
 

Ministério da Educação 
Universidade Federal de São Paulo 

Campus Osasco 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Rua Angélica 100 – Jd. das Flores - CEP: 06110-295 - Osasco - SP 

E-mail: diretoria.adm.osasco@unifesp.br 

    

Contrato Psicológico dos TAE’s da EPPEN 
 

Um solista aquilata o brilho da orquestra quando em harmonia com ela. 

(excerto da 1ª versão) 

 

Este documento foi construído a partir dos trabalhos do I Workshop dos 

TAE’s da EPPEN, realizado em 15 de julho de 2016 e revisado em 20 de 

novembro de 2017. Aqui estão definidos os valores essenciais para a 

construção de um ambiente agradável e propício a realizações individuais e 

institucionais. 

 

1ª Cláusula: Valores essenciais na construção da EPPEN que desejamos. 

 

 
I. Verdade:  

É a busca pelo conhecimento da realidade dos fatos. Tem como fundamento: a autoanálise, que 

é a identificação de pontos fortes e fracos; a coerência, a honestidade e a imparcialidade para 

fazer escolhas e elencar o que é prioritário; o otimismo e a humildade para servir, visando 

atingir os objetivos da comunidade. 

 

II.  Retidão:  

É ser íntegro e franco nos procedimentos e relações interpessoais, de forma a construir 

continuamente um ambiente propício para prática e reflexão da ética em todas as ações. A ética 

traz um conceito que perpassa os outros valores. 

 

III. Paz:  

Construir uma universidade com paz é cultivá-la com a comunidade, inserindo e fortificando 

elementos de tranquilidade, autoestima e autoconfiança, de forma a respeitar e tolerar as 

diferenças culturais, sociais, econômicas, raciais, gêneros, entre outras.  
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IV. Amor:  

Trabalhar com dedicação, comprometendo-nos em direcionar as ações em prol da EPPEN. Servir 

à comunidade com generosidade e empatia. Superar as divergências e tornar o ambiente mais 

amigável, a fim de desenvolver o apreço, a afeição e o companheirismo.  

 

V.  Não Violência:  

Promover as relações internas e externas com Docentes, TAEs, Discentes e Comunidade, com 

cooperação e solidariedade, a fim de respeitar o próximo e suas diferenças. Executar as funções 

de forma eficaz e eficiente, otimizar os recursos orçamentários com transparência, zelando 

pelo bom andamento do trabalho. 

 

2ª Cláusula: Como contribuir na construção da EPPEN que desejamos. 

 

I. Primando por conhecimento, profissionalismo e espírito de colaboração; 

II. Utilizando percepção e empatia pessoal, quando há companheirismo atingimos a sinergia e os 

desafios são superados; 

III. Utilizando experiência de vida e conhecimento para ajudar em todas as questões possíveis, 

tanto para a EPPEN quanto para meus colegas de trabalho; 

IV. Usando habilidade de comunicação para melhorar o diálogo; 

V. Exercendo as atividades com amor, dedicação, alegria, otimismo, comprometimento e 

acreditando que sempre há algo a ser melhorado para fazer a diferença; 

VI. Acolhendo com muita humanidade e respeito os que necessitam dos serviços; 

VII. Contribuindo com criatividade, inovação e perseverança para buscar alternativas e soluções; 

VIII. Responsabilizando-nos na construção e edificação do trabalho em equipe; 

IX. Contribuindo com companheirismo, solidariedade, cordialidade, empatia, generosidade, sempre 

visando o respeito aos outros; 

X. Buscando transmitir a tranquilidade e a serenidade para construir um ambiente cada vez 

melhor; 

XI. Aperfeiçoando-nos como pessoas e como profissionais.  

XII. Reconhecendo a importância do papel de servidor e cidadão e contribuindo para a sociedade; 

XIII. Contribuindo com a EPPEN procurando compreender as reais necessidades da comunidade, 

visando colaborar para o atendimento dos usuários e orientá-los corretamente; 

XIV. Desenvolvendo o discernimento e a capacidade de autocrítica; 
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Parágrafo único: Este documento está em constante elaboração e não se limita a esses pontos, 

podendo ser ampliado e/ou modificado a critério dos envolvidos, sempre que houver sugestões 

pertinentes. 

 

 

Osasco, 20 de Novembro de 2017. 
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Contrato Psicológico dos TAE’s da EPPEN  

     1º Termo Aditivo  

 

Responsabilidade com o que é seu. Colaboração e empatia com o outro. 
 (excerto da 2ª versão) 

 

 

Este documento foi construído a partir dos trabalhos do I Workshop dos 

TAE’s da EPPEN, realizado em 15 de julho de 2016, aditado no II Workshop 

dos TAE’s da EPPEN, realizado em 27 de outubro de 2017, ambos revisados 

em 20 de novembro de 2017. Aqui estão destacados os valores já 

desenvolvidos na primeira fase e ações conjuntas para a continuidade da 

construção de um ambiente agradável e propício a realizações individuais e 

institucionais. 

 

1ª Cláusula: Valores desenvolvidos durante a primeira fase do contrato: Construção da 

EPPEN que desejamos. 

 

XV. Cooperação e trabalho em equipe; 

XVI. Responsabilidade, comprometimento e dedicação; 

XVII. Aperfeiçoamento do conhecimento; 

XVIII. Criatividade; 

XIX. Qualidade e relevância. 

 

2ª Cláusula: Valores a serem desenvolvidos durante a segunda fase do contrato: 

Construção da EPPEN que desejamos. 

 

I. Melhorar comunicação para integração das equipes; 

II. Padronizar os processos por intermédio do conhecimento técnico e melhor difusão das 

informações; 
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III. Atender com qualidade, empatia e paciência;  

IV. Buscar empatia com os colegas: conhecer e colocar-se no lugar (setor) do outro, ser afável, 

imparcial e gentil sempre, compartilhar conhecimentos em busca de colaborar para outras 

áreas; 

V. Dar mais transparência às atividades realizadas nas divisões/setores; 

VI. Ser proativo e perspicaz objetivando melhorar o serviço. 

 

 

3ª Cláusula: Fortalecimento da relação entre os servidores e a comunidade da EPPEN. 

 

 
I. Comprometer-se com o Contrato Psicológico; 

II. Utilizar com maior frequência a Sala de Convivência dos servidores; 

III. Buscar o estreitamento nas relações da comunidade por meio de eventos como: workshops, 

dinâmicas de grupo, confraternizações, atividades esportivas e culturais etc.; 

IV. Melhorar a apresentação dos setores no site da EPPEN; 

V.  Envolver os TAE´s em projetos/pesquisas/atividades de extensão; 

VI. Criar calendário de eventos acadêmicos para amplo conhecimento e participação dos 

servidores; 

VII.  Integrar os novos servidores; 

VIII. Criar o “Dia da EPPEN”; 

IX. Promover atividades de apresentação dos cursos para toda a comunidade. 

 

4ª Cláusula: Ações para construir relações entre a EPPEN e o PDI. 

 

 
I. Elaborar projetos contemplando metas e objetivos do PDI; 

II. Divulgar o PDI de forma didática e lúdica; 

III. Criar procedimentos que propicie a transparência, democracia e equidade; 

IV. Contribuir para a gestão democrática, sustentável e inclusiva, com respeito mútuo; 

V. Trabalhar com ética e comprometimento. 

  
Parágrafo único: Este documento está em constante elaboração e não se limita a esses pontos, 

podendo ser ampliado e/ou modificado a critério dos envolvidos, sempre que houver sugestões 

pertinentes. 

 

 

Osasco, 20 de Novembro de 2017. 


