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SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE 

VIDA NO TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

 

  Considerando a relevância das discussões acerca da promoção de políticas de 

bem-estar e qualidade de vida no trabalho, tendo como campo mais específico a Educação, 

apresentamos, a seguir, informações sobre o “Seminário Nacional sobre Bem-estar e 

Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais da Educação”, evento idealizado por 

esta Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal por meio da Subsecretaria de 

Gestão de Pessoas - SUGEP. 

 Elencar elementos que compõem esta realidade remete, de modo peculiar, ao 

cenário de violência que assola o país, quiçá o mundo. Analisando de modo mais amplo, 

observa-se que, a violência em suas diversas facetas, adentrou também o ambiente escolar, 

gerando situações que vão da descrença no sistema ao adoecimento do servidor. Em meio a 

esta reflexão, observa-se que, uma lamentável realidade de violência nas escolas tem  

repercutido diariamente na mídia e, no centro dessas tragédias, encontramos sempre os nossos 

profissionais de educação, que, para além dos demais desafios decorrentes do árduo exercício 

de seus misteres, são hoje os protagonistas presenciais mais vitimados dessas histórias. De 

outro ângulo, também são os “ouvidos diuturnos” que acolhem os relatos constantes das 

violências perpetradas contra seus alunos, seja no ambiente escolar, familiar ou comunitário. 

  Têm, pois, os nossos profissionais de educação uma dupla e difícil missão: as 

relacionadas à finalidade precípua da educação, no processo de ensino-aprendizagem e as 

necessárias à complexa administração de conflitos decorrentes da violência em seu ambiente 

de trabalho, qual seja, na escola.  

  A Secretaria de Educação do Distrito Federal, por intermédio de sua 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP, atenta a esta realidade e preocupada com as 

questões relacionadas ao adoecimento dos seus profissionais de educação, fruto da sobrecarga 

e das múltiplas tarefas a que estão submetidos, elaborou, em parceria com o meio acadêmico, 

uma detalhada pesquisa denominada “Pesquisa sobre absenteísmo, presenteísmo, síndrome 

de Burnout, Liderança Ética e as Estratégias de Enfrentamento aos Profissionais da 

Educação”, cuja íntegra segue anexo.  

  A par dos dados de objeto da pesquisa, a SUGEP elegeu ações de prevenção ao 

adoecimento e à promoção da saúde dos servidores. Uma das ações estratégicas iniciais da 

SUGEP foi à manutenção de um espaço de debate sobre o tema e, ainda, iniciou o 



planejamento de um Evento de âmbito nacional, ora denominado “Seminário Nacional sobre 

Bem-estar e Qualidade de Vida no Trabalho dos Profissionais da Educação”, a ser 

realizado nos dias 01 e 02 de outubro de 2019, no Museu Nacional da República, cujo 

público alvo são os gestores da SEEDF, bem como representantes de Secretarias de Estado de 

Educação todos os Estados brasileiros. 

  O objetivo precípuo do evento nacional é conhecer a realidade sobre bem-estar 

e qualidade de vida no Distrito Federal e de outros estados brasileiros dos profissionais da 

educação, bem como socializar os conhecimentos e dados da nossa pesquisa num processo de 

troca de experiências.  A intenção é, a partir da troca de experiências, construir uma “Carta 

de Intenções” entre os participantes que proponha iniciativas, conjuntas e integradas, para a 

promoção do Bem-estar e da Qualidade de Vida no Trabalho do profissional da educação em 

todo o país.  

  Nesta seara, vislumbramos a realização do evento tendo em vista o 

reconhecimento da problemática, bem como o compartilhamento de experiências e a 

proposição de novas práticas que evidenciem e estimule a participação das redes estaduais de 

educação nesse espaço coletivo de debate, como forma de ampliar o alcance dos propósitos 

principais. 

  O Evento já conta com todos os assuntos correlacionados que serão abordados, 

bem como foram escolhidos, feito contato e recebidos respectivos aceites com os palestrantes 

que comporão os painéis e a mesa de debates.  

