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Campus: Parnamirim
Caracterização do campus:
- As atividades do Campus Parnamirim tiveram início no segundo semestre de 2008, sendo
sua sede inaugurada no dia 27 de dezembro de 2010, funcionando em um terreno de
64.000m² na BR 101.
- O Campus atende a população de Parnamirim e região com os seguintes cursos: Técnico
Integrado em Informática e Mecatrônica; Técnico Subsequente em Mecatrônica e Redes
de Computadores; Graduação em Tecnologia em Sistemas para Internet e Licenciatura em
Formação Pedagógica de Docentes para a Educação Profissional e Tecnológica. Além dos
cursos de Especialização em Ensino de Ciências e Matemática e Ensino de Teatro.
- Em sua estrutura física, atualmente, o campus é composto por 16 salas de aula, 1
auditório, 1 sala de professores, 1 sala para servidores (sala com TV, copa, espaço
funcional e sala de repouso), 1 refeitório para os estudantes, 19 laboratórios distribuídos
em várias áreas técnicas, e salas administrativas. Além de contar com 1 laboratório de
línguas, 1 sala de videoconferência, 2 laboratórios de pesquisas em robótica, 1 laboratório
de ensino híbrido, e 1 laboratório para os alunos EAD que assistem aulas no campus. Para
a prática física e esportiva possui ainda: 1 ginásio poliesportivo, 1 piscina semiolímpica, 1
campo de futebol, 1 sala de lutas, 1 sala de xadrez, 1 sala de tênis de mesa, 1 quadra de
areia e 1 área para atletismo.
- Além disso, o Campus Parnamirim, de acordo com dados fornecidos pela Gestão de
Pessoas (2021), possui, atualmente, um quadro composto por 65 docentes – sendo 60
efetivos, 05 substitutos -, 50 técnicos administrativos – sendo 41 efetivos e lotados no
Campus, 05 técnicos em cooperação técnica e 04 em exercício provisório. Atualmente, há
apenas um estagiário, devido a pandemia da COVID-19.
Diagnóstico:
- A Comissão de Promoção de Qualidade de Vida no Trabalho do Campus Parnamirim, instituída
pela Portaria Nº 60/2021 - DG/PAR/RE/IFRN, dentre suas ações, reuniu-se para planejar, debater
e produzir um instrumento diagnóstico que pudesse trazer dados objetivos, relevantes e que
colaborassem com a compreensão da realidade e planejamento das ações desta comissão para o

ano de 2021. Para tanto, foi produzida e aplicada uma enquete - via Google Formulários - entre os
dias 09 e 12 de abril de 2021. Esse instrumento de pesquisa foi enviado aos servidores do Campus
pelo e-mail institucional (pqvt.par@ifrn.edu.br) e, também, compartilhado nos mais diversos
grupos da rede social WhatsApp que contemplam servidores deste campus.
- A enquete foi composta por 15 questões (10 fechadas, 3 abertas e 2 mistas) e sistematizada em
4 partes, a saber: Informações pessoais; Saúde integral; Estilo de vida e Política organizacional.
Além disso, para a sua elaboração, consideramos a existência de um cenário em que o trabalho
remoto será o predominante ao longo do ano de 2021. Nas linhas a seguir, apresentaremos os
resultados compilados a partir de cada uma das partes elencadas.
1- Informações pessoais
- De um montante de 115 servidores (65 docentes + 50 técnicos administrativos) obtivemos a
participação de 44 servidores (41,90% do total de docentes e técnicos administrativos de nosso
Campus). As suas idades variaram entre 30 e 59 anos. Desse universo de 44 servidores, 61,4%
deles foram homens e 38,6% de mulheres. Identificamos, ainda, um percentual de 63,3%
docentes e 36,4% técnicos administrativos respondentes. Não obtivemos resposta de nenhum
estagiário ou terceirizado. Consideramos esse quantitativo de participantes satisfatório, em
virtude dos seguintes fatores que dificultaram um alcance maior de servidores, como por
exemplo: limitações na mobilização de preenchimento em função do formato de trabalho home
office; não obrigatoriedade; e tempo reduzido para a mobilização reiterada para preenchimento.
2 - Saúde integral
- Ao perguntarmos como o(a) servidor(a) avaliava a sua saúde mental antes da pandemia,
obtivemos os seguintes resultados:

Gráfico 1 - Saúde mental antes da pandemia

Fonte: Extraído do Google Forms

- Ao perguntarmos como o(a) servidor(a) avalia a sua saúde mental atualmente, obtivemos os
seguintes resultados:

