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Carta COMPROMISSO dos Reitoráveis da UFPR com a ASUFEPAR

Dez passos para a Qualidade de Vida
A Associação dos Servidores da Universidade Federal do Paraná
(Asufepar), entidade que completa 35 anos de fundação no dia 28 de outubro
deste ano, tem sua trajetória diretamente ligada à qualidade de vida dos
servidores técnico-administrativos e docentes desta Universidade.
Seu dia a dia é pautado pela prestação de serviços para centenas de
servidores e seus dependentes: das piscinas térmicas para natação e
hidroginástica às piscinas de verão; do ginásio poliesportivo onde se pratica vôlei,
futsal, basquete, academia de musculação, sala de lutas, ginásticas e danças;
espaço saúde; salões de festa; enfim, na Asufepar se passam bons e agradáveis
momentos de integração, lazer, diversão e condicionamento físico. São serviços
que se traduzem em qualidade de vida.
Tudo isso é possível porque há servidores que têm um amor imenso pela
Associação e a ela se dedicam de forma voluntária, além da sua jornada na UFPR.
Muitos são associados fundadores e estão até hoje ajudando a preservá-la e a
manter vivos seus valores.
Na certeza de que a convivência harmônica e proativa com a gestão da
reitoria é essencial para a comunidade Asufepar/UFPR e na perspectiva de
continuar prestando esse trabalho importante em prol da comunidade, espera do
futuro gestor da Universidade Federal do Paraná o compromisso com os pontos a
seguir:
1. Qualidade de Vida
Parceria nas Caravanas da Qualidade de Vida Asufepar/UFPR. A exemplo de
iniciativa de sucesso realizada em 2015, reofertar, em parceria com o
Projeto Casa/Progepe, serviços de avaliação física e de saúde e eventuais
necessidades pertinentes à qualidade de vida, demandadas pela comunidade
universitária.
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2. Saúde
Promoção de ações voltadas à saúde dos servidores. Realização de campanhas
de vacinação, de incentivo à adoção de hábitos saudáveis, orientações
diversas que atuem na prevenção de doenças e atenção à saúde dos
servidores.
3. Sustentabilidade
Disposição da UFPR como instituição parceira na promoção de projetos em
conjunto,

na transformação

da Associação

em

campo

amigável dos

parâmetros de sustentabilidade, terreno experimental para novas tecnologias
a serem desenvolvidas.
4. Qualificação
Convênio com a UFPR para qualificação dos corpos de diretores/funcionários
da Associação.
5. Divulgação
Divulgação das ações e atividades de interesse da comunidade universitária
ofertadas pela Asufepar nos veículos institucionais pertinentes.
6. Valorização do servidor
Parceria na oferta de atividades relacionadas à valorização do servidor da
UFPR.
7. Atividades de extensão
Oferta conjunta de cursos, projetos e programas de extensão da UFPR que
beneficiem ambas as comunidades Asufepar e UFPR.
8. Esportes, Lazer e Cultura
Promoção conjunta e/ou apoio a atividades ligadas ao esporte, ao lazer e à
cultura. Estímulo pela UFPR a projetos ou programas voltados a essas áreas.
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9. Parcerias complementares
Apoio da UFPR em atividades de interesse da comunidade universitária.

10.

Reconhecimento institucional
Reconhecimento da UFPR sobre a relevância dos préstimos da Asufepar para
a Comunidade Universitária.

Assumimos, com a ASUFEPAR, caso sejamos eleitos para o cargo
de Reitor e Vice-Reitor da UFPR, gestão 2016-2020, o compromisso de
trabalhar para cumprir as propostas acima apresentadas, as quais constarão
do nosso Programa.

Curitiba, ____/____/________
Compromisso assumido pela candidatura: _____________________________
Assinaturas: ________________________ e ________________________
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