo seu talento” 

da CGU; 

 A servidora Cristina Borges Mariani, respondente do formulário de talentos, foi 

convidada pela ASCOM para ser o “Perfil do Mês” de Dezembro/2016, homenagem 

prestada aos colaboradores de destaque via INTRANET; 

  O servidor Adalberto Carvalho Pinto, Auditor Federal de Finanças e Controle, foi 

convidado a integrar a equipe da ASCOM; 

 O colaborador Marcelo Alves de Freitas recebeu diversas manifestações pelo 

reconhecimento de seu talento artístico; 

 Foi aplicado Questionário de Avaliação de Satisfação no “Dia da Criança Cidadã”, 

dentre as respostas destacam-se: “Minha filha disse que foi o melhor dia da vida 

dela. Assim, sugiro que a próxima atividade se prolongue por mais uma hora. 

Parabéns a todos os envolvidos na atividade.” - Renato de Lima França; “A equipe 

está toda de Parabéns! Meu filho adorou!!! A minha única questão, é que a carga 

horária podia ser um pouco maior, para que eles aproveitassem mais, e os pais 

também pudessem trabalhar mais um pouco. Obrigada por tudo!” – Juliana Marise 

Silva e “Gostaria de parabenizar toda equipe pela dedicação, atenção e empenho. 

Agradeço os ótimos momentos que essa atividade proporcionou.” – Tatiana Cabral 

de Jesus.  

 Os resultados da aplicação do Questionário de Satisfação da IV Oficina 

Gastronômica encontram-se detalhados no Quadro 3. 
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g) Memorial Fotográfico: 

“Cerimônia de Abertura do Mês do Servidor” 

 

“Dia da Criança Cidadã” 

 

Oficina Gastronômica “Chef da Casa” – Fotos apresentadas no item 2.1. 

 

“Almoço Musical” 
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h) Divulgação da ASCOM: 
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2.7. Ciranda Literária 

 

a) Descrição: Tratou-se da alocação de uma estante no corredor do 10.° andar do 

Edifício Darcy Ribeiro, na qual foram disponibilizadas gratuitamente, via doação 

colaborativa, obras da literatura nacional e estrangeira para os servidores e colaboradores 

da CGU. 

b) Objetivos: disseminar a cultura da leitura por meio da circulação de obras literárias 

entre os usuários-doadores e usuários-leitores participantes dessa atividade, bem como, 

incentivar a solidariedade, o senso de responsabilidade coletiva e o espírito de 

compartilhamento da leitura; promover o acesso democrático às obras literárias do acervo 

do projeto; fortalecer e estimular o hábito da leitura prazerosa, indagadora, reflexiva e 

crítica a fim de disseminar cultura e fomentar o conhecimento; estimular e desenvolver 

ações que propiciem bem-estar e entusiasmo relacionados ao ambiente de trabalho e 

ampliar espaços de convivência estimulando a integração dos servidores. 

c) Estrutura: o projeto foi estruturado em seis fases: 

 Fase I – Campanha de arrecadação de livros para formação do acervo no período de 

14 a 25/11/2016, sendo o dia 24/11/2016 marcado como o “Dia da Doação de 

Livros”, em que a equipe do Programa De Bem com a Vida passou de sala em sala 

para divulgação e sensibilização dos colaboradores e recolhimento das doações. 

 Fase II – Catalogação dos livros, disponibilização da listagem na Intranet e 

organização do acervo – 28/11/2016 a 01/12/2016. 

 Fase III – Liberação para retirada dos livros – lançamento divulgado via Intranet em 

02/12/2016. 

 Fase IV – Recebimento permanente de novas doações. 

 Fase V – Avaliação e monitoramento do Projeto. 

