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APRESENTAÇÃO
Este manual tem por objetivo apresentar o

que é e como funciona o Serviço de
Aconselhamento Genético da Universidade

Estadual de Londrina (SAG-UEL), ao
especificar os serviços prestados à
comunidade, suas etapas, o fluxo de

atendimento, os direitos e deveres dos
colaboradores, a organização do Serviço, as
frentes que o compõem e as funções que os

colaboradores devem desempenhar.

Esperamos que a leitura seja
informativa e prazerosa!

Equipe SAG-UEL

4



ACONSELHAMENTO
GENÉTICO (AG)

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), o
Aconselhamento Genético busca esclarecer e, assim,
prevenir genótipos responsáveis por enfermidades
e/ou  efeitos congênitos através da identificação de

uniões que possam gerar tais alterações. Além disso, há
incentivo à autonomia dos pacientes e familiares para

tomarem suas próprias decisões.
 
 

Outra definição provém da Sociedade Americana de
Genética Humana, a qual define o Aconselhamento
Genético como um processo de comunicação dos

problemas associados a uma doença genética. Nele, é
informado ao paciente sobre: diagnóstico, curso da
doença, possíveis condutas e encaminhamentos,

hereditariedade, recorrência na família, tomada de
decisão e ajustamento à situação gerada pela alteração.



O SAG UEL
O Serviço de Aconselhamento Genético da Universidade

Estadual de Londrina, SAG-UEL, realiza exames de
cariótipo de pessoas encaminhadas, prioritariamente,

pela 17ª Regional de saúde ou que buscam
espontaneamente o Serviço.

 
O serviço oferecido é assistencial, educativo e tem

função de detectar, prevenir e orientar sobre alterações
genéticas. Ele tem como objetivo a conscientização do
paciente e sua família, com apoio e respeito a suas

decisões pessoais.
 

Com o diagnóstico, definitivo ou não, o paciente e a
família são informados sobre os recursos médicos

(como neurologistas, cardiologistas), terapêuticos (como
psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional) e benefícios
sociais (aposentadoria, auxilio saúde) a que tem direito.

Além disso, são abordadas as possibilidades de
prevenção; que podem envolver consultas, exames

complementares, intervenções e esclarecimentos para
paciente/família.



CAPACIDADE

OBJETIVO

O Serviço tem capacidade para realizar a coleta de
sangue de 3 a 5 pacientes por semana, a depender do
número de colaboradores trabalhando no Laboratório

de Citogenética e da disponibilidade de profissionais no
Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário

(AEHU) da UEL.

O SAG-UEL busca aprimorar-se para além do
diagnóstico. Por essa razão, o Serviço tem como

objetivo detectar alterações genéticas e, assim, prestar
esclarecimentos e dar orientações ao usuário; bem

como pesquisar e determinar a incidência de anomalias
congênitas, realizar apoio psicológico

e preparar profissionais para atuarem nesse campo da
área da saúde.

O SAG UEL

http://www.uel.br/hu/aehu/


MISSÃO
Realizar atendimento multidisciplinar e humanizado em
Aconselhamento Genético, produzindo e disseminando
conhecimento que proporcione qualidade de vida aos
usuários e à comunidade a partir da capacitação de

profissionais.

Melhorar a experiência dos usuários com o SAG e
aumentar a atuação na comunidade.

Humanização
Bioética

Capacitação
Autonomia

VISÃO

VALORES
Trabalho em Grupo

Cientificidade
Comprometimento



Nossas células são normalmente formadas por 23
pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos. Um

cromossomo é uma longa sequência de DNA que
contém vários genes, os quais têm informações sobre

funções específicas nas células dos seres vivos. O
cariótipo é o conjunto de cromossomos existentes em
uma célula e o exame de cariótipo busca analisar a

quantidade e a estrutura dos cromossomos, verificando
se há alguma alteração.

CARIÓTIPO

Cariótipo Feminino Normal
(46, XX)

Cariótipo Masculino Normal
(46, XY)



O tipo de exame feito no SAG-UEL é chamado de
bandamento G e se trata de uma análise dos conjuntos
de cromossomos. É possível contar se existem os 46

cromossomos ou se há partes faltando ou sobrando de
algum deles. Nos casos em que faltam ou sobram,

pode-se ver em qual cromossomo isso ocorre.
Dependendo de qual cromossomo está alterado, as

consequências causadas (alterações físicas, intelectuais,
entre outras) para o paciente são diferentes.