Gráfico 2 - Saúde mental atualmente

Fonte: Extraído do Google Forms

- Quando comparamos os resultados obtidos, nos gráficos 1 e 2, sobre a saúde mental dos
servidores antes da pandemia e na atualidade, chegamos ao entendimento de que as respostas
foram relativamente positivas, comparadas com as nossas expectativas prévias e os relatos que
temos tido acesso sobre o adoecimento mental da população brasileira, de um modo geral. Nesse
sentido, destacamos que, antes da pandemia, apenas 2,3% dos respondentes evidenciaram a sua
saúde mental como péssima. Todavia, esse percentual aumentou para 9,1% dos servidores após,
aproximadamente, 14 meses de pandemia e isolamento social. Outro dado que nos chamou
atenção foi a migração exacerbada da compreensão regular de 2,3% para 25%. Temos consciência
que esse número é preocupante e que, enquanto comissão atuante no cenário do trabalho,
podemos corroborar com a diminuição de índices negativos como este.
- Ao perguntarmos como o(a) servidor(a) avalia a sua qualidade de vida atualmente, obtivemos os
seguintes resultados:
Gráfico 3 – Qualidade de vida atualmente

Fonte: Extraído do Google Forms

- Percebemos que, ao somarmos os índices assinalados como regular e péssimo, chegamos ao
montante de 36,3%, enquanto as dimensões excelente, ótima e boa totalizam 63,7%.
- A qualidade de vida é definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como sendo “a
percepção que um indivíduo tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de
cultura e valores nos quais está inserido e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e
preocupações”. Trata-se de uma definição que contempla a influência da saúde física e
psicológica, nível de independência, relações sociais, crenças pessoais e das suas relações com
características inerentes ao respectivo meio na avaliação subjetiva da qualidade de vida
individual. Neste sentido, pretendemos, enquanto comissão QVT, atuar em uma dessas
dimensões que é a esfera social do trabalho, na tentativa de propiciar ações que favoreçam a

leveza das relações que têm sido ressignificadas profundamente com a experimentação do
trabalho remoto.
- Na sequência, lançamos o seguinte questionamento: assinale as atividades (estão sendo
pensadas pela comissão de QVT) que você participaria: ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre
saúde bucal. ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre saúde mental. ( ) Palestras remotas ou
presenciais sobre os meses coloridos (amarelo, rosa e azul). ( ) Curso FIC em Qualidade de Vida no
Trabalho. ( ) Campanhas de vacinação. ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre temas
estratégicos como hipertensão, diabetes, obesidade etc. No gráfico 4, observamos os seguintes
resultados:
Gráfico 4 – Participação em atividades relacionadas ao eixo saúde integral

Fonte: Extraído do Google Forms

- Ao vislumbrarmos o gráfico 4, identificamos o interesse mais acentuado dos servidores em
participar de 3 ações: palestras remotas ou presenciais sobre saúde mental, campanhas de
vacinação e palestras remotas ou presenciais sobre temas estratégicos como hipertensão,
diabetes, obesidade etc.
- Posteriormente, deixamos o espaço aberto para sugestão de ações que a comissão de QVT
poderia desenvolver durante o ano de 2021, com relação ao eixo saúde integral. Foram obtidas
11 respostas. Dentre elas, destacamos algumas narrativas:
“Não sei se seria o termo correto, mas a saúde financeira. Essa ação em 2019 foi um sucesso e foi
interrompida no início da pandemia”.
“Rodas de conversas”.
“Eu já achei ótimo da ação das Estações! Fazer a gente se movimentar é muito importante nesse
tempo. Também poderia ter um espaço virtual para a gente se encontrar que não seja reuniões
ou palestras, mas que houvesse interação entre as pessoas para a gente ver uns aos outros,
conversar e trocar algumas ideias a partir de um mote”.
“Momentos de conversa coletiva online para descontrair um pouco”.
- As falas destacadas enaltecem o anseio dos servidores pela materialização de momentos
integrativos mais descontraídos e menos formais, como por exemplo, a participação em rodas de
conversa em que possa haver um direcionamento preliminar, mas que não sejam mediadas pela
rigidez organizacional de pautas de reuniões administrativas. Essa proposição ecoou como a
sugestão mais recorrente. Além disso, foram destacadas e sugeridas a manutenção de ações
realizadas anteriormente pela comissão QVT como o circuito de caminhada e corrida das estações
e o curso sobre saúde financeira.
3- Estilo de vida
- Iniciamos esta dimensão Estilo de vida perguntando se ANTES do início do período da pandemia

da COVID-19 o(a) servidor(a) praticava alguma atividade física regularmente. Para este
questionamento obtivemos os seguintes resultados:
Gráfico 5 – Prática regular de atividade física antes da pandemia

