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1. APRESENTAÇÃO:

A qualidade de vida no trabalho, tema que tem ganhado uma discussão ampla nas
últimas décadas e tem recebido maior atenção por parte de gestores que levam a sério a saúde
e bem estar dos empregados dentro das organizações, consiste na percepção de bem estar que
tem os indivíduos dentro do ambiente de trabalho, considerando o conjunto de políticas,
práticas e serviços de gestão de pessoas de uma empresa. A essência da qualidade de vida no
trabalho está voltada para uma vida mais longa e com maior qualidade para as organizações e
as pessoas que a constituem, a partir de uma visão consciente e qualificada de suas escolhas
de bem estar, considerando as dimensões biológica, psicológica, social e organizacional
(FERREIRA et al., 2013).
No IFRN Campus Santa Cruz, o Programa de promoção à saúde e qualidade de vida
no trabalho está voltado para o desenvolvimento de ações de cuidado com a saúde e elevação
do bem-estar no ambiente de trabalho, levando a um melhor desempenho das funções dos
profissionais. O intuito é criar um “Campus” mais humanizado, no qual os servidores se
sintam acolhidos e confortáveis, aumentem o interesse em participar das ações propostas e
elevem a motivação no exercício de suas atividades, contribuindo, assim, para aumentar a
eficácia institucional. A instituição precisa mostrar na prática que está preocupada com a
saúde física e mental do servidor para fortalecer nossa estrutura organizacional.

2.

JUSTIFICATIVA:

Com base em dados do SUAP, consultados pela Gestão de Pessoas no início de
2017, a faixa etária predominante entre os servidores do Campus Santa Cruz fica entre 26 a 40
anos, sendo a maioria casada e não praticante de atividades físicas regulares. Chama a atenção
o número de servidores que apresentam excesso de peso e demonstram necessidade ou
interesse na perda de medidas, o que destaca a importância de se implementar um programa
que auxilie na conscientização sobre prevenção com a saúde, o que inclui também a
reeducação alimentar.
É importante destacar que o fato de grande parte dos servidores não residir no
município de Santa Cruz faz com que o tempo gasto em deslocamentos diários com as
viagens leve a uma rotina de vida cansativa e seja reduzido sobremaneira o tempo disponível
para a prática de atividades físicas. Deve-se ainda considerar que esses mesmos servidores

dependem dos estabelecimentos locais para fazer suas refeições, o que muitas vezes dificulta
o acesso a opções de alimentação mais saudáveis e balanceadas.
Não obstante, percebe-se também a necessidade de se promover mecanismos que
contribuam para elevar a identificação dos servidores com o espaço de trabalho em que estão
inseridos, seja no âmbito do Campus ou do município. Pensar em alternativas que levem esses
cidadãos à adoção de hábitos de vida que facilitem a integração com os colegas de trabalho e
com a comunidade local, favorecendo a troca de informação, a interação social e o
compartilhamento de experiências.
Diante dessa realidade, o presente projeto propõe-se ao planejamento de ações, que
serão sugeridas pelos próprios servidores, que possam elevar o nível de bem-estar dentro da
organização. Dessa forma, a partir do momento em que começamos a auxiliar, conscientizar,
alertar e prevenir, de forma organizada e sistemática, o Instituto estará apresentando meios
para a formação de uma cultura saudável, harmonizando o lado pessoal e profissional,
fomentando uma mentalidade de vida com qualidade, para que seus profissionais se tornem
mais ajustados, felizes e possam expandir e fortalecer vínculos sociais e afetivos dentro da
comunidade escolar.

3. OBJETIVO GERAL:

Contribuir para a melhoria da qualidade de vida e bem-estar dos servidores,
estagiários e terceirizados, no ambiente de trabalho, desenvolvendo ações que visem
promover e proteger a saúde.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:



Avaliar individualmente a saúde dos servidores;



Desenvolver palestras interdisciplinares sobre promoção à saúde e prevenção de
doenças;



Proporcionar eventos que favorecem a expansão das relações interpessoais;



Promover ações de conscientização sobre prevenção a acidentes no ambiente de
trabalho bem como “o que fazer” em situações especifica de “perigo”;



Desenvolver ações de promoção da saúde e combate ao estresse: dança, musculação,
treinamento funcional e hidroginástica;



Aquisição de equipamentos ergonômicos;



Desenvolver práticas esportivas: basquete, vôlei, futsal, natação, entre outros.

5. METAS:



Obter a avaliação global das condições de saúde dos profissionais do campus, para
intervir nas problemáticas identificadas e acompanhá-las;



Tornar os profissionais do campus sensibilizados a respeito de cuidados com saúde e
mudanças de hábitos de vida para uma o alcance de uma vida saudável;



Obter a integração entre ambiente de trabalho e relações familiares;



Informar os profissionais sobre situações de risco à saúde e integridade física e a
forma correta para uma ação emergencial;



Tornar os profissionais estimulados e sensibilizados para participar continuamente de
práticas esportivas e alternativas;



Combater o estresse;



Diagnosticar através de avaliações periódicas quais foram os resultados benéficos
alcançados pelos servidores diante das ações do programa.