 Fase VI – Expansão para as Regionais e novas atividades componentes do Projeto. 

d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação: não se aplica. 

f) Principais resultados alcançados: a fim de avaliar o alcance do Projeto, foram 

definidos os seguintes índices: 

• Quantidade de livros doados - Quadro 09 
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Quadro 09 – Quantidade de livros doados por gênero: 

Gênero Quantidade 

Romances 103 

Infantis 26 

Religiosos 15 

Variedades 50 

Autoajuda 21 

Ficção 13 

Técnicos 19 

Poesia e Crônica 02 

Total 249 

• Quantidade de empréstimos: 

Quadro 10 – Quantidade de livros emprestados 

Status Quantidade 

Total de livros doados 249 

Livros na estante em 16/01/2017 163 

Livros emprestados em 16/01/2017 86 

• Quantidade de empréstimos por categoria, a fim de verificar os temas de maior 

interesse dos usuários do Projeto – em desenvolvimento; 

• Índice de satisfação dos usuários, por meio de questionário a ser aplicado em uma 

amostra aleatória do público participante – o questionário será aplicado após 6 meses da 

data de início do projeto. 

g) Memorial fotográfico: 
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i) Divulgação realizada pela ASCOM: 
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2.8. Evento de lançamento do Projeto REINVENTE! - Acompanhamento Institucional 

para Aposentadoria 

a) Descrição: tratou-se de atividade informativa na temática de educação e orientação 

para aposentadoria, realizada no dia 05/12/2016, no auditório do Edifício Darcy Ribeiro.  

b) Objetivos: O foco desta ação foi a sensibilização dos servidores da CGU para as 

futuras propostas do REINVENTE! – Acompanhamento Institucional para Aposentadoria da 

CGU que serão implementadas, pela CPPRO/COGEP/DGI, em 2017. 

c) Estrutura: o evento de lançamento foi delineado em formato “Mesa Testemunho”. 

Para esta atividade foram convidados dois servidores aposentados Ciro Heitor França de 

Gusmão Junior e Dalvina Macedo de Oliveira Souza, para compartilharem suas vivências, e 

uma especialista para mediar e palestrar acerca da temática, Profa. Dra. Sheila Giardini 

Murta (Universidade de Brasília - CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/3872050473238370). 

Para viabilizar as ações descritas, a UNACON Sindical contratou a palestrante e patrocinou 

o coffee break.  

d) Número de vagas oferecidas e preenchidas na ação: o evento foi aberto ao público 

em geral, entretanto os servidores com idade igual ou superior a 50 anos e que detinham 

critérios para aposentadoria voluntária entre os anos de 2016 e 2018 receberam convite 

nominal entregue pessoalmente pela equipe. Estiveram presentes no evento 55 servidores. 

Além disso, o evento foi transmitido, ao vivo, para todas as Unidades Regionais.  

 

________________

____ 
____________________ 

http://lattes.cnpq.br/3872050473238370
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f) Principais resultados alcançados e avaliação da ação: por se tratar de um evento 

aberto não foi aplicado instrumento para avaliação. 

g) Memorial fotográfico: 

     

 

h) Divulgação realizada pela ASCOM: 
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2.9. Questionário de Levantamento de Necessidades 

a) Descrição: com base nos fatores preditivos para uma aposentadoria bem-sucedida 

apontados pela literatura, a Equipe do Programa De Bem com a Vida elaborou 

questionário que buscou avaliar a percepção dos servidores quanto aos diversos 

aspectos relacionados à aposentadoria. Este instrumento foi validado 

semanticamente a partir de entrevista realizada com 10 servidores próximos à 

aposentadoria ou já aposentados. Posteriormente, o questionário foi 

disponibilizado online, por meio da ferramenta LimeSurvey, e encaminhado por e-

mail para o público-alvo do projeto REINVENTE! – Acompanhamento Institucional 

para Aposentadoria, cujos critérios de inclusão foram: a) idade igual ou superior a 

50 anos; b) vínculo funcional correspondente a ativo permanente ou requisitado; c) 

em situação de abono permanência ou com previsão de aposentadoria para os anos 

de 2016, 2017 ou 2018.  

b) Objetivos: subsidiar o desenvolvimento do REINVENTE!, por meio da definição dos 

dados demográficos e sociais da clientela a ser atingida pelo projeto, bem como 

conhecer as aspirações e prioridades elencadas pelo público-alvo em relação aos 

seguintes conteúdos: aspecto econômico da aposentadoria, a promoção da saúde, 

os estreitamentos nos relacionamentos (familiares, afetivos e sociais), a descoberta 

ou a intensificação de hobbies e do lazer, as oportunidades de aprendizagem e de 

desenvolvimento cultural, até a continuidade da participação laborativa, seja ela de 

cunho voluntário ou mesmo de complementação de renda.  