Fonte: Extraído do Google Forms

- Na sequência, perguntamos se ATUALMENTE o(a) servidor(a) pratica alguma atividade física
regularmente.
Gráfico 6 – Prática regular de atividade física durante a pandemia

Fonte: Extraído do Google Forms

- Ao confrontarmos o antes e o durante a pandemia identificamos um aumento do sedentarismo
de 25% para 38,6%. Esse aumento de 13,6%, de certa forma, já era esperado pela comissão, em
função do isolamento social ocasionado pela pandemia. Todavia, acreditamos que, mesmo diante
de um cenário pandêmico, seja possível desenvolver ações que mitiguem o sedentarismo e que
possam revelar-se como saídas alternativas, a partir da realização de atividades físicas individuais
(caminhada, corrida, pedal) ao ar livre, exercícios físicos em casa, dentre outras estratégias.
- Solicitamos, posteriormente, que os servidores assinalassem as atividades (estão sendo
pensadas pela comissão de QVT) que participariam: ( ) Desafios virtuais de atividades físicas
individuais (natação, bike, corrida e caminhada). ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre
possibilidades de exercícios físicos em casa. ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre orientações
básicas para iniciantes de caminhada, corrida e bike. ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre
alimentação saudável. ( ) Palestras remotas ou presenciais sobre alimentação aplicada a atividade
física. ( ) Palestras remotas ou presenciais com servidores fazendo receitas saudáveis. ( ) Palestras
remotas ou presenciais sobre envelhecimento saudável. ( ) Palestras remotas ou presenciais
sobre etilismo, tabagismo e consumo de drogas. ( ) Campanhas beneficentes de arrecadação e
doação à grupos menos favorecidos. ( ) Lives com a comemoração dos aniversariantes do mês. ( )
Lives de comemoração de eventos como São João e natal. ( ) Reuniões festivas remotas ou
presenciais em formato de sarau (apresentações artísticas e culturais dos servidores). No gráfico
7, podemos observar a incidência das respostas obtidas.

Gráfico 7 – Atividades propostas inicialmente pela comissão QVT 2021 para o eixo estilo de vida

Fonte: Extraído do Google Forms

- Ao observarmos o gráfico 7, identificamos que as quatro ações mais recorrentes foram:
palestras remotas ou presenciais sobre alimentação saudável; Campanhas beneficentes de
arrecadação e doação à grupos menos favorecidos; Palestras remotas ou presenciais sobre
alimentação aplicada à atividade física; e Palestras remotas ou presenciais sobre possibilidades de
exercícios físicos em casa. Esses resultados convergem para as expectativas iniciais que a
comissão QVT possuía com relação aos temas propostos, destacando-se - para nossa surpresa - a
realização de campanhas beneficentes como a segunda ação mais votada.
- Para finalizar a investigação desta dimensão abrimos o espaço para a sugestão de ações que a
comissão de QVT poderia desenvolver durante o ano de 2021. Foram obtidas 6 respostas, dentre
elas destacamos:
“Adorei essa: Palestras remotas ou presenciais com servidores fazendo receitas saudáveis. Só que
não seriam palestras, mas encontros”.
“Atividade física por meio de plataformas virtuais”.
“Clube de leitura”.
- As respostas destacadas reforçam a importância da alimentação saudável, dinamizada por meio
de encontros em que servidores e/ou convidados também possam ensinar a cozinhar pratos
fáceis e saudáveis. Além disso, percebemos o interesse na orientação de atividades físicas em
casa e a experimentação de um clube de leitura.
4- Política organizacional
- Iniciamos esta dimensão perguntando “Para um melhor desenvolvimento do seu trabalho, quais
práticas, dentro da nossa organização, poderiam contribuir: ( ) Mapeamento de competência. (
) Feedbacks. ( ) Reconhecimento profissional. ( ) Atividades de interação com equipe e colegas
(Encontros para descontração com colegas, momento de convivência para compartilhar
experiências). ( ) Atividades/reuniões com líderes para melhor acompanhamento das ações do
campus. ( ) Organização de tempo, equilíbrio entre atividades de trabalho e casa (trabalho home
office)”. No gráfico 8, visualizamos um mapeamento das respostas, a saber:

Gráfico 8 – Sugestões para melhoria no desenvolvimento do trabalho

Fonte: Extraído do Google Forms

- Foram apontadas a organização do tempo durante o trabalho home office e os encontros
destinados à descontração como os anseios mais recorrentes dos servidores, seguido pelo
reconhecimento profissional. Dessa forma, a comissão QVT tentará propor ações que fomentem
a implementação destas e outras que visem a melhoria do clima organizacional do IFRN
Parnamirim.
- No que tange aos encontros/reuniões virtuais, perguntamos aos servidores sobre a aceitação do
formato e a periodicidade desses momentos. O gráfico 9 abarca os seguintes resultados:
Gráfico 9 – Formato e periodicidade de reuniões/encontros virtuais

Fonte: Extraído do Google Forms

- Esse resultado aponta para um índice de elevada aceitação com relação ao formato e
periodicidade das reuniões remotas. Ao somarmos os entendimentos de bom e ótimo chegamos
ao total de 84,1%. Esse dado reforça que as atividades remotas têm sido formatadas a contento
da maioria dos servidores, embora 13,7% dos servidores estejam considerando a periodicidade e
formato das reuniões péssimas e regulares.
- A última questão de nosso instrumento solicitou aos servidores que sugerissem ações no
tocante à política organizacional. E obtivemos a resposta por parte de 4 servidores. Nesse
sentido, destacamos apenas duas respostas:
“Considero todas as sugestões de atividades positivas, mas não me sinto motivada a participar de
encontros para celebração. Minha mãe está passando por um quadro de saúde bem difícil, [...]
mas parabéns pela excelente iniciativa”.
“Já foi colocado tudo. Se conseguirmos fazer 50% já vai ser muito bom!”
- As duas falas destacadas apontam para pontos de vista e situações distintas. O primeiro emerge

da falta de motivação na participação em atividades celebrativas organizadas pela comissão QVT,
em função de problemas de saúde relacionados à família. Compreendemos e respeitamos a
situação exposta, na expectativa de contribuir de alguma forma para esse caso também. Com
relação ao segundo comentário, corroboramos com o mesmo, enquanto comissão. Nesse
sentido, procuraremos planejar uma estimativa de ações que possam ser viabilizadas, executadas,
avaliadas e que atendam às expectativas registradas neste instrumento diagnóstico.

Ordem de
prioridade
1º

2º

Atividade
Rodas de conversa
sobre temas como:
bem-estar, home
office, meses
coloridos, filmes e/ou
séries, músicas e etc.
Palestra/Encontro
virtual ou presencial
sobre saúde mental

Situação problema a ser
resolvida / Objetivo
Desenvolver ações que
colaborarem com a
melhoria dos parâmetros
observados no
instrumento diagnóstico,
sobre a saúde mental dos
servidores.
Desenvolver ações que
colaborarem com a
melhoria dos parâmetros
observados, no
instrumento diagnóstico,
sobre a saúde mental dos
servidores.
Realizar reuniões de
diálogo com a gestão e os
servidores sobre a
implementação de ações
de reconhecimento
profissional e feedbacks.

Eixo

Indicador

Meta

Saúde integral

-Número de rodas
de conversa
realizadas.

-Realizar 2 rodas de
conversa ao longo
do projeto

3º

Ação voltada ao
reconhecimento
profissional e
feedbacks com a
gestão e servidores.

4º

Campanha
beneficente

Fortalecer a
responsabilidade social,
empatia, cooperação e
amor aos menos
favorecidos.

Estilo de vida

Palestra remota ou
presencial sobre
alimentação saudável

Estimular a melhoraria da
alimentação dos
servidores e ampliar os
conhecimentos sobre o
assunto.

Estilo de vida

Estimular a melhoraria da

Estilo de vida

5º

6º

Master Chef Servidor

Custo

-Abertura para avaliação
verbal dos servidores.

-Participação dos
servidores

Saúde integral

Política
organizacional

-Participação
mínima de 15
servidores
-Número de
- Realizar 1
palestras/encontros palestra/encontro
ao longo do projeto
-Participação dos
servidores
-Participação
mínima de 15
servidores
- Número de
-Realizar 4 reuniões
reuniões
ao longo do
projeto, sendo 2
-Participação dos
com a gestão, e 2
servidores
com os servidores.
-Participação
mínima de 15
servidores
-Número de
- Realizar 1
campanhas
campanha ao longo
do projeto
Participação dos
-Participação
servidores
mínima de 15
servidores
-Número de
- Realizar 1 palestra
palestras
ao longo do projeto

Instrumento de
acompanhamento e avaliação
- Lista de frequência

-Participação dos
servidores
-Número de live

-Participação
mínima de 15
servidores
- Realizar 1 live ao

- Lista de frequência
-Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários.

