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Proben é apresentado aos
colaboradores do HE

Na quarta-feira (17), foi apresentado ao 
colaboradores do Hospital Escola da Uni-
versidade Federal de Pelotas (HE UFPel) 
o Programa de Bom Uso Energético, sob a 
coordenação do Laboratório de Conforto e 
Eficiência Energética da Faculdade de Arqui-
tetura e Urbanismo, que trabalha para racio-
nalizar o uso da energia elétrica.

O Proben visa a implantação do bom uso 
de energia elétrica na UFPel, através do uso 
de tecnologias mais eficientes com a finali-
dade de redução de consumo e redução das 
despesas com energia elétrica na universi-
dade e como parte fundamental das ativida-
des, disseminar o conhecimento para além 
das fronteiras da universidade.

A UFPel, tem trabalhado para organizar 
informações disponíveis e caracterização 
do perfil de consumo de energia elétrica da 
universidade, realizando entre outras ações, 
a revisão dos contratos de energia das uni-
dades, a correção do fator de potência das 
diversas instalações – evitando-se desperdí-
cios com componentes reativas de potência 
e a eficientização do sistema de iluminação. 
As ferramentas a serem utilizadas devem es-
tar alicerçadas basicamente em dois pontos: 
no uso de equipamentos mais eficientes e 
na mudança de hábitos.

Segundo gerente administrativo do HE, 
Mateus Santin, a gestão tem interesse em 
investir em ações de eficiência energética e 
pretende adotar algumas medidas citadas na 
apresentação. “O programa é extremamente 
importante não só pela questão econômica, 
através do desempenho na parte adminis-
trativa, mas também pela importância que 
isso tem no meio ambiente”, salientou.

Programa de conscientização da comuni-

dade universitária
Após ter sido lançado oficialmente em ju-

nho de 2014, o Proben Educação buscou o 
envolvimento da comunidade universitária 
na redução do consumo de energia elétri-
ca da Instituição, através do uso consciente 
dos diversos sistemas (iluminação, condi-
cionamento de ar, entre outros) e de uma 
mudança de hábitos, tratando-a com res-
ponsabilidade e sem desperdícios. Desde 
setembro de 2006, quando o Programa foi 
implementado, até dezembro de 2016, foi 
evitado um custo de mais de R$ 3,6 milhões 
especificamente com esta ação.

O diferencial desse Programa, em relação 
aos que são normalmente implementados, é 
a proposta de que parte dos recursos econo-
mizados com essa ação retornem às próprias 
unidades. Em função do percentual de eco-
nomia de cada unidade, medido anualmen-
te, uma parte dos recursos retorna à unidade 
no ano seguinte, elevando os recursos que 
podem ser utilizados para atender às neces-
sidades específicas de cada curso.

A premiação relativa à economia dos anos 
de 2014 e 2015 foi repassada às unidades 
em setembro de 2016. Pela primeira vez na 
história do Programa – que iniciou em 2006 
-, houve redução real de consumo – de 2014 
para 2015 -, representando uma economia 
de 433 mil KWh, o equivalente a R$ 200 mil.

Foram redistribuídos às unidades acadê-
micas quase R$ 39 mil dos recursos econo-
mizados, valor extremamente importante 
principalmente pela grave crise financeira 
do país, que se refletiu diretamente nas ins-
tituições de ensino, com redução dos recur-
sos repassados pela União.

 Capacitação de 
Multiplicadores em 

Simulação em Saúde

A Gerência de Ensino e Pesquisa 
da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (EBSERH), lançou o 
edital para Processo Seletivo Sim-
plificado para a seleção de do-
centes, preceptores não docentes 
e gestores ligados aos Hospitais 
Universitários Federais (HUFs) da 
Rede Hospitalar Ebserh, IFES (IES) 
e/ou à rede de assistência à Saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS), 
nas áreas de disciplinas práticas 
da graduação e residência em saú-
de (multiplicadores potenciais). As 
inscrições podem ser realizadas 
até o dia 2 de agosto, com início do 
curso previsto para final de agosto.