 
 
 
 

Existem diferentes tipos de exames genéticos e alguns
são capazes de fazer análises mais complexas;

analisando os genes, por exemplo. Desse modo, o
resultado do bandamento G pode não apontar nenhuma

alteração, mas um exame mais detalhado talvez
identifique alguma alteração.

CARIÓTIPO



FASES DE ATENÇÃO
AOS USUÁRIOS

Encaminhamento

Agendamento

Coleta de SangueRealização da
Cultura

Cresceu?

SIM

NÃO

inconclusivo

Normal/
Alterado

Agendamento da
Devolutiva

Retomada e
Estudo do caso

Devolutiva e Suporte
Psicológico

Abordagem

Aceitou fazer
entrevista?

SIM

NÃO

Realização do
Cariótipo

Resultado

Entrevista

Supervisão

Organização de
pastas físicas e

virtuais

Compareceu? SIMNÃO
Nova tentativa
de Devolutiva
(mínimo: 3)

Compareceu? SIMNÃO

Envio do
Resultado pelo

correio

Acompanhamento
Psicológico

Avaliação
Psicológica

Outros
encaminhamentos

Fim do
atendimento

Atividades
desempenhadas

pela Biologia

Atividades
desempenhadas
pela Psicologia



FLUXO DE ATENDIMENTO
AOS USUÁRIOS

AGENDAMENTO PARA COLETA DE SANGUE

ENTREVISTA

COLETA

ENCAMINHAMENTO
O usuário pode ser encaminhado por médicos, instituições ou procurar o

Serviço por vontade própria.

O momento de primeiro contanto do usuário com o Serviço, que pode
ser feito por telefone ou pessoalmente na secretaria do SAG-UEL com o

responsável.

Momento de acolhimento emocional do paciente/família, coleta de dados
através do roteiro de entrevista e explicação sobre o SAG-UEL, com

esclarecimento de dúvidas sobre o Serviço.

O usuário realiza a coleta de sangue no setor de coletas do Ambulatório
de Especialidades do Hospital Universitário da UEL (AEHU).

No momento da entrevista é passado ao usuário o prazo de 60 a 90 dias para o
resultado ficar pronto. Se ocorrer atraso nesse prazo, independente do motivo, o
Apoio Psicológico fica responsável por entrar em contato com essa família e dar

um apoio sem compromisso e que não necessariamente continuará após este
momento. Este contato é feito por telefone e nele são atualizados alguns dados

(como medicamentos, resultados de exames e encaminhamentos) e tiradas
eventuais dúvidas. Lembrando que nenhum resultado é passado por telefone.



DEVOLUTIVA

O SUPORTE PSICÓLOGICO

O APOIO PSICOLÓGICO

Após ser agendada pela secretaria com o paciente, ocorre a devolutiva
dos resultados; na qual o geneticista explica o resultado, diagnóstico,

prognóstico e o quadro clínico do paciente. Participam o biólogo
geneticista, psicólogos e demais colaboradores; os quais podem estar
presentes na sala ou acompanhando por meio da sala de espelho. Os

colaboradores são responsáveis por observar e identificar os
comportamentos emocionais do paciente/família  e relacionados à

compreensão das informações.

O Suporte Psicológico ocorre após a devolutiva, com a participação do
colaborador responsável pelo caso; o qual acolhe e orienta o

paciente/família quando há dúvidas, verifica aspectos relevantes do
caso e salienta os encaminhamentos necessários, como redes de apoio

da cidade ou o Apoio Psicológico.

O Apoio Psicológico é disponibilizado para os casos conforme
critérios previamente estabelecidos; como interesse em receber o

Apoio, cidade de moradia, disponibilidade de terapeutas e supervisores
para o caso, condições financeiras do usuário, entre outros. O caso é

escolhido pelo terapeuta que apresentar interesse e supervisionado por
um profissional da Psicologia, também interessado naquele caso.
Caracteriza-se por uma psicoterapia com base psicoeducativa e

psicoterapêutica focada na problemática.

RESULTADO DO EXAME DE CARIÓTIPO
O exame é realizado no Laboratório de Genética Humana e o resultado

precisa de 60 a 90 dias para ficar pronto.



DIREITOS E DEVERES
DO COLABORADOR

DIREITOS
Ser supervisionado em sua prática.
Receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha
a ser acordada, conforme disponibilidade de bolsas no
Serviço.
Desligar-se do projeto no momento desejado, desde que
suas atividades estejam em dia.
Ser certificado pelo período de permanência no projeto, com
a data de encerramento igual a de sua última atividade
registrada.

