
 
 

Divulgada a relação das Unidades interessadas em participar de Ações Coletivas em 

Psicologia do Trabalho e Terapia Ocupacional. O levantamento de unidades/equipes 

interessadas foi realizado entre os dias 02/03/2020 e 13/03/2020 pelo Serviço de Saúde e 

Qualidade de Vida/DAS/SGP. 

 A Superintendência de Gestão de Pessoas parabeniza as unidades inscritas (Quadro1) 

pela busca desta ação voltada para saúde do servidor para seus espaços de trabalho por meio 

de ações coletivas e reforça a importância da promoção da saúde do trabalhador (servidor e 

colaborador). Assim, podemos difundir uma cultura de espaços promotores de cuidado, 

ampliando a lógica do acolhimento, amparada pela construção de sentidos e significados em 

relação ao trabalho, às equipes e à instituição. 

 

 

Quadro 1 – Unidades inscritas para participar das Ações Coletivas 

Fonte: SSQV, via formulário Google Docs (2020) 

 

Considerando às normativas institucionais em referência às orientações do Ministério 

da Saúde, informamos que quando retomadas as atividades presenciais a SSQV entrará em 

contato com as unidade/equipes interessadas para planejar os encontros. 

Ademais, fiquem atentos às orientações que a equipe da SSQV tem elaborado no 

sentido de favorecer um contexto de trabalho remoto com maior harmonia familiar, atento à 

interação virtual tranquila, sem esquecer da saúde física e mental. 

 

 

15 de abril de 2020 

Serviço de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho 

Divisão de Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 

Superintendência de Gestão de Pessoas 

Data da Inscrição Unidade Inscrita 

1 3/4/2020  Diretoria do Sistema de Bibliotecas da Unilab 

2 3/10/2020  Setor de Gestão de Pessoas -  Campus dos Malês 

3 3/10/2020  Seção de Benefícios (DAP/ SGP) 

4 3/11/2020  Coordenação de Projetos e Acompanhamento Curricular (CPAC) 

5 3/12/2020  Corregedoria da Unilab 

6 3/12/2020  Diretoria do Campus dos Malês 

7 3/13/2020  Coordenação de Assuntos Estudantis (COASE) 

8 3/13/2020  Setor de Biblioteca  - Campus dos Malês 

9 3/13/2020  Seção de Políticas Estudantis (SEPE) – Campus dos Malês 

10 

3/13/2020  

Secretaria do Instituto de Humanidades e Letras (IHL)- Campus 

dos Malês 