O curso tem como intuito desen-
volver a capacitação de multipli-
cadores em Simulação em Saúde 
para colaboradores dos HUFs, das 
IFES (IES) e da rede de assistência 
à Saúde do SUS nas áreas de disci-
plinas práticas da graduação e resi-
dência (docentes, preceptores não 
docentes e gestores) . O curso terá 
a carga horária de 180 horas na 
modalidade semipresencial, sendo 
realizado no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem da Escola Ebserh 
Educação Corporativa (3EC) e nos 
Centros de Simulação Clínica de 
cada HUF ou IFES para aplicação 
das estações práticas. Serão ofere-
cidas seis vagas para o HE UFPEl e 
19 vagas para o HU FURG.

Poderão concorrer às vagas, pro-
fessores que ministram disciplinas 
práticas na graduação e programas 
de residência em saúde, precepto-
res e gestores ligados aos hospi-
tais da Rede Hospitalar Ebserh. 

As inscrições podem ser feitas 
diretamente na Gerência de Ensi-
no e Pesquisa (GEP) do HE UFPel, 
portando os  documentos constan-
tes no Anexo 2 do edital.
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Foto
Notícia

No dia 15 de julho, a psicóloga organizacional do HE, Cristiane Paviani, fez uma ação solidária 
em seu aniversário e pediu fraldas de presente para doar aos pacientes do hospital.

 

Momentos de Diálogo

A Unidade de Saúde Ocupacional e 
Segurança do Trabalhado (USOST) do 
HE iniciou no mês de julho o Projeto 
Momentos de Diálogo. O projeto faz 
parte do Programa de Promoção da 
Qualidade de Vida do Trabalhador do 
HE UFPel e tem como objetivos iden-
tificar fatores de risco à saúde física 
e mental dos colaboradores e definir 
ações de prevenção e promoção de 
saúde no ambiente ocupacional.

A atividade consiste em uma con-
versa aberta com os trabalhadores, 
de forma sistêmica, com a duração 
de aproximadamente 20 minutos, nos 
postos de trabalho, com a participa-
ção de membros da equipe da USOST 
e do Serviço de Desenvolvimento de 
Pessoas (SDP), a fim de tratar assuntos 
relativos a segurança, saúde e quali-
dade de vida no trabalho. Conforme 
o chefe da USOST, Felipe Camerini, o 
projeto tem como objetivo aproximar 
os profissionais da USOST dos demais 
trabalhadores através de encontros 
periódicos onde as equipes terão a 
oportunidade de tirar dúvidas, receber 
orientações e sugerir melhorias rela-
cionadas ao tema saúde e segurança 
do trabalhador.

“A atividade possibilitará a troca e 
a construção de conhecimento, assim 
como a transferência de informações 
que fomentem a auto responsabilida-
de e a iniciativa à busca de aprendi-
zado, gerando o desenvolvimento de 
sujeitos mais comprometidos, cumpri-
dores das normas” afirma a assistente 
social do HE, Morgana Drews. Segun-
do ela, acredita-se que muitas vezes 
os desvios podem acontecer por falta 
de conhecimento, o que pretende ser 
minimizado através desses encontros.

De acordo com o técnico em Segu-
rança do Trabalho, Gilberto Cavaleiro, 
a ação faz com que o colaborador pen-
se na segurança como parte do traba-
lho realizado, bem como o cuidado 
com a saúde e a qualidade de vida. “A 
receptividade tem sido muito boa. Es-
tamos esclarecendo por que estamos 
distribuindo as ordens de serviço, que 
é um requisito legal e que descreve as 
atividades realizadas por profissional, 
bem como os riscos aos quais eles es-
tão expostos, assim como as medidas 
preventivas que a instituição adota”, 
destacou. O técnico ressalta ainda a 
importância dos exames periódicos, 
em que se certifica se as medidas to-
madas estão sendo eficazes.


