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HE recebe Oficina de Reconhecimento, 
Valorização e Recompensas da Ebserh

Na última quarta-feira (9), 27 colabo-
radores do Hospital Escola da Univer-
sidade Federal de Pelotas (HE UFPel), 
participaram da Oficina de Reconheci-
mento, Valorização e Recompensas da 
Rede Ebserh, estatal à qual o HE é vin-
culado.

A oficina está dentro do diagnóstico 
que está sendo desenvolvido para pro-
mover uma profunda mudança nos pro-
cessos administrativos da empresa, com 
metas claras, transparência, eficiência 
operacional, excelência na gestão dos 
hospitais universitários federais e valo-
rização profissional. A nova agenda de 
trabalho tem o objetivo de fortalecer a 
atuação nas áreas de ensino, pesquisa, 
extensão e inovação, aliadas à atenção 
da saúde. 

De acordo com o vice-presidente exe-
cutivo da Ebserh, Paulo Henrique Be-
zerra Costa, um ponto de fundamental 
importância diz respeito à implantação 
de uma cultura de meritocracia na ges-
tão de pessoas, com foco na qualifica-
ção, reconhecimento e valorização do 
empregado. “E para subsidiar o trabalho 
de confecção de proposta de sistema de 
reconhecimento, valorização e recom-
pensa foi contratada uma consultoria, 
que apoiará a área de Gestão de Pessoas 
nesta empreitada”, declarou.

Para subsidiar o trabalho de confecção 
de proposta de sistema de “reconheci-
mento, valorização e recompensa” foi 
contratada uma consultoria da UNESCO, 
que apoiará a área de Gestão de Pessoas 

nesta empreitada. 
Como parte do trabalho da consulto-

ria e por mediação da Coordenadoria de 
Desenvolvimento da Sede, representada 
pela empregada Rita de Cássia Bitten-
court de Araújo Silva, foi promovida esta 
oficina e, para ampliar a participação e 
garantir a pluralidade nas contribuições, 
foram formados grupos contemplando 
integrantes do quadro de colaboradores, 
com perfis diversificados, com o propó-
sito de levantar um diagnóstico de ini-
ciativas já existentes na instituição, com 
identificação de adequação ou necessi-
dade de ajustes nas mesmas. 

Na execução, foi utilizada a técnica 
Metaplan, em que os colaboradores pu-
deram opinar e sugerir sobre diversos 
temas e as respostas serão analisadas 
para, posteriormente, estarem contem-
pladas no documento que será apresen-
tado à diretoria da empresa e também 
divulgado aos colaboradores em julho.

Para a psicóloga organizacional do HE, 
Cristiane Paviani, esta oficina foi impor-
tante por considerar que o documento 
final, resultante deste diagnóstico, re-
fletirá não somente a opinião da área de 
gestão de pessoas da EBSERH, mas de 
parcela representativa do quadro de co-
laboradores da empresa. Isso representa 
um incentivo à atuação democrática dos 
empregados, na elaboração do plano de 
ação que vai subsidiar o aprimoramento 
do processo de reconhecimento, valori-
zação e recompensa para a Rede Ebserh. 

Votação do Propósito da 
Rede Ebserh encerra
no dia 14 de maio

A votação para escolher a frase que 
irá representar o Propósito da Rede 
Ebserh segue até 14 de maio pelo site 
do Programa Mais Ebserh. Todas as 
pessoas que atuam na rede de hospi-
tais universitários federais vinculados 
à Ebserh podem participar da seleção 
– servidores de todos os vínculos, em-
pregados, terceirizados, residentes, 
estudantes e professores.

“Somos uma rede de hospitais 
com trabalhadores de diversos vín-
culos, além de alunos e professores. 
É importante a participação de abso-
lutamente todos para fortalecermos 
nossa atuação em rede, aproveitando 
as experiências e vivências de cada 
um para construirmos, juntos, o pro-
pósito da Rede Ebserh. Isso também 
reforçará nossa identidade como uma 
rede nacional de hospitais de ensino a 
serviço da sociedade”, afirmou o vice-
-presidente da estatal, Paulo Henrique 
Costa.