6. PUBLICO ALVO:

Servidores públicos federais, estagiários e terceirizados.

7. METODOLOGIA:

O projeto será desenvolvido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte campus Santa Cruz com duração de 9 meses e as ações serão
organizadas da seguinte forma:

Ação desenvolvida:
AVALIAÇÃO GLOBAL DA SAÚDE
Profissionais responsáveis:
Os profissionais do campus passarão
ENFERMEIRA
EDUCADOR FÍSICO
Eixos visados:
SAÚDE INTEGRAL
Implantação:

por

avaliações

interdisciplinares

individualizadas com profissionais do próprio
campus especialistas na área de enfermagem e
educação física com fim a investigação das
condições de saúde e resistência física. A ação
será desenvolvida no setor de saúde e

IMEDIATA

academia do campus em escala de marcação
A
programação
deverá
ser
quadrimestral, à depender da demanda. de atendimento.

Ação desenvolvida:
MUSCULAÇÃO

Os estagiários de educação física
juntamente com os profissionais dessa área

Profissionais responsáveis:
ESTAGIÁRIOS E PROFISSIONAIS DE
ED. FÍSICA

estarão disponíveis para auxiliar e orientar os
servidores na prática da musculação.

Eixos visados:
ESTILO DE VIDA
Implantação:
AULAS: TERÇAS E QUINTAS NO
TURNO MATUTINO: 07:00H AS
11:00H, SEGUNDA E QUARTA NO
TURNO VESPERTINO: 17:00H AS
19:00H.

Ação desenvolvida:
DANÇA DE SALÃO

Essa atividade ajuda a manter a forma,

a levantar a autoestima e Aproximar as
Profissionais responsáveis:
BIBLIOTECÁRIO/DOCUMENTARISTA

pessoas. Além disso, faz bem à saúde,
protegendo o corpo de problemas cardíacos e
respiratórios. Um ponto forte dessa atividade
é o combate ao estresse e que é uma
excelente terapia, uma vez que desenvolve o
raciocínio e a parceria, e também ajuda a

Eixos visados:

desinibir até pessoas que são muito tímidas.

SAÚDE INTEGRAL
O campus dispõe de um profissional

ESTILO DE VIDA

na área de dança que se disponibilizou a dar
as aulas. Por enquanto está será usado o
Implantação:

espaço

cultural

do

campus

para

essa

AULAS: TODAS AS QUARTAS-FEIRAS atividade, mas em breve uma sala específica
HORÁRIO: DAS 18H ÀS 19H

para aulas de dança estará a disponível.

Ação desenvolvida:
HIDROGINÁSTICA
Profissionais responsáveis:

Exercício Aeróbico leve que pode ser
adotado por todos, independente de faixa

PROFISSIONAIS E ESTAGIÁRIOS DE etária. O pouquíssimo impacto e a
EDUCAÇÃO FÍSICA
refrescância da água para os dias mais
Eixos visados:
quentes são apenas os principais motivos para
SAÚDE INTEGRAL

você se sentir tentado a se exercitar na

ESTILO DE VIDA

piscina.
O Campus irá atrás de Parceiros para

Implantação:
AULAS: TODAS AS SEGUNDAS E
QUARTAS DAS 18:00H AS 19:00H

ministrar as aulas e também contará com a
participação dos estagiários.

Ação desenvolvida:
TREINAMENTOS FUNCIONAIS

Essa atividade física agrega o trabalho
de diferentes habilidades em um único

Profissionais responsáveis:

exercício, por exemplo: é possível trabalhar a

PROFISSIONAIS E ESTAGIÁRIOS DE força, o equilíbrio e a flexibilidade de uma
EDUCAÇÃO FÍSICA
vez só.
Eixos visados:
O Campus irá atrás de Parceiros para
SAÚDE INTEGRAL
ESTILO DE VIDA

ministrar as aulas e também contará com a
participação dos estagiários.

Implantação:
AULAS: TODAS AS TERÇAS E
QUINTAS DAS 17:00H AS 18:00H

Ação desenvolvida:
APOIOS ERGONOMICOS PARA OS
PÉS

Através

de

pesquisa

realizada

diretamente no e-mail institucional dos
Profissionais responsáveis:

servidores

do

Campus

SC,

onde

foi

TEC.
ADMINISTRATIVOS
EM perguntado o interesse em adquirir o apoio
EDUCAÇÃO E DOCENTES EM ÁREAS
ergonômico para os pés, pois os nossos
ADMINISTRATIVAS
Eixos visados:
POLÍTICA ORGANIZACIONAL

servidores relataram alguns desconfortos na
região lombar e a necessidade de aliviar a
tensões em pontos críticos que causam dores

Implantação:
APÓS AQUISIÇÃO ATRAVÉS DA
LICITAÇÃO GERAL

nas regiões inferiores do corpo humano.
Foi apresentado o interesse de 33
servidores do Campus Santa Cruz em adquirir
o apoio ergonômico para os pés.