DEVERES

Cumprir a jornada de atividade referente à Frente que atua,
sendo obrigatório dispor do horário acordado e cumprir
pelo menos 3 horas semanais no Projeto.
Participar das reuniões gerais/atividades às quartas-feiras à
noite, devendo ter esse horário/dia disponível. 
Preencher e manter atualizada a ficha de controle de
horas/atividades, pois a carga horária certificada será
referente a esse documento.
Acordar com a equipe ou informar previamente à ela as
datas de saída nos recessos de férias e feriados.
Comparecer e realizar as atividades nos horários
predeterminados.
Avisar a equipe de mudanças na disponibilidade ou no
prazo de atividades..



O não cumprimento das
normas e das atividades

pode acarretar no
desligamento do

colaborador do SAG-UEL.

Em atendimentos, utilizar vestimenta
discreta: sem blusas decotadas,
roupas fitness, shorts, saias curtas,
regatas, bermudas, chinelos,
bijuterias extravagantes e “piercings”
chamativos. O uso do jaleco na data
da coleta/entrevista é obrigatório.
Manter em sigilo informações sobre
os pacientes. Os casos devem ser
discutidos apenas com a equipe do
SAG-UEL.. Quando algum caso for
apresentado no âmbito acadêmico, é
necessário manter a
confidencialidade do
paciente/família.

O SAG é um local possibilitador de diversas
oportunidades e permite ao colaborador se desenvolver
de muitas maneiras, porém o crescimento depende dele
mesmo. Cada um tem oportunidade de crescer enquanto
pessoa e profissional dentro do Serviço e buscar a área

de atuação que mais lhe interessa; seja a prática, a
pesquisa, a assistência ou uma mistura de todas.
No entanto, a busca ativa pelo conhecimento e
amadurecimento é guiada pelo ritmo, interesse,
engajamento e ambição de cada colaborador.



ORGANO
Coordenação

Geral

Aconselhamento
Genético (AG)

Coordenador

Laboratório
de Bioética

Ambulatório de
Especialidades do

Hospital Universitário

Serviço de
Atenção

ao Usuário

Secretaria do
Aconselhamento

Genético

Laboratório de
Genética
Humana

Supervisor

Entrevista com
o Usuário

Genética
Clínica

Supervisor Supervisor

Devolutiva e
Suporte

Psicológico

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)



GRAMA

Apoio
Psicológico

Coordenação
Geral

Assistência e
Desenvolvimento
Profissional (ADP)

Coordenador

Supervisor

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

Processos
Educativos

e de Criação
Gestão de
Pessoas Administrativo

Supervisor

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

Supervisor

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

Supervisor

Gestor

Assistente(s)

Assessor(es)

LEGENDA
 Vermelho = setores

Azul = cargos exercidos por profissionais, professores e técnicos
Cinza = locais

Amarelo = frentes de ação
Verde = cargos exercidos por colaboradores do SAG (alunos, pós graduandos,

formados)



FRENTES

DE AÇÃO ENTREVISTA
COM USUÁRIOS

A entrevista é o momento de acolhida e coleta de
informações do usuário pelo Serviço. Os dados obtidos são

essências para a melhor condução do caso nas outras
etapas e favorece um atendimento humanizado.

 
As entrevistas são realizadas no mesmo dia da coleta de

sangue no Ambulatório de Especialidades do Hospital
Universitário (AEHU), localizado na Universidade Estadual de

Londrina (UEL). 
 

O bom relacionamento entre os colaboradores do SAG e do
ambulatório colabora para um melhor andamento das

entrevistas e consequentemente do Serviço, o que torna
importante a boa comunicação entre esses segmentos. A
etapa da entrevista só acaba quando o colaborador passa
pela supervisão e confecciona a pasta física e virtual do

usuário. A execução da entrevista deve seguir os moldes do
que foi instruído em  treinamento.