c) Resultados: Os dados relacionados a público-alvo, quantidade de e-mails enviados e 

respondentes por Unidade Regional da CGU estão descritos no Quadro 11.  No 

período entre novembro e dezembro de 2016, 68 servidores (33 mulheres e 35 

homens) responderam ao questionário, dentre os quais a média de idade foi de 

55,16 anos. Destes, 90% disseram ter interesse em conhecer mais acerca dos 

aspectos que contribuem para uma aposentadoria bem-sucedida. Os itens 

marcados como conteúdos prioritários para um programa de educação e 

preparação para aposentadoria foram: Pós-carreira (67%), Autonomia Financeira e 
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Gestão de Finanças Pessoais (65%), Saúde Mental (65%), Envelhecimento Saudável 

e Sexualidade (60%) e Direitos e Deveres da Aposentadoria (59%). 

 
Quadro 11. Quantitativo – Público-Alvo, E-mails enviados, Respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 Foram enviados e-mails apenas para os servidores cujos endereços eletrônicos estavam disponíveis na Intranet CGU. 

UF Público-Alvo 
E-mails 

Enviados 
Respondentes 

Taxa de 
repostas (%) 

AC 3 3 0 0% 

AL 7 7 0 0% 

AM 5 5 2 40% 

AP 0 0 0 0% 

BA 13 13 1 8% 

CE 13 13 0 0% 

DF 265 211 41 19% 

ES 11 10 1 10% 

GO 14 14 0 0% 

MA 10 10 0 0% 

MG 19 19 1 5% 

MS 4 4 1 25% 

MT 4 4 0 0% 

PA 12 12 1 8% 

PB 13 13 0 0% 

PE 5 5 3 60% 

PI 10 10 6 60% 

PR 9 9 2 22% 

RJ 17 17 1 6% 

RN 10 9 3 33% 

RO 3 3 0 0% 

RR 4 3 0 0% 

RS 10 10 2 20% 

SC 5 4 0 0% 

SE 8 8 1 12,5% 

SP 23 23 2 9% 

Total 497 4393 68 15% 
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d) Divulgação realizada pela ASCOM:  

 



 
Relatório Anual de Gestão – Programa “De Bem com a Vida” 

Ano - 2016 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Equipe do Programa “De Bem com a Vida” 
Página 36 

 

2.10. Pesquisa de Clima Organizacional 

a) Descrição: por meio da Portaria CGU Nº 1.962, de 09 de novembro de 2016, a servidora 

Angela da Silva Ferreira foi designada para compor e coordenar Grupo de Trabalho 

para planejar e realizar pesquisa institucional, com o objetivo de verificar e avaliar a 

percepção do Clima Organizacional no âmbito da CGU. 

b) Objetivos: o Grupo de Trabalho será responsável por: i) desenvolver instrumento de 

pesquisa a ser submetido a todos os servidores; ii) analisar os dados coletados e 

consolidar os mesmos em relatório final a ser divulgado entre os servidores da CGU. Tal 

relatório subsidiará posterior elaboração de Plano de Ação de Melhorias do Clima 

Organizacional. 

c) Composição do GT: 

 Angela da Silva Ferreira (CPPRO/COGEP/DGI), como coordenadora; 

 Flávia Amaral Silva de Sousa (DIPLAD), designada por meio da Portaria CGU Nº 

32, de 03 de janeiro de 2017, em substituição a Giovanni Pacelli Carvalho 

Lustosa da Costa; 

 Wagner Brignol Menke (CGSAU/DS/SFC); 

 Daniel Rodrigues Pelles (CDCAP/COGEP/DGI). 

d) Atividades realizadas: a partir do Modelo Teórico-Metodológico, desenvolvido pela 

servidora Angela da Silva Ferreira, validado em julho de 2016 pelo Diretor de Gestão 

Interna, para subsidiar a pesquisa de Clima Organizacional da CGU; e, após a criação do 

Grupo de Trabalho, foram realizadas, até o momento duas reuniões: 18/01/2016 e 

08/12/2016. A primeira reunião teve como objetivo o estabelecimento do primeiro 

cronograma executivo da pesquisa. O primeiro produto do GT foi entregue na segunda 

reunião: atualização do levantamento bibliográfico, via mineração de dados realizada 

pelo servidor Wagner Brignol. 