Ação desenvolvida:
ATIVIDADES ESPORTIVAS

São atividades destinadas a melhorar
o condicionamento físico e cardiovascular
dos profissionais através dos mais variados

Profissionais responsáveis:

esforços que o corpo humano consegue fazer,

TODOS OS SERVIDORES DO CAMPUS nessa atividade todos os profissionais
SC QUE TEM INTERESSE EM
poderão participar e caberá ao profissional de
PRATICAR ESPORTES
Educação Física utilizar as metodologias que
Eixos visados:
envolvam o maior numero possível de
SAUDE INTEGRAL
participante.
ESTILO DE VIDA
Implantação:
FUTSAL: horário, terças e quintas:
18:00h as 19:00h, BASQUETE: horário a
definir, NATAÇÃO: Todos os dias: 17:00h
as 18:00h, VOLEI: horário a definir

Ação desenvolvida:
PALESTRAS E AÇÕES EDUCATIVAS
Serão desenvolvidas ações educativas
INTERDISCIPLINARES
SOBRE
PROMOÇÃO E PREVENÇÃO DA interdisciplinares durante a SIAPT do
SAÚDE
Campus SC sobre promoção e prevenção da
Profissionais responsáveis:

saúde bem como a elaboração de um

TEC. ENFERMAGEM, ODONTOLOGO, calendário com palestras na área da saúde e
MEDICO, ASSIST. SOCIAL e
qualidade de vida. As temáticas abordadas
DOCENTES
serão de escolha dos profissionais do campus,
Eixos visados:
por meio de consulta realizada a cada
SAUDE INTEGRAL
trimestre.
ESTILO DE VIDA
POLITICA ORGANIZACIONAL
Implantação:
Durante a SIPAT do Campus SC e ofertar
em mais duas palestras ao longo do ano.

a. PRESTADORES DE SEVIÇOS

Firmar Parcerias com Instituições Externas e Pessoas Físicas que possam contribuir
com as atividades propostas no Projeto, tendo em vista que os servidores estão sendo
beneficiados sem custo algum com essas parcerias.

b. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Com a necessidade de ampliar as ações e dar continuidade ao que já foi feito no
projeto 2016, é fundamental a compra de materiais e também manter o contrato de
manutenção da academia do campus, bem como adquirir equipamentos ergonômicos para os
pés, tendo em vista a melhoria das condições de trabalho do servidor.
O Campus Santa Cruz irá participar do Pregão Coletivo proposto pela Comissão
Central.

8. EQUIPE PROFISSIONAL
Profissionais de Educação Física: estagiários a serem contratados e os professores João Maria
Dias e Mônica de Lima Pereira
Enfermeira: Jullyana Marion Medeiros de Oliveira
Médico: Lissandro Barros Fernandes Costa
Odontólogo: Thiago Antônio Raulino do Nascimento
Administrador especialista em recursos humanos: Joatan Fernandes Vieira Júnior.

9. RECURSOS

Os itens foram retirados do Anexo 2, do Edital nº 01/2017-COASS/IFRN

ITEM

16
25

DESCRIÇÃO
Máquina de Agachamento Guiado
Smith
Barra H maciça

VALOR
ESTIMADO

QUANT.

VALOR
TOTAL

4.262,30

1

4.262,30

185,63

01

185,63

Barra maciça em formato W, com
28

rosca recatilhada, cromada, com

196,76

01

196,76

102,81

01

102,81

54,77

02

109,54

137,35

40

4.120,50

1.339,75

03

4.019,25

comprimento de 120 cm.
Puxador
30

corda

musculação

tríceps

para

confeccionado

com

corda de nylon de alta resistência
Roda de Exercício Abdominal com
90

duas pegadas laterais revestidas de
emborrachado e roda central

155

Apoio Ergonômico para os pés
Serviço de manutenção preventiva e

159

corretiva

de

equipamentos

de

academia de ginástica, Pagamento
por mês

TOTAL

12.996,79

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução terá por base o ano de 2017, com início previsto para o
mês de abril e término em dezembro, com a avaliação no final de dezembro.
MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
Planejamento
contratação

e

X

dos

serviços
Execução

e

X

X

X

X

X

X

X

X

e

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Acompanhamento
Monitoramento
Avaliação mensal
Avaliação Final do
Projeto

X

11. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O projeto será monitorado e avaliado mensalmente pela comissão do programa
Qualidade de Vida no Trabalho, por meio de dos seguintes instrumentos:
 Fichas de inscrições;
 Folha de frequência nas atividades;
 Avaliações dos participantes das atividades;
 Monitoramento dos não-participantes..
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