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Tema 01: Reconhecendo o Valor dos Servidores 

 

Facilitadores: Marilene Feitosa e Telma Araújo 

 Antes de começar a discussão, reflita como você e sua unidade podem contribuir nas 

questões elencadas a seguir:  

1. Que ideias você pode apresentar para tornar ainda melhor a integração entre os servidores da 

Universidade?  

2. Que princípios devem nortear o processo de reconhecimento dos servidores? Como isso pode ser 

realizado? 

3. Que ideias você sugere para tornar ainda maior o protagonismo e sentimento de pertencimento 

dos servidores na UFC?  

4. Como tornar mais forte nossa cultura de inovação com foco nas pessoas, incentivando a geração 

de ideias pelos servidores?  

 

Tema 02: Promovendo o Desenvolvimento Profissional  

 

Facilitadores: Sylvana Holanda, Bruno Matos e Luana Batista 

 Antes de começar a discussão, reflita como você e sua unidade podem contribuir nas 

questões elencadas a seguir:  

1. O que pode contribuir para maior inserção dos servidores nas oportunidades de capacitação, 

formação e qualificação? 

2. Como podemos tornar ainda mais acolhedora a chegada de servidores recém-ingressos? 



 

3. Como podemos tornar ainda mais efetivo o processo de ambientação de servidores recém-

ingressos? 

4. Que estratégias podem ser adotadas para que os servidores possam estar habilitados para o 

exercício das competências de gestão e liderança na universidade? 

5. Como os servidores podem contribuir para a internacionalização da UFC?  

 

Tema 03: Tornando o Ambiente de Trabalho mais Saudável  

 

Facilitadores: Renata Luna e Vicente Aguiar 

 Antes de começar a discussão, reflita como você e sua unidade podem contribuir nas 

questões elencadas a seguir:  

1. Como tornar ainda mais efetivas as políticas de acessibilidade e inclusão adotadas pela UFC?  

2. Como tornar ainda melhor as ações de promoção da saúde e qualidade de vida dos servidores no 

ambiente de trabalho? 

3. Como promover a adoção universal de normas de segurança do trabalho nos ambientes da 

Universidade? 

4. Como tornar ainda melhor o atendimento na perícia oficial de saúde oferecida aos servidores?  

 

Tema 04: Aprimorando a Qualidade do Trabalho 

 

Facilitadores: Editinete Garcia e Ana Cristina Brito   

 Antes de começar a discussão, reflita como você e sua unidade podem contribuir nas 

questões elencadas a seguir:  

1. Que sugestões você teria a fim de otimizar a gestão de processos de trabalho? 

2. Que critérios devem ser adotados a fim de melhorar o dimensionamento da força de trabalho 

da Universidade?  

3. Como podemos tornar ainda melhor o atendimento ao público interno e externo da 

Universidade?  

4. Que iniciativas podem ser atribuídas para aprimorar a comunicação com o público interno da 

UFC?  