A votação faz parte da Copa dos 
Propósitos, iniciada durante os cinco 
Workshops Regionais de Planejamen-
to Estratégico, quando os participan-
tes foram divididos em oito grupos 
com a tarefa de criar uma frase que 
devesse representar o Propósito da 
rede hospitalar. Os grupos tiveram 
que se apresentar e defender sua fra-
se para passar para a próxima etapa.

Ao final de cada um dos cinco 
Workshops, uma frase foi eleita pelos 
participantes daquela região. Agora, 
dentre as cinco propostas finalistas 
uma representará o Propósito da Rede 
Ebserh. Os grupos também produzi-
ram vídeos em que defendem suas 
ideias, podendo ser acessados tam-
bém no site do Programa.

Os Workshops Regionais ocorreram 
de 26 de fevereiro a 9 de março nas 
cidades de Brasília (DF), Curitiba (PR), 
Belo Horizonte (MG), Recife (PE) e São 
Luís (MA).

Veja quais são as cinco opções de 
frases:

Cuidando das pessoas e da forma-
ção em saúde com excelência;

Cuidar de forma integral, produzir 
conhecimento, transformar a socie-
dade;

Ensinar para transformar o cuidar;
Ser Rede inovadora em gestão, para 

o cuidado integral, formação profissio-
nal, e referência em pesquisa;

Um jeito novo de formar pessoas 
para cuidar de pessoas.



De olho em estar cada vez mais 
próximo da população, a Ebserh lan-
çou seu próprio aplicativo para smar-
tphones. No app, é possível acompa-
nhar as novidades da Rede Ebserh, 
ter conhecimento sobre os indica-
dores de cada hospital universitário 
federal filiado e ainda saber mais so-
bre as especialidades oferecidas em 
cada unidade.

“O app reforça nossa ideia de estar 
cada vez mais próximos da popula-
ção dando transparência às ativida-
des de assistência, ensino e pesqui-
sa”, apontou o vice-presidente da 
Rede Ebserh, Paulo Henrique Costa.

O aplicativo conta com uma ferra-
menta de geolocalização, que permi-
te ao usuário encontrar cada hospital 
universitário no mapa – incluindo o 
mais próximo da sua região –, além 
de possibilitar ser direcionado até 
chegar na porta da unidade. Propor-
ciona ainda que o cidadão possa en-
trar em contato para tirar qualquer 
dúvida.

Indicadores e como ser atendido
O quadro de indicadores do apli-

cativo traz números de atendimentos 
dos 39 hospitais vinculados incluin-
do internações, consultas, leitos, ci-
rurgias e exames ambulatoriais. Já o 
espaço de cada unidade hospitalar 
permite que o cidadão cheque as es-
pecialidades oferecidas por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS).

Os hospitais da Rede Ebserh são 
referência nos serviços de média e 
alta complexidade, que requerem 
profissionais especializados na área. 
Por conta disso, e para atender pes-
soas que de fato necessitam de assis-
tência específica, a maior parte dos 
hospitais filiados recebem pacientes 
encaminhados pelo gestor local do 
SUS. Para ser direcionado para algu-
ma de nossas unidades, procure a 
unidade básica de saúde mais pró-
xima.

Baixe o app da Ebserh nas platafor-
mas Android e IOS.

Desde a última segunda-feira 
(07) está disponível no Refeitório 
do HE uma Caixa de Ideias para 
estimular os colaboradores a parti-
ciparem da gestão do hospital com 
sugestões, críticas ou novas ideias.

A caixa ficará permanentemente 
no local e as sugestões podem ser 
colocadas a qualquer momento. A 
tabulação e controle das contribui-
ções será feita pela Ouvidoria.

Rede Ebserh agora conta com 
aplicativo para smartphones

HE conta com
Caixa de Ideias
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 O Grupo de Trabalho de Humanização presenteou os colaboradores do Hospital Escola que es-
tavam trabalhando no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, com um kit com biscoitos Zezé e chá 
da ervateira Barão.


