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A Universidade Federal do Ceará se sente prestigiada e, ao mesmo tempo, imbuída do seu papel de universidade 

pública, ao associar-se ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a outros órgãos e instituições para abrir 

as portas do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor. O SIASS está sintonizado com nossas habilidades e 

nossa vocação. Insere-se, pois, com naturalidade na cadeia de serviços que prestamos à sociedade e que, através da 

ação extensionista, se espraiam pelas mais diferentes áreas do conhecimento e por todas as regiões do Estado do 

Ceará. 

A unidade do SIASS na UFC destina-se a referenciar e padronizar as intervenções no campo da Saúde do Trabalhador 

em âmbito estadual, levando em conta as demandas identificadas no cotidiano de trabalho dos servidores 

pertencentes a cada uma das instituições envolvidas. Seu plano de trabalho se orienta pela Política Nacional de 

Atenção à Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Federal e, como não podia deixar de ser, foi construído 

pelo conjunto de instituições e órgãos nele representados e que incluem, além desta Universidade, o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia (Unilab); a 

Agência Brasileira de Inteligência; a Superintendência Federal da Agricultura no Ceará; a Agência Nacional de 

Transportes Aquaviários; a Agência Nacional de Transportes Terrestres; a Penitenciária Federal em Mossoró; o 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade; o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS); e a Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal. Ao todo, serão mais de 8.600 servidores 

abrigados sob esse guarda-chuva protetor, onde uma equipe multidisciplinar desenvolverá ações de perícia, 

promoção à saúde e vigilância dos ambientes de trabalho. 

A Universidade Federal do Ceará assume com determinação – e mesmo com muita honra – as obrigações previstas no 

Acordo de Cooperação que ora é assinado. Temos a exata noção de que estamos participando de uma iniciativa de 

grande relevância. Estamos nos envolvendo em um resgate histórico, uma vez que, em nosso País, sempre carecemos 

de uma política nacional voltada para a saúde do servidor público. Faltavam diretrizes, padronização, normas, o que 

dificultava a integração entre os diversos órgãos que, isoladamente, desenvolviam ações nessa área. O SIASS, 

implantado no coração da UFC, vem suprir carências e, com o decisivo apoio do Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, vem possibilitar, para os servidores dos órgãos e instituições aqui representados, melhor 

qualidade de vida no trabalho. Em outras palavras, entendo que o SIASS/UFC se traduz em uma crucial conquista: 

mais respeito ao servidor público federal. 


