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Projeto Saúde Vocal
Acontecerá, em agosto, a segunda edição do Projeto
Saúde Vocal ofertada pela Unidade SIASS UNIVASF.
A equipe multiprofissional em saúde, a partir do seu
eixo de promoção, reconhece a importância da
comunicação oral como instrumento comum de
trabalho no contexto acadêmico. Por esse motivo, a
oferta deste projeto visa promover ações que orientem
e sensibilizem os participantes à prática de hábitos
saudáveis para uma boa qualidade vocal.

Inscrição

•De 1º a 10/08*
*Link via E-mail Institucional
ou site: sgp.univasf.edu.br

Um retrato da Saúde do Trabalhador Brasileiro
O Ministério do Trabalho lançou, recentemente, a primeira edição do Anuário de Saúde do
Trabalhador (2015), realizado em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e
Estudos Socioeconômicos (Dieese). As principais ocorrências de saúde ocorridas no trabalho,
no Brasil, no ano de 2014, foram esmiuçadas e resultaram em um documento que poderá
contribuir para o desenvolvimento de pesquisas, orientação das políticas e prática profissional
no âmbito da saúde dos trabalhadores.
Disponível em: www.dieese.org.br
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Projeto Preparação para Aposentadoria
Fotos do Projeto
Aconteceu, nos meses de junho e julho, a primeira edição
do Programa de Preparação para Aposentadoria da
UNIVASF. A realização desse curso está submetida à
execução da Política de Atenção à Saúde e Segurança do
Trabalho do Servidor Público Federal (PASS), através do
seu eixo de promoção à saúde, e foca na ampliação de
conhecimentos sobre o desenvolvimento humano, as
questões
relacionadas
ao
trabalho
saudável,
envelhecimento ativo, para fins de planejamento dessa
etapa da vida. Durante seis encontros, foram trabalhados
diversos temas atrelados as bases teóricas que guiam os
Programas de Educação para Aposentadoria.
Participaram desses encontros servidores da UNIVASF e
do IF Sertão Pernambucano. Inicialmente foram abertas
15 vagas, mas para as próximas edições esse número
deverá ser ampliado, de acordo com o formato dos
encontros planejados por cada ministrante. Colaboraram
com a execução a profª Dra. Verônica da Nova Quadros
Côrtes e seus orientandos em Psicologia Edvânia
Marques da Rocha e Walter M. de Carvalho, o prof. Dr.
Marcelo de Maio Nascimento e o prof. Ms. Alexandre
Barreto, a Procuradora-Chefe Dra. Juliana Gomes
Campelo Matos Braz e a gerente geral da UNICRED Sra.
Edna Burgos. A participação de todos foi muito valiosa e
os resultados colhidos na avaliação de reação nos ajudará
a pensar os futuros encontros.

Contato: siassunivasf@univasf.edu.br
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