e) Etapa atual do GT: As atividades do GT estavam suspensas até o final do mês de janeiro 

de 2017,  a fim de aguardar o retorno do período de férias de todos os componentes da 

equipe de trabalho. Tendo em vista a mudança ocorrida em 16/01/2017 na Diretoria de 

Gestão Interna, o GT prevê também a realização de reunião com o novo Diretor a  fim 

de  realizar o alinhamento da demanda do GT com o Planejamento Estratégico 2017.
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2.11. Fiscalização do Acordo de Cooperação Nº 01/2016 (Restaurante Escola SENAC) 

a) Descrição: por meio da Portaria CGU Nº 1.820, de 14 de outubro de 2016, as servidoras 

Angela da Silva Ferreira (titular) e Carla Yukie Miyakoda (substituta) foram designadas 

para atuar no acompanhamento da execução e na fiscalização do Acordo de 

Cooperação Nº 01/2016, firmado entre a CGU e o SENAC-DF. 

b) Objetivos: a fiscalização deste Acordo, realizada pela Equipe do Programa De Bem com 

a Vida, contribuirá para o estreitamento da parceria com o Restaurante SENAC-DF, 

promovendo novas ações de Promoção de Saúde embasadas pelas Diretrizes de 

alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho, estabelecidas pela 

Portaria Normativa Nº 07, de 26 de outubro de 2016, da Secretaria de Gestão de 

Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público, do Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. 
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3. Participação da equipe do Programa De Bem com a Vida em atividades 

institucionais e eventos internos 

 

Apresentação do Programa de Qualidade de Vida e Desenvolvimento Socioprofissional para 

DGI/SE 

Maio de 2016 

Objetivo: Apresentação geral do Programa e dos Projetos “Oficinas Gastronômicas”, e “Cerimônia 

de Lançamento do Programa de Preparação para Aposentadoria”. 

Participantes: Eduardo Girão – Diretor de Gestão Interna (DGI); Simei Susã Spada – Coordenadora-

Geral de Gestão de Pessoas; Angela Ferreira e Carla Miyakoda – Equipe QVT. 

Duração estimada: 2h 

 

Reunião com Coordenador-Geral de Recursos Humanos do Ministério da Justiça 

20/05/2016 

Objetivo: Apresentação das atividades desenvolvidas pela CGRH do MJ e pela COGEP da CGU e 

discussão sobre o Acordo de Cooperação da Unidade SIASS-MJ, a qual a CGU está vinculada. 

Participantes: José de Albuquerque Nogueira Filho – CGRH/MJ; Simei Susã Spada – COGEP/CGU; 

Angela Ferreira – Equipe QVT.  

 

Entrevista concedida à aluna da disciplina “Psicologia Organizacional e do Trabalho”, do Curso 

de Psicologia, da Universidade de Brasília 

09/06/2016 

Objetivo: Apresentação da prática do psicólogo organizacional e do trabalho do âmbito das 

organizações públicas. 

Participantes: Angela Ferreira – Equipe QVT; Carolina – UnB 

 

Reunião com Equipe da ASCOM/CGU 

30/06/2016 

Objetivo: Apresentação do Programa De Bem com a Vida para alinhamento do Plano 

Comunicacional. 

Participantes: Simei Susã Spada – COGEP; Angela Ferreira e Carla Miyakoda – Equipe QVT; 

Guilherme Fortuna, Anne Hernandes e Gabriela Pereira – ASCOM.  
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Reunião de equipe COGEP/DGI e DIPLAD 

Julho/2016 

Objetivo: Apresentação geral das ações da COGEP e deliberação quantos às ações de 

desenvolvimento institucional, em especial, a Pesquisa de Clima Organizacional da CGU. 

Participantes: Simei Susã Spada – COGEP; Daniel Pelles – DGI; Angela Ferreira e Carla Miyakoda – 

Equipe QVT; Eveline Brito, Giovanni Pacelli, Veruska Costa, Rogério de Souza, Clarice – DIPLAD. 

