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1. Origem: trata-se de uma iniciativa dos servidores técnico-administrativos
lotados na Secretaria Administrativa do CCA, com o intuito de iniciar um
processo de integração dos STAE do CCA.

2. Público-Alvo: servidores técnico-administrativos em educação lotados no
Centro de Ciências Agrárias, totalizando 86 profissionais.

3. Divulgação: via memorando circular para a apresentação do programa junto ao
público-alvo e suas respectivas chefias imediatas; e-mail institucional individual
para o público-alvo com o intuito de organizar os eventos.

4. Duração: 07 de março de 2016 a 16 de dezembro de 2016.

5. Motivação (situação a ser modificada com a programação): atualmente os
servidores técnico-administrativos do CCA pouco se conhecem pessoalmente,
havendo casos de servidores que realmente nunca se encontraram ou que só
se conhecem por telefone, e-mail ou SPA. Isso se deve, inicialmente, ao tipo de
trabalho que cada servidor desenvolve - atribuições específicas do cargo-, bem
como pela distribuição espacial dos setores de trabalho no CCA –
caracterizando-se por diferentes prédios que abrigam os departamentos de
ensino, os cursos de graduação e de pós-graduação. Salientando-se que há
casos de pessoas que executam as mesmas atividades, porém em locais
distintos do CCA, e ainda não se conhecem. Soma-se a isso o fato de a UFSC
não implementar ações visando a integração dos servidores técnicoadministrativos recém-contratados, tampouco dos que já fazem parte da
instituição.

6. Objetivo Geral: promover a integração dos servidores técnico-administrativos
em educação do CCA, oportunizando encontros durante o horário de trabalho.

7. Objetivos Específicos:

- promover atividades que reúnam os servidores;
- promover a saúde e o bem-estar dos servidores;
- oportunizar a troca de experiências profissionais;
- promover agilidade nas relações de trabalho.

8. Recursos: recursos financeiros próprios dos servidores lotados na Secretaria
Administrativa do CCA, recursos financeiros e materiais já existentes na
instituição.

9. Meta: que ao final do programa, oitenta por cento do público-alvo tenha
participado de pelo menos duas das ações propostas.

10. Avaliação: será realizada de duas formas: a) por meio do controle da
participação dos servidores nas ações propostas (registro de frequência); b) a
aplicação de um questionário de avaliação do programa após a finalização das
ações.

11. Ações Propostas:

Ø Café dos Técnico-Administrativos;
Ø CineCCA;
Ø Conhecendo o CCA.

12. Detalhamento das Ações Propostas:

Ø Café dos Técnico-Administrativos
Objetivo: que os servidores lotados na Secretaria Administrativa do CCA possam
conhecer os demais servidores do Centro e vice-versa.
Atividade: realização de um café da manhã entre os servidores da Secretaria
Administrativa do CCA e servidores convidados, dos quais o(s) aniversariante(s() da
semana.

Data: todas as sextas-feiras (38 dias).
Horário: das 09h às 10h.
Local: sala de reuniões da Direção do CCA.
Critério para escolha dos convidados: o(s) aniversariante(s) da semana, acrescido de
um servidor, respeitando-se a seguinte ordem: os secretários dos cursos de pósgraduação, os secretários dos cursos de graduação, os secretários de departamento, os
servidores lotados na Biblioteca Setorial do CCA, os servidores lotados na Fazenda
Experimental da Ressacada, os servidores ocupantes do cargo de Técnico em
Laboratório, demais servidores do CCA.
Recursos: recurso financeiro próprio dos servidores lotados na Direção e Secretaria
Administrativa do CCA, bem como recursos materiais já existentes na instituição.

Ø CineCCA
Objetivo: que os servidores do CCA possam se encontrar durante uma atividade
recreativa.
Atividade: exibição de filme.
Data: última quinta-feira de cada mês (10 dias), sujeito a priorização de outras
atividades do CCA.
Horário: das 14h às 16h.
Local: Auditório do prédio da Aquicultura.
Critério para escolha dos filmes: um representante de cada um dos seguintes gêneros:
comédia, suspense, drama, romance, ficção científica, documentário, ação/aventura,
Recursos: recurso financeiro próprio dos servidores lotados na Direção e Secretaria
Administrativa do CCA, bem como recursos materiais já existentes na instituição.

Ø Conhecendo o CCA
Objetivo: que os servidores localizados no bairro Itacorubi possam conhecer os
servidores e as instalações do CCA que estão localizados na Fazenda Experimental da
Ressacada, na Lagoa do Peri e na Barra da Lagoa.
Atividade: levar grupo de dez servidores do CCA para visitas mensais à Fazenda
Experimental da Ressacada, à Lagoa do Peri e à Barra da Lagoa.
Data: a definir (uma vez por mês na FER; uma vez por mês alternando entre o LAPAD e
a BARRA).
Horário: a definir.
Local: instalações do CCA na Fazenda Experimental da Ressacada, na Lagoa do Peri e
na Barra da Lagoa.
Critério para escolha dos convidados: primeiramente os que ainda não conhecem, por
ordem de manifestação de interesse para as datas agendadas.
Recursos: recursos materiais e financeiros do CCA.