- Lista de frequência
- Abertura para avaliação
verbal dos servidores.
- Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários.
- Registro fotográfico e
fílmico.

-

- Registro fotográfico e fílmico
da entrega das doações
arrecadadas.

-

- Lista de frequência
- Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários.
- Lista de frequência.

R$
1.000,00

-

7º

8º

9º

10º

- Convidar servidores
do IFRN para lives
mostrando a
preparação e
cozimento de pratos
saudáveis.
Corrida das Estações

alimentação dos
servidores e ampliar os
conhecimentos sobre o
assunto.

longo do projeto
- Participação dos
servidores

Devido ao distanciamento
social imposto pela
pandemia limitando as
práticas físicas em
espaços esportivos, uma
opção segura é corrida
e/ou caminhada formato
virtual com o objetivo de
fortalecimento do
sistema imunológico e
promoção da saúde

Estilo de vida

Auxiliar os servidores
para gerenciar de forma
positiva a jornada do
trabalho remoto com as
diversas atividades
impostas diante do
cenário atual.

Política
Organizacional

Melhoria da sala de
QVT dos Servidores
do Campus IFPAR

Criar um ambiente
harmonioso, vibrante,
alegre para o retorno dos
servidores pós-pandemia

Todos os Eixos

Sarau servidor(a) momento integrativo,
em que os

Desenvolver ações
integrativas que
corroborem com a

Saúde integral

Curso/formação que
aborde a organização
do tempo na relação
trabalho remoto vida
social

-Número de etapas
-Participação dos
Servidores

-Participação
mínima de 15
servidores
- Realizar 8 etapas
divididas em 04
estações (Verão,
Outono, Inverno e
Primavera) Formato Virtual

- Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários.

- Entrega do Registro (print)
da Caminhada ou Corrida nas
etapas do Circuito

R$
3.500,00

-Participação
mínima de 15
servidores

- Número de
cursos/formações
- Participação dos
Servidores

- Número de
cadeiras do papai
- Número de sofás
- Número de mesas
de pebolim

- Número de sarais
- Participação dos

1 - Realizar pelo
menos 01
encontro/formação
durante o ano
-Participação
mínima de 20
servidores
- Comprar 08
cadeiras do papai
para descanso
-Comprar 01 sofá
- Comprar 01 mesa
de pebolim
- Realizar 1 saral ao
longo do projeto

- Lista de frequência

R$
3.000,00

-Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários

- Uso dos equipamentos
Registro fotográfico e fílmico

R$
7.000,00

- Lista de frequência
- Abertura para avaliação

participantes serão
convidados a realizar
performances
(apresentações
musicais,
declamações de
poesias, exposição de
pinturas, stand-up
etc).

melhoria da saúde mental
e clima organizacional.

Campanha de
vacinação

Divulgar entre os
servidores campanhas de
vacinação de âmbito
nacional e local.
Apresentar e ampliar os
conhecimentos dos
servidores sobre a
temática da aromaterapia
e uso dos óleos
essenciais.
Auxiliar os servidores na
administração dos seus
rendimentos, nas suas
decisões de poupança e
investimento, no seu
consumo consciente e na
prevenção de fraudes.
Criar um ambiente
saudável ao ar livre para
momentos de interação
entre os servidores no
momento da pós
pandemia

servidores

-Participação
mínima de 15
servidores

verbal dos servidores.
- Registro fotográfico e
fílmico.

11º

12º

13º

14º

Palestra remota ou
presencial sobre
aromaterapia

Curso de Educação
Financeira

Praça dos Servidores

Saúde integral

- Produção de
cartazes virtuais

- Produzir 3
cartazes virtuais ao
longo do projeto

- Registro fotográfico dos
cartazes divulgados

-

Estilo de vida

-Número de
palestras

- Realizar 1 palestra
ao longo do projeto

-

-Participação dos
servidores

-Participação
mínima de 15
servidores
- Realizar 1 curso
ao longo do projeto

- Lista de frequência
- Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários.

- Lista de frequência

-

Estilo de vida

- Número de cursos
- Participação dos
servidores

Todos os Eixos

- Número de mesas
- Número de
cadeiras

-Participação
mínima de 15
servidores
-Comprar 4 mesas
-Comprar 16
cadeiras
adequadas,
ambientação do
espaço que será
criado

- Preenchimento de
instrumento de avaliação via
Google Formulários

- Uso do espaço
R$
4.000,00
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