PROGRAMA
QUALIDADE DE VIDA

SERVIDOR

A Coordenação de Atenção à Saúde do Servidor (COASS) é a mais nova área da Diretoria de

Gestão de Pessoas do IFRN e atualmente é composta por 03 servidores (02 Psicólogas e 01 Assistente

Social) e 02 estagiários (Psicologia e Gestão Desportiva e Lazer). O objetivo desta coordenação é

desenvolver ações que promovam à atenção a saúde do servidor e o bem-estar no trabalho; englobando,

portanto, até o momento, as áreas de perícia oficial, exames periódicos, promoção da saúde e vigilância

em saúde.

Na área de Perícia Oficial, os atendimentos para concessão das Licenças para Tratamento de

Saúde são realizados em cooperação com a Unidade do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do

Servidor (SIASS)/UFRN.

Em relação aos Exames Médicos Periódicos, que tem como principal objetivo a preservação

da saúde dos servidores, em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças

ocupacionais ou profissionais.

Na área de Promoção da Saúde o GT SIASS elaborou uma pesquisa denominada “Qualidade

de Vida no Trabalho e Saúde: uma análise da percepção de servidores públicos do Instituto Federal do

Rio Grande do Norte”. Este diagnóstico será importante, pois subsidiara a elaboração de projetos na área

de Promoção da Saúde (PS) e Qualidade de Vida o Trabalho (QVT) nos Câmpus. O referido grupo

também é responsável pela elaboração do Programa de PS e QVT que norteará a execução dos projetos

nesta área em todos os campi; bem como, em conjunto com outros servidores, pelo Projeto de Saúde

Metal e o de Saúde Financeira.

No intuito de celebrar dias comemorativos e auxiliar na interação dos servidores da Reitoria, a

COASS promoveu os seguintes eventos nesta unidade: Homenagem ao dia da Mulher; Café com

Chocolate (celebração da Páscoa); Semana do Trabalhador; Homenagem ao Dia das Mães. Auxílio na

organização da Semana do Meio Ambiente, Arraia da Reitoria, Homenagem ao Dia dos Pais, Outubro

Rosa e Dia do Servidor.

Na área de promoção de eventos esportivos, foi realizado nos meses de Julho e Agosto os

Jogos Intercâmpus dos Servidores 2013.

A área de vigilância também esta tendo o seu trabalho reestruturado e deverá contar com uma

nova Comissão em 2014. Esta será responsável pela emissão de laudos ambientais, elaboração do

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e apoio na implantação da Comissão Interna de Saúde do

servidor Público no IFRN.

