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Seminário de Gestão debate
Planejamento no Hospital Escola

No dia 15 de março, a Governança do 
Hospital Escola da Universidade Federal de 
Pelotas (HE UFPel) promoveu o 1º Seminá-
rio de Gestão, o qual reuniu todas as chefias 
da área assistencial e administrativa. A ideia 
foi proporcionar um dia de imersão, a fim de 
diagnosticar e planejar ações para os pró-
ximos dois anos de gestão. O evento acon-
teceu das 9h às 17h, nas dependências da 
Fazenda da Palma. Estiveram presentes no 
encontro o vice-reitor da UFPel, Luis Ama-
ral, os pró-reitores de Planejamento, Otávio 
Peres, Administrativo, Ricardo Peter e de 
Gestão de Pessoas, Sergio Christino, além 
dos assessores do reitor, Gilberto Collares e 
Alexandre Gastal.

O seminário foi conduzido pela superin-
tendente do HE, Samanta Madruga, e teve 
como objetivo apresentar as principais 
ações realizadas e promover o alinhamento 
estratégico dos princípios da gestão através 
da construção coletiva. 

No encontro, foram discutidos os desa-
fios de se fazer gestão do hospital sem a 
Fundação de Apoio Universitário (FAU) e a 
prática necessária de pensar a solução dos 
problemas sob as três dimensões (admi-
nistrativa, assistencial e acadêmica) que, 
segundo a superintendente, é o grande 
diferencial do HE, de ensino, 100% SUS e 
100% público. Foram abordadas também 
questões relativas à gestão plena EBSERH, 
valorização e aproximação das pessoas, 
fortalecimento do ensino, construção do 
novo hospital, bem como desafios a serem 
enfrentados com a união de todos nos pró-
ximos dois anos.

Após o seminário, todos os presentes se 
dirigiram a uma visita à obra do novo hospi-
tal, localizado próximo à rodoviária de Pelo-
tas, que tem previsão de entrega para final 

de julho deste ano. O novo prédio sediará 
a Unidade de Oncologia e Hematologia, 
Serviço de Atenção Domiciliar, Serviço de 
Arquivo Médico e Estatística (SAME) e diver-
sos setores da área administrativa. 

Segundo o gerente administrativo do HE, 
Mateus Santin, a finalização da obra do blo-
co 3 foi um esforço da gestão no sentido 
de dar continuidade ao que foi iniciado por 
gestões anteriores. “Mesmo sem nenhuma 
verba orçamentária previamente destinada 
a esse fim, com recursos oriundos do REHUF 
e de uma gestão eficiente no controle de 
gastos, a conclusão da obra foi viabilizada”, 
concluiu. 

Para a gerente de ensino e pesquisa, Be-
atriz Vogt, o fortalecimento do ensino é um 
dos focos da gestão. “O ensino é a base do 
nosso hospital, sendo fundamental esse re-
conhecimento e entendimento por parte de 
todos para que participem ativamente das 
ações voltadas a aproximação da Universi-
dade assim como a formação de todos os 
profissionais que aqui atuam”, acrescentou. 

“A oportunidade de reunir as chefias as-
sistenciais e administrativas, promoveu a 
integração e possibilitou importantes refle-
xões a respeito das ações planejadas para 
o ano de 2019”, destacou gerente de aten-
ção à saúde, Carolina Ziebell. Segundo ela, 
a adequação de processos assistenciais e 
aprimoramento das relações de trabalho no 
HE UFPEL EBSERH certamente impactarão 
num atendimento mais qualificado e huma-
nizado ao usuário.

“Esse foi o primeiro de muitos encontros 
que serão realizados, pois não vimos possí-
vel o fortalecimento e crescimento do hos-
pital se não estivermos alinhados e atuando 
todos em prol de um mesmo objetivo”, fina-
lizou Samanta Madruga.

 

E-mails institucionais 
do HE devem ser

centralizados

Os e-mails institucionais, uti-
lizados no HE, estão sendo cen-
tralizados e transferidos para o 
e-mail da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares (EBSERH). 
O Setor de Gestão de Proces-
sos e Tecnologia da Informação 
(SGPTI) está trabalhando para 
descontinuar o uso do antigo sis-
tema, chamado Zimbra, e trans-
ferir todas as contas ativas para 
o novo local. O objetivo é padro-
nizar o uso dos recursos institu-
cionais e garantir a segurança 
das informações.

Segundo a técnica em infor-
mática, Ana Paula Lourençon, o 
processo de migração deve ocor-
rer de forma gradativa, em con-
junto com as unidades/setores 
e/ou funcionários. “Esse proces-
so ocorrerá de forma planejada, 
com a divulgação do novo ende-
reço de e-mail, a fim de que ne-
nhuma informação seja perdida”, 
comentou.

Ana Paula afirma que as contas 
de unidades/setores poderão ser 
acessadas por todos os funcio-
nários autorizados pela chefia. 
“Para esse acesso, os funcioná-
rios, independente do vínculo 
com a instituição, precisam ter 
uma conta de e-mail EBSERH”, 
salientou.

“Por se tratar de um processo 
que deve ocorrer de forma con-
junta, solicitamos o apoio de 
todas as chefias para que, caso 
ainda não possuam, solicitem a 
criação da conta de e-mail EB-
SERH da sua unidade/setor e 
informem a qual funcionário 
deve ser concedido o acesso”, 
acrescentou Ana Paula. Ela sa-
lienta ainda que solicitação deve 
ser efetuada através do sistema 
GLPI.
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Em comemoração aos 17 anos do Grupo Medicação, a direção do HE realizou a entrega das 
novas camisetas aos músicos no dia 13. Após a tradicional apresentação, os integrantes do 
grupo foram recebidos pela direção do HE para uma confraternização.
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Mês da mulher é
celebrado no HE

Durante o mês de março, alusivo 
às mulheres, o HE, através do Grupo 
de Trabalho de Humanização (GTH), 
proporcionou atividades de beleza 
às colaboradoras, pacientes e acom-
panhantes. Foram oferecidos maquia-
gem, limpeza de pele, corte de cabelo 
e escova, realizados por profissionais 
voluntários.

No dia 8 de março, data em que 
se comemora o Dia Internacional da 
Mulher, o cabelereiro Pedro Henri-
que Machado, da Cortex Hairdresser, 
realizou corte de cabelo e escova. 
Nesse dia também foram distribuídos 
“mimos” para as colaboradoras, nos 
turnos da manhã e da tarde. Dia 12 
foi a vez do turno da noite receber a 
equipe da diretora da Mary Kay Liliane 
Rutz, que trouxe para as colaborado-
ras, pacientes e acompanhantes, ser-
viço de maquiagem e limpeza de pele. 
E nos dias 19 e 20 o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Comercial (Senac), 
através dos alunos da professora Nica 
Harter, ofereceram escova e corte de 
cabelo.

Foram atendidas mais de 200 mu-
lheres nas atividades propostas pelo 
grupo neste mês, que entende que 
pequenos gestos influenciam direta-
mente na autoestima da mulher.  “São 
ações que podem ser pequenas, mas 
são realizadas com carinho de todos 
do grupo. É prazeroso poder realizar 
uma ação para valorizar nossas cola-
boradoras”, afirmou a vice coordena-
dora do GTH, Miriam Menezes.