 

Apresentação do Programa De Bem com a Vida para Secretário Executivo 

Outubro/2016 

Objetivo: Apresentação geral do Programa, com ênfase no Projeto “Mês do Servidor”. 

Participantes: Wagner Rosário – Secretário Executivo/CGU, Janildo Soares – Chefe de Gabinete 

SE/CGU; Eduardo Girão – DGI; Simei Susã Spada – COGEP; Angela Ferreira, Carla Miyakoda e Ivy 

Araújo – Equipe QVT. 

 

Reunião com o Prof. Dr. Isidro (FACE/UnB) 

Outubro/2016 

Objetivo: Apresentação para a COGEP/CGU do Modelo de Dimensionamento de Pessoal 

desenvolvido pelo Professor e aplicado em alguns órgãos do Governo Federal. 

Participantes: Simei Susã Spada, Ronaldo Nogueira – COGEP; Daniel Pelles, Diego Araújo – 

CDCAP/COGEP; Angela Ferreira – Equipe QVT. 

 

Reunião de Equipe DGI – Repactuação de Metas para o Planejamento Estratégico 

Novembro/2016 

Objetivo: Repactuação das metas da Equipe de QVT para o Planejamento Estratégico de 2017 

Participantes: Eduardo Girão, Tatiana Cabral – DGI; Lorena Ferrer – CGLR/DGI; Simei Susã Spada – 

COGEP; Lílian Nogueira – CDCAP/COGEP; Angela Ferreira – Equipe QVT. 

 

2º Encontro de Dirigentes em 2016 

Novembro/2016 

Objetivo: Subsídios para apresentação do Diretor de Gestão Interna a respeito do Programa De 

Bem com a Vida, com ênfase nas possibilidades de expansão para as Unidades Regionais da CGU. 

Participantes: Wagner Rosário – Secretário-Executivo; Eduardo Girão – DGI; Chefes das 

Controladorias Regionais da União; Simei Susã Spada – COGEP; Ivy Araújo – Equipe QVT. 
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4. Participação da equipe do Programa De Bem com a Vida em eventos 

externos e cursos de capacitação  

A equipe do Programa De Bem com a Vida apresentou em 2016 notável engajamento em 

atividades de capacitação que envolveram a aquisição e/ou a atualização de novos conhecimentos 

pertinentes às temáticas de Qualidade de Vida no Trabalho e Gestão de Pessoas. 

Por meio da participação em cursos, encontros, seminários, congressos ou mesmo 

reuniões acadêmicas com a Universidade de Brasília, a equipe buscou se qualificar diante das 

inúmeras demandas que lhe foram apresentadas no contexto institucional da CGU. Informe-se 

que a equipe recebeu total apoio da Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas para participar 

dessas atividades sendo liberada da carga-horária formal de trabalho, quando as mesmas eram em 

caráter presencial. 

A seguir, são apresentadas as principais participações da equipe do Programa em 

atividades de capacitação: 

 

Curso online “Desenvolvimento de Equipes” 

10/05/2016 a 13/07/2016 – Instituto Legislativo Brasileiro 

Objetivo Participação para aquisição e atualização de conhecimentos. 

Inscrições: Gratuitas 

Participante: Angela da Silva Ferreira 

Carga-horária: 10 horas 

 

Curso online “Controle Social” 

07/06 a 04/07/2016 – Escola Nacional de Administração Pública  

Objetivo: participação para aquisição e atualização de conhecimentos. 

Inscrições: Gratuitas 

Participante: Angela da Silva Ferreira 

Carga-horária: 20 horas 
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15ª Semana “Pensa Vida”, de Qualidade de Vida da Presidência da República 

14/06/2016 – Espaço do Servidor/ Presidência da República  

  Cerimônia de Abertura 

Objetivo: representar a Coordenadora-Geral de Gestão de Pessoas em evento de promoção da 

saúde e da qualidade de vida dos servidores da Presidência da República. 

Participantes: Angela da Silva Ferreira, Carla Yukie Miyakoda e Ericka França Nogueira – Equipe 

QVT. 

 

Treinamento Interno – Sistema Eletrônico e Informações 

17/06/2016 – CGU  

Objetivo: participação para aquisição de conhecimentos relativos ao SEI-CGU. 

