BANCO DE SUGESTÕES DE TEMAS PARA PROJETOS VINCULADOS AO
PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO AGENTE UNIVERSITÁRIO - PDA

O Banco de Sugestões de temas para projetos é uma iniciativa
que visa contribuir com a proposição de projetos de relevante interesse
institucional e público, como forma de otimização dos trabalhos desenvolvidos
pelos Agentes Universitários e, ao mesmo tempo, atingir o objetivo principal da
política do PDA que é o desenvolvimento de práticas administrativas que visem
maior qualidade nos serviços prestados à comunidade acadêmica e à
sociedade.
Os temas elencados foram construídos a partir das demandas
apresentadas pelos setores de Recursos Humanos de todas as unidades da
UNIOESTE, para a proposição de ações que foram destacadas como
necessidade a serem desenvolvidas no plano de capacitação dos Agentes
Universitários para o biênio de 2014/2015 e, também, da análise dos relatórios
dos projetos PDA que foram executados no período de novembro de 2012 a
novembro de 2013.
Esta ferramenta é apenas sugestiva e sua construção é permanente,
dada a dinâmica institucional que propicia o surgimento de novas e constantes
demandas. Assim, convidamos a todos os servidores que queiram contribuir
com a inclusão de outros temas/ideias para o aprimoramento e a socialização
de propostas, com o objetivo de facilitar e agregar valor aos trabalhos que
estão sendo desenvolvidos e, com isso, contribuir na consolidação desta
importante política institucional.
É importante frisar que os servidores não ficam obrigados a
desenvolverem uma dessas temáticas e, aqueles que queiram contribuir
alimentando esta ferramenta, podem enviar suas sugestões para o e-mail
prorh.capacitacao@unioeste.br.

Anexo IV – DA RESOLUÇÃO Nº XXX/2013-COU.
Nº Banco de Sugestão de Temas Propostos para Projetos – Área de Ensino
1 A Tecnologia de Informação na área pública (desde o suporte técnico até o
desenvolvimento e operacionalização, rede sem fio, criação de aplicativos
para elaboração de projetos dentro das normas exigidas pelos órgãos de
fomento)
2 Aplicação da Biblioteconomia nas Organizações Públicas
Arte e cultura - (organização de espaços e momentos para a apresentação de
peças teatrais, curtametragem, musical, oficinas de confecção de produtos
artesanais...)
3 A excelência no atendimento ao público (voltado aos setores que atendem a
comunidade acadêmica e externa)
4 Boas Práticas de Fabricação de Produtos de Higiene e Limpeza
5 Comunicação para o Desenvolvimento Organizacional
6 Controladoria e Economia em Organizações Públicas
7 Cultivo da jardinagem no ambiente de trabalho (plantio e manutenção)
8 Desenvolvimento de mensagens visuais (Design/Marketing Institucional)
9 Educação à Distância Aplicado à Administração Pública
10 Equipamento de Proteção Individual - Ergonomia/Mapeamento
11 Elaboração de manual de orientação para submeter projetos aos órgãos de
fomento
12 Gerenciamento de Projetos na Administração Pública (elaboração,
planejamento, minimizar os riscos a partir do acompanhamento de prazos e
regras)
13 Gestão das Fases do processo licitatório na esfera pública
14 Legislação da Educação Superior (por área de conhecimento)
15 Organização de eventos: manual para planejamento e execução
16 Otimização do serviço de transporte e a redução dos custos
17 O papel da Ergonomia para a melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho
18 Resíduos de Serviço de Saúde (armazenamento e manejo)
19 Restauração de Materiais e Móveis (otimização e manutenção de
equipamentos de trabalho e hospitalar)
20 Saúde do Trabalhador e Prevenção
21 Sustentabilidade Ambiental/reciclagem/desperdícios
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Banco de Sugestão de Temas Propostos para Projetos – Área de Saúde
A Tecnologia da Informação na área pública (Sistema Tasy).
Abordagem do paciente crítico na Urgência e emergência (PS)
Acessibilidade da pessoa com deficiência: qualificação dos servidores
Ações para Melhoria no Atendimento aos pacientes
Apresentação de pratos alimentícios (gastronomia)
Aproveitamento integral dos alimentos
Assistência de enfermagem no preparo da criança / adolescente para os
procedimentos invasivos;
Conhecendo o Sistema Único de Saúde
Controle de qualidade em cozinha industrial
Cozinha Gourmet para hospitais
Desenvolvimento de habilidades para atendentes na área da Saúde
Enfermagem: registros e relatórios;
Gestão de Materiais: Controle de estoque
Higienização de utensílios hospitalares
Humanização do Atendimento na Área de Saúde;
Inovando e Renovando as Dietas hospitalares
Os efeitos e reações - Contraste (medicação)
Padrões de Qualidade da Construção Civil (eletricista predial; eletrônica;
marcenaria e carpintaria; eletricista industrial).
Restrição de movimento e prevenção de queda
Segurança Sanitária: Tecnovigilância; Farmacovigilância; Hemovigilância.
Sistematização da Assistência de Enfermagem ao paciente (todas as áreas)
Técnicas de Administração de medicamentos
Tecnologia na Terapia Intensiva