FRENTES

DE AÇÃO

ATIVIDADES GERAIS

Verificar antes do dia da coleta (de sangue e de dados)
as informações do paciente que o Secretário do Serviço
insere no grupo fechado SAG-UEL no Facebook.
Chegar ao Ambulatório da UEL com antecedência para
verificar a disponibilidade de sala e pegar suas chaves.
Recepcionar ou abordar o paciente/família.
Explicar o que é o Serviço de Aconselhamento Genético e
suas etapas.
Informar sobre o Termo de Consentimento Livre
Esclarecido (TCLE) e pedir que paciente/família o assine.
Realizar a entrevista utilizando o roteiro de coleta de
dados.
Estar atento e sensível ao paciente para que sejam
identificados sinais não-verbais; como expressões
faciais, gestos, entre outros. 
Realizar supervisão dos casos com o geneticista.
Confeccionar o relatório da entrevista e elaborar uma
pasta física e virtual no prazo máximo de 1 semana e
meia.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO LABORATÓRIO
DE GENÉTICA HUMANA

Frente responsável pelos estudos dos casos a nível genético,
através da realização de exame de cariótipo e teste

moleculares, este último é referente ao X-frágil. Além disso,
é importante que os membros da frente tenham cuidado com

os materiais de coleta, de modo a evitar contaminações.

ATIVIDADES GERAIS

Buscar o material genético oriundos do Ambulatório de
Especialidades do Hospital Universitário (AEHU).
Orientar as instituições de como realizar a coleta de
acordo com os exames.
Manejar e armazenar o material adequadamente, segundo
as instruções passadas em treinamento.
Confecção de álcool-éter.
Higienização dos instrumentos utilizados.
Colocação e retirada das lâminas do xilol.



FRENTES

DE AÇÃO

ATIVIDADES GERAIS

Manutenção da limpeza e organização.
Cultura de linfócitos a partir do sangue periférico do
paciente.
Montagem de lâminas para análise convencional e
realização da análise.
Montagem de lâminas para análise de banda G e
realização da análise.
Seleção de metáfases para análise de banda G e
marcação em lâmina branca.
Montagem de Cariótipo.
Discutir os casos com resultado alterado.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO GENÉTICA

CLÍNICA
A frente de Genética Clínica é responsável pelo estudo e

levantamento de informações que auxiliem nos diagnósticos,
na devolutiva de resultados, nos encaminhamentos e no
manejo dos aspectos médicos, sociais e psicológicos das
doenças genéticas. Faz parte da atenção aos usuários e

trabalha em conjunto com outras Frentes.

ATIVIDADES GERAIS
Captar e organizar informações dentro da sua Área, com
base nas informações levantadas na entrevista e no exame
do cariótipo, que possam contribuir para o diagnóstico, sua
devolutiva e encaminhamentos. 
Acompanhar os casos acrescentando e detalhando
informações biológicas, farmacológicas, genéticas e médicas.
Participar e realizar devolutiva de resultado, quando houver
disponibilidade de tempo dos colaboradores da Frente.
Discutir os casos redigidos pelos colaboradores nas
reuniões de Frente.
Participar das reuniões gerais com a equipe SAG-UEL para
análises e discussões dos casos.
Apresentar trabalhos com os casos que redigidos.
Elaborar documentos que auxiliem nas atividades da Frente.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO DEVOLUTIVA
E SUPORTE PSICOLÓGICO

A frente é responsável pelo momento no qual é entregue o
resultado do exame ao usuário. Antes da entrega, é feito o
estudo dos casos com a equipe, a fim de buscar a melhor
forma de explicar, acolher e encaminhar o caso de acordo

com suas particularidades.
 

No dia da devolutiva, estarão presentes o geneticista e
colaboradores da frente de ação. O geneticista tem o papel de
explicar as condições genéticas e funcionais do organismo
implicadas de acordo com o resultado, aconselhar e realizar
possíveis encaminhamentos. O(s) colaborador(es) da área de
psicologia tem o papel de observar os comportamentos do

usuário/família e mediar, quando necessário, as informações
apresentadas pelo geneticista; a fim de melhorar

compreensão do usuário.
 

Ao final da devolutiva de cada caso, os colaboradores
responsáveis realizam o suporte psicológico, momento é

destinado a sanar as dúvidas dos usuários/família, acolher
as demandas emocionais e identificar a demanda e interesse

para o Apoio Psicológico do Serviço.



FRENTES

DE AÇÃO

ATIVIDADES GERAIS

Participar da reunião e discussão dos casos.
Verificar os casos que estão agendados e seus resultados
no grupo fechado SAG-UEL no Facebook.
Realizar estudo de caso uma semana antes da data da
devolutiva.
Apresentar os casos para o Geneticista.
Solicitar que o Geneticista preencha o campo de Parecer do
geneticista (o que pode ser acrescentado além do resultado,
como prognóstico, encaminhamento, possível evolução da
doença, incidência, reincidência, de próprio punho).
Recepcionar o paciente/família conforme a ordem de
agendamento.

O momento da entrega dos resultados do cariótipo é essencial para o
paciente, o que exige que os colaboradores se preparem

antecipadamente quanto ao conteúdo dos casos a partir dos dados das
entrevistas e, se preciso, estudar à respeito das patologias e alterações

genéticas. Deve ser feita a intermediação entre o geneticista e os
usuários do serviço; os quais, muitas vezes, devido à falta de instrução

e/ou o alto nível de ansiedade no momento podem não entender o
resultado e todas as suas implicações. Com isto, cabe ao estagiário
promover uma recepção amistosa e acolhedora do paciente e seus

familiares, a fim de deixá-los à vontade e que saiam com suas
dúvidas sanadas.

OBSERVAÇÃO



FRENTES

DE AÇÃO

ATIVIDADES GERAIS

Verificar o conhecimento do paciente/família sobre o
serviço e a etapa presente, retomar o processo, explicar
como acontecerá à devolutiva e que na sequência terá mais
um momento de suporte psicológico.
Acompanhar a explicação do Geneticista, observando e
registrando os comportamentos do paciente/família. Caso
não demonstrem compreensão sobre o que esta sendo dito
retomar e explicar com uma linguagem mais acessível.
Observar a linguagem utilizada pelo Geneticista, caso esteja
técnica e incompreensível ao paciente/família, interromper
a explicação e perguntar ao paciente/família se estão
compreendendo.
Relembrar e citar as redes de apoio da cidade da qual vem
o usuário, como forma de auxílio e para obter maiores
informações além das adquiridas no momento da
Devolutiva.
Finalizar o roteiro de entrevista na pasta física e virtual,
confeccionar relato de devolutiva e encerrar o caso.
Na pós-devolutiva, discutir os casos para verificar se serão
encaminhados para o Apoio Psicológico, Projetos
Terapêuticos ou outros encaminhamentos.
Em caso de busca espontânea, aplicar protocolo específico.
Realizar entrevista nos casos em que a mesma não foi
feita pelo colaborador de outra frente.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO
APOIO

PSICOLÓGICO
O Apoio Psicológico oferece ao usuário uma psicoterapia

com base psicoeducativa e psicoterapêutica focada na
problemática, com base em certos critérios e independente

do resultado do cariótipo. Além disso, a frente realiza
contatos com os usuários entre a coleta de sangue e o

recebimento dos resultados do exame, a fim de verificar
demandas e/ou coletar dados sobre o paciente.

ATIVIDADES GERAIS

Acrescentar as informações dos casos e manter
atualizada a planilha de mapeamento.
Abrir e manter atualizadas as pastas física e virtual.
Abrir e manter atualizada a pasta de casos na Clínica
Psicológica.
Pedir para o paciente assinar o termo de consentimento.
Elaborar a ficha de triagem para anexar à pasta da
Clínica Psicológica.
Elaborar o relato de sessão de acordo com a frequência
de atendimentos (semanal, quinzenal etc.).
Participar de Supervisão de acordo com frequência de
atendimentos (semanal, quinzenal etc.).



ATIVIDADES GERAIS

Participar de Supervisão de acordo com frequência de
atendimentos (semanal, quinzenal etc.).
Elaborar prontuário com informações sobre as
supervisões ou contatos telefônicos.
Realizar contato direto com clientes, familiares e com
profissionais de outras áreas para obtenção de
informações pertinentes ao caso, se houver necessidade.
Realizar o acompanhamento de consultas médicas ou
outras atividades se houver necessidade.
Realizar busca de material bibliográfico para a condução
do caso.
Preencher a planilha de acompanhamento do apoio da
clínica, inclusive quando encerrar o caso preencher o
formulário e tirar cópia de tudo para arquivar na pasta do
usuário.
Produzir e disseminar conhecimentos relacionados ao
SAG-UEL..



FRENTES

DE AÇÃO ADMINISTRATIVO
Frente responsável por auxiliar nas funções administrativas

do Serviço: administrar materiais e recursos humanos,
informações, gerir recursos tecnológicos, administrar

sistemas (drive, sistemas UEL, pastas etc.) e definir métodos
de organização. A frente também é responsável pela

coordenação das atividades do Laboratório de Psicologia
Integrada (LAPI), como uma ferramenta de disseminação do

Serviço.