Participante: Angela da Silva Ferreira 

Carga-horária: 03 horas 

 

VII Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

13 a 16/07/2016 – UniCEUB 

 Brasília/DF 

Objetivo: participação para aquisição e atualização de conhecimentos. 

Inscrições: Ônus da servidora 

Participante: Angela da Silva Ferreira 

Carga-horária: 26 horas 

 

Seminário “Pane nas Organizações; do adoecimento ao reencantamento do trabalho” 

08/08/2016 – Sede da Procuradoria Regional do Trabalho (PGT-MPT) 

 Brasília/DF 

Objetivo: o Seminário foi ministrado por Christophe Dejours: Psiquiatra, psicanalista francês e 

professor no Conservatoire des Arts et Métiers, em Paris. O evento produzido pelo Ministério 

Público do Trabalho - MPT teve como objetivo analisar as mudanças ocorridas nas organizações nas 

últimas décadas e suas consequências. A saúde mental dos trabalhadores e as relações 

interpessoais – na perspectiva da Psicodinâmica do Trabalho – foram o foco. 

Inscrições: Gratuitas 

Participante: Angela da Silva Ferreira 

Carga-horária: 04 horas 
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Reunião com Profa. Dra. Sheila Murta 

10/08/2016 – Universidade de Brasília 

Brasília/DF 

Objetivo: apresentação do REINVENTE! – Acompanhamento Institucional para Aposentadoria da 

CGU e estabelecimento de parceria técnico-científica. 

Participantes: Angela da Silva Ferreira, Carla Yukie Miyakoda e Ivy Fonseca de Araújo 

Duração estimada: 3 horas 

 

Curso Modular “Viva Mais! UnB” 

29/08 a 15/12/ 2016 – Coordenadoria de Atenção à Saúde e Qualidade de Vida – CASQV/UnB 

Objetivo: receber treinamento, participando como facilitadoras do Programa de Educação e 

Preparação para Aposentadoria, denominado “Viva Mais!”, para condução do grupo do projeto 

REINVENTE! – Acompanhamento Institucional para Aposentadoria, da CGU. 

Descrição: trata-se de um curso composto de 12 encontros, oferecido pela equipe da CASQV/UnB 

aos servidores da universidade, com o objetivo de fornecer a eles informações a respeito de 

diversos temas relacionados à aposentadoria (envelhecimento bem-sucedido, legislação 

previdenciária, projeto de vida, autonomia financeira, pensamento saudável, atividade física, 

alimentação saudável, família, ocupação e pós-carreira, relações sociais, espiritualidade) e de 

influenciá-los a mudarem seu próprio comportamento, visando maior qualidade de vida nessa 

etapa do desenvolvimento. 

Participantes: Carla Yukie Miyakoda e Ivy Fonseca de Araújo (curso e supervisão), Angela da Silva 

Ferreira (supervisão). 

Carga-horária: quartas-feiras, período vespertino – Encontros do Curso Modular, e sextas-feiras, 

período matutino – Supervisão da equipe de facilitadores. 

 

Cerimônia de Assinatura da Portaria Normativa Nº 7, de 26 de outubro de 2016, da Secretaria de 

Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público/MP 

26/10/2016 – Auditório do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (Bloco K - Subsolo) 

 Brasília/DF 

Objetivo: a cerimônia foi promovida pelo Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 

com o objetivo de apresentar a Portaria Normativa Nº 7, de 26 de outubro de 2016, da Secretaria 

de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho no Serviço Público, que institui as diretrizes de 

promoção da alimentação adequada e saudável nos ambientes de trabalho, a serem adotadas 
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como referência nas ações de promoção da saúde e qualidade de vida no trabalho dos órgãos e 

entidades integrantes do sistema de pessoal civil da administração federal - SIPEC. A Portaria tem 

como objetivo a orientação e a implantação de programas e ações educativas no âmbito alimentar 

e nutricional no serviço público a fim de disseminar entre os servidores a cultura da alimentação 

saudável. 

Participantes: Angela da Silva Ferreira, Ivy Fonseca de Araújo – Equipe QVT. 

Duração estimada: 4 horas 

 

1º Encontro de Gestores de Recursos Humanos das Conveniadas à GEAP 

07/12/2016 – Auditório da sede da Operadora GEAP 

 Brasília/DF 

Objetivo: O Encontro foi promovido pela GEAP para todos os profissionais de órgãos conveniados à 

operadora na Administração Pública Federal das áreas de Recursos Humanos, Saúde e Qualidade de 

Vida. Foram promovidas diversas mini palestras com o intuito de apresentar cada uma das 

gerências locais e o trabalho realizado por elas perante às conveniadas. 

Participante: Angela da Silva Ferreira, representado Simei Susã Spada – Coordenadora-Geral de 

Recursos Humanos/CGU 

Duração: 03 horas 

 

Seminário Internacional: “Os desafios da profissionalização do serviço público” 

12/12/2016 – Escola Nacional de Administração Pública  

Objetivo: Participação para aquisição e atualização de conhecimentos. 

Inscrições: Gratuitas 

Participante: Ivy Fonseca de Araujo – Equipe QVT. 

Carga-horária: 08 horas 
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5. Materiais adquiridos, produzidos, publicados pela equipe do Programa De 

Bem com a Vida 

5.1 Materiais recebidos: 

 Novembro/2016 – 87 Títulos de filmes do cinema nacional (DVDs) 

provenientes da assessoria do Gabinete do Ministro, os quais foram doados 

pela Agência Nacional do Cinema. Estes integrarão projeto a ser desenvolvido 

e lançado em 2017. 
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5.2 Materiais produzidos e publicados: 

Material Descrição Disponível em: 

Cartilha informativa “Prevenindo 
LER e DORT” 

 

Lançada na Intranet em 29/02/2016, 
desenvolvida em comemoração ao 
Dia Internacional de Combate à LER 
e ao DORT (28/02), tendo como 
objetivo auxiliar os servidores no 
autocuidado com a saúde no 
ambiente de trabalho 

http://intracgu.df.cgu/gest
ao-interna/gestao-de-
pessoas/boletins-e-
publicacoes/publicacoes-
diversas-
1/PrevenindoLEReDORT_C
artilhaFinal.pdf 

Cartilha informativa “Atividade 
Física 

 

Benefícios e dicas para saúde”, 
lançada na Intranet em 06/04/2016, 
compondo as atividades relativas à 
semana na qual foram 
comemorados o Dia Mundial da 
Atividade Física (06/04) e o Dia 
Mundial da Saúde (07/04) 

http://intracgu.df.cgu/gest
ao-interna/gestao-de-
pessoas/boletins-e-
publicacoes/publicacoes-
diversas-
1/CartilhaAtividadesFisicas
_Final_06abril2016.pdf 

Cartilha “Higiene 
Alimentar”

 

Elaborada em janeiro de 2016, 
encontra-se disponível na Intranet, 
entretanto o seu lançamento e 
divulgação integrarão o Projeto 
“Comer bem para viver Bem – 
Promoção da Alimentação Adequada 
e Saudável na CGU” a ser lançado 
em 2017. 

http://intracgu.df.cgu/ge
stao-interna/gestao-de-
pessoas/boletins-e-
publicacoes/pdfs-e-
outros-
documentos/HigieneAli
mentar_Final.pdf 

http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/PrevenindoLEReDORT_CartilhaFinal.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/publicacoes-diversas-1/CartilhaAtividadesFisicas_Final_06abril2016.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
http://intracgu.df.cgu/gestao-interna/gestao-de-pessoas/boletins-e-publicacoes/pdfs-e-outros-documentos/HigieneAlimentar_Final.pdf
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6. Considerações finais 

O presente relatório teve como objetivo apresentar todas as atividades desenvolvidas e a 

produção da equipe do Programa De Bem com a Vida no ano de 2016. Destaca-se que, conforme 

amplamente demonstrado nos itens supracitados, tais atividades se pautaram em objetivos e 

justificativas relevantes para promoção da saúde e valorização pessoal e profissional no âmbito 

deste Ministério. 