Estima-se a participação de 700 profissionais da educação do Brasil, entre 

professores, gestores, representantes do meio acadêmico-científico, das universidades, dos 

órgãos públicos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário Federal e Distrital, escritores 

e outras instituições públicas ou privadas com fins relacionados ao objeto do evento. 

Sediar um evento desse porte e relevância insere o Distrito Federal na dianteira 

nacional como ente federativo promotor de debate e indutor de políticas públicas de 

exponencial importância para as escolas brasileiras, tendo como prerrogativa contextos 

essenciais que envolvem ciência e tecnologia como foco de inovação tanto na área pedagógica 

quanto concernente a gestão de pessoas no serviço público. 

   

 

 

 

 



 

Programação Do Evento  

 

SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA NO 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

  

DIA 01/10/2019 

 

HORARIO ATIVIDADE Duração PALESTRANTE 

12h às 

14:30h  

Recepção e Credenciamento  

 

 2h30min  

14:30 às 

15:30 

Abertura Oficial com a 

presença de autoridades 

 

1 hora  

 

15:30 às 

16:30h   

PAINEL I 

 

“Saúde no Trabalho: a 

perspectiva do Profissional da 

Educação”. 

 

Dra. Amália Raquel Pèrez-

Nebras e convidados. 

1 hora Dra. Amália Raquel Pèrez-Nebras, 

Psicóloga, membro da Sociedade 

Brasileira de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho 

(SBPOT), professora da 

Universidade de Brasília. 

 

 

 

16:30 às 

17:30  

Mesa de Debate 

Mediadora: Khrissley 

Guimarães de Oliveira Lopes 

1 hora  

17:30 Coquetel  

 

  

 

DIA 02/10/2019 

 

8:30 Início com café da manhã 

 

30 min  

9h Abertura com apresentação 

artística 

 

30 min  

9:30 às 

10:30 

PAINEL II 

 

“Gestão de Conflitos no 

enfrentamento ao adoecimento 

do Profissional de Educação”. 

 

Dra. Eutália Maciel Coutinho, 

Dra. Leila Duarte Lima e 

convidados. 

1 hora Dra. Eutália Maciel Coutinho, 

Juiza de Direito aposentada do 

TJDFT, Mediadora de Conflitos 

pelo Conselho Nacional de Justiça 

- CNJ.  

 

Dra. Leila Duarte Lima, Servidora 

Pública do TJDFT / Coordenadora 

do Núcleo de Autocomposição de 

conflitos do MPDFT. 

10:30 as 

11:15 

Mesa de Debate 

Mediadora: Larissa Polyana 

Mendes Pedroza e Silva 

45 min  



11:15 às 

12:00 

Compartilhando Práticas de 

Bem-estar e Qualidade de 

Vida.  

 

45 min  

12:00 Almoço 

 

  

14:00 às 

15:00 

PAINEL III 

  

Saúde Mental: “prevenção, 

avanços e desafios”. 

 

Dr. Mario Cesar Ferreira, Dra. 

Jacqueline Ferraz da Costa e 

convidados. 

1 hora Dr. Mario Cesar Ferreira. 

Psicólogo e Professor Titular do 

Departamento de Psicologia 

Social e do Trabalho do Instituto 

de Psicologia da Universidade de 

Brasília - UNB. 

 

Dra. Jacqueline Ferraz da Costa. 

Psicóloga da Gerência de Saúde 

Mental e Preventiva da 

Subsecretaria de Segurança e 

Saúde no Trabalho da Sec. de 

Fazenda, Plan. e Gestão do GDF 

15 as 16h Mesa de Debate. 

Mediador: Valdson  José da 

Silva 

 

1 hora  

16:00 às 

16:30 

Cofee break  30 min  

16:30 às 

18:00  

 

Palestra Magna 

 

“O Papel da Liderança na 

promoção do Bem-estar e 

Qualidade de Vida no 

Trabalho”. 

 

1 hora e 

30 min 

 

18:00 Encerramento  

Assinatura da Carta de 

Intenções 

30 min  

 

 

 

Brasília, setembro de 2019. 

 

 

Secretário de Estado da Educação 

Subsecretaria de Gestão de Pessoas – SUGEP 