ATIVIDADES GERAIS

Gerir recursos tecnológicos (manutenção de
computadores, impressoras, outros equipamentos)
conforme necessidade de formatação, reparos ou pedidos.
Realizar e manter atualizado o cadastro individual de
cada colaborador (formulários de inclusão, relatórios
finais, registro no controle de carga horária).
Verificar na PROEX informações pendentes: quanto aos
relatórios, eventos, entre outros e contatar os setores
quando necessário.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO

ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO LAPI

Controlar emissão e confecção de certificados de
palestras, eventos e cursos fornecidos pelo Serviço.
Organizar site estética e administrativamente.
Criar conteúdo para o site, voltado para a disseminação
do Serviço.

Verificar cursos/eventos e certificados pendentes.
Confeccionar e solicitar assinatura do termo de
confidencialidade e compromisso de todos os
colaboradores do Serviço anualmente.
Administrar sistemas de armazenamento de arquivos em
nuvem do SAG (Google Drive e emails).
Elaborar cronograma semestral de reuniões gerais em
conjunto com outros gestores e a coordenação.
Verificar os eventos e divulgá-los nos grupos de conversa
online (como o whatsapp).
Seguir pautas de reuniões gerais e de gestores, conforme
combinado previamente.
Confeccionar ATAs e responsabilizar-se pela lista de
presença em reuniões gerais.

ATIVIDADES GERAIS



FRENTES

DE AÇÃO

E DE CRIAÇÃO
PROCESSOS EDUCATIVOS

A frente é responsável por disseminar conhecimentos sobre
alterações genéticas e sobre o SAG-UEL para a comunidade
externa, comunidade acadêmica e profissionais da saúde;

desenvolver instrumentos educativos que contribuam para a
disseminação e funcionamento do serviço; e planejar e

executar eventos e atividades de integração ou acadêmicos
para os colaboradores e comunidade.

ATIVIDADES GERAIS

Atualizar as redes sociais do Serviço a fim de disseminar
suas atividades (de AG e outras), informações sobre
alterações genéticas e informações relacionadas à área
da saúde; além de integrar os colaboradores.
Desenvolver e atualizar materiais que auxiliem a
execução de atividades de outras frentes, tanto para
otimizar o contato direto com o usuário como a
organização dos próprios colaboradores.
Realizar eventos de integração ou informação para
colaboradores e comunidade externa interessada.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO

PESSOAS
GESTÃO DE

Frente responsável pelo gerenciamento de processos
internos do Serviço; como desenvolvimento pessoal e

profissional dos colaboradores, recrutamento e seleção de
candidatos, aprimoramento das atividades organizacionais e

promoção da integração entre as Frentes de Ação.

ATIVIDADES GERAIS

Organizar e/ou assessorar treinamentos e capacitações.
Realizar recrutamento e seleção.
Atualizar os processos e tecnologias organizacionais.
Realizar pesquisa de satisfação com os colaboradores.
Criar estratégias para melhorar o relacionamento
interpessoal.
Promover eventos de integração.
Desenvolver e aprimorar as atividades organizacionais
de processos humanos internos.
Analisar e promover a comunicação organizacional entre
setores ADP (assistência e desenvolvimento profissional)
e AG (aconselhamento genético).
Desenvolver e acompanhar planejamento estratégico.
Produzir e disseminar conhecimento.



FRENTES

DE AÇÃO
PRODUÇÃO
CIENTÍFICA

Frente responsável pela produção, capacitação e difusão da
produção científica do Serviço. Composta por membros de

outras frentes de atuação, objetiva a estruturação da
discussão e do movimento científico dentro do Programa.

Além disso, sistematiza a disseminação dos trabalhos
científicos autorais do Serviço de Aconselhamento Genético.

ATIVIDADES GERAIS

Buscar por eventos científicos (ex.: congressos, simpósios,
etc) que aceitem submissão de trabalhos.
Discutir de temas pertinentes ao Serviço de
Aconselhamento Genético.
Treinar apresentações de trabalhos.
Revisar resumos submetidos a eventos.
Criar ciclos de apresentações.
Escrever trabalhos para publicação.
Apresentar coautorias em pesquisas.
Produzir e disseminar conhecimento.



MUDANÇA DE
CARGO

As frentes de ação são divididas em cargos: Gestor,
Assessor e Assistente. A cada um são atribuídas

funções específicas, de maneira a dividir as atividades e
otimizar o trabalho a ser realizado. Diante de situações
que demandam mais de um colaborador responsável,

pode ser necessário dividir uma função entre
colaboradores para garantir o bom funcionamento de

determinados processos da Frente.
 

Para que um colaborador mude de cargo, ele deve
seguir certas etapas:

1. Estar interessado em assumir o cargo.
 
2. Possuir disponibilidade de tempo para assumir o