As ações também apresentaram consonância com a Política de Atenção à Saúde do 

Servidor Público Federal (PASS), operacionalizada por meio do Decreto n. 6.833/09, que cria o 

SIASS, e com a Portaria SRH/MP n. 1.261/2010, que institui os Princípios, Diretrizes e Ações em 

Saúde Mental que visam orientar os órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil - SIPEC da 

Administração Pública Federal sobre a saúde mental dos servidores. Esta portaria normativa, em 

seu art. 1º, afirma que os procedimentos em saúde mental a serem adotados pelos órgãos do 

SIPEC obedecerão, entre outros, aos seguintes princípios:  

I - estar em consonância com as políticas públicas de saúde mental e de saúde do 
trabalhador, considerando os pressupostos nacionais (Ministério da Saúde) e as 
recomendações dos organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde - 
OMS, a Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS e a Organização Internacional do 
Trabalho - OIT, respeitando a realidade local;  

II - basear-se em princípios humanitários e éticos de igualdade, equidade e não 
discriminação, do direito à privacidade e à autonomia individual, da abolição do tratamento 
desumano e degradante, garantindo o tratamento adequado;  

VII - estabelecer o atendimento por meio de equipe multiprofissional nas unidades do SIASS, 
garantindo um atendimento interdisciplinar e uma abordagem transdisciplinar; 

Também coadunam com a Portaria Normativa SRH/MP n. 03/2013 que institui as diretrizes 

gerais de promoção da saúde do servidor público federal, que visam orientar os órgãos e 

entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal – SIPEC e elenca em seu Capítulo II 

que as ações programáticas de promoção à saúde do servidor devem privilegiar, dentre alguns dos 

temas prioritários listados nesta Portaria: i) alimentação saudável; ii) cuidado integral em saúde; 

iii) desenvolvimento de habilidades sociais e do trabalho; iv) envelhecimento ativo, educação e 

preparação para a aposentadoria; entre outros. 
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Cumpre ressaltar que a equipe do Programa De Bem com Vida preocupou-se em elaborar 

projetos, detalhando-os em termos de justificativa e metodologia de ação, para cada uma das 

ações desenvolvidas e oferecidas por este Programa aos servidores e colaboradores deste 

Ministério. 

Ressalte-se que todo empenho desta Equipe não seria suficiente para viabilizar a execução 

de todas as atividades e o alcance dos exitosos resultados expostos sem que houvesse a pactuação 

de parcerias internas (ASCOM, DGI) e externas (SENAC, UNACON) e o apoio maciço na execução e 

planejamento das atividades. A colaboração da equipe da ASCOM foi essencial e responsável pelo 

êxito na divulgação das atividades nos canais de comunicação oficiais da CGU bem como na 

produção de layout, diagramação e impressão de diversos materiais utilizados em cada uma das 

atividades desenvolvidas e/ou apoiadas pelo Programa. 

Em relação ao item “a”, prevê-se a ampliação do projeto REINVENTE! – Acompanhamento 

Institucional para Aposentadoria de modo a transformá-lo em um curso de capacitação presencial 

a ser ofertado aos servidores que compõem o público-alvo do Órgão Central. Pretende-se 

desenvolver esta ação nos moldes do curso oferecido pela Universidade de Brasília, do qual a 

Equipe do Programa De Bem com a Vida participou durante o segundo semestre de 2016. Para 

tanto, será necessário estabelecer parceria com a Coordenação de Desenvolvimento e 

Capacitação – CDCAP/COGEP/DGI com vistas à institucionalização do curso (expedição de 

certificados, cômputo de carga horária de capacitação para o servidor participante, entre outros) e 

à obtenção de recursos para pagamento de instrutores altamente qualificados em cada uma das 

temáticas a serem ministradas no curso. Tal parceria será ainda fundamental no processo de 

divulgação do curso e no sucesso de sua recepção pelos membros do Ministério. 

Em especial, no que tange à expansão das ações do Programa para as Unidades Regionais, 

outra condição primordial a ser observada é a necessidade de realização de visitas técnicas aos 

Estados, o que demandará pagamento de diárias e passagens aos membros da equipe 

responsáveis pela condução deste trabalho.  

Diante do cenário aqui apresentado, a equipe do Programa De Bem com a Vida agradece o 

apoio institucional que recebeu para desenvolver as ações elencadas no presente Relatório e 
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reafirma seu compromisso de se manter tecnicamente qualificada, atualizada e motivada com o 

objetivo de implantar no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União 

práticas que verdadeiramente promovam saúde e qualidade de vida no trabalho aos servidores e 

colaboradores desta instituição. 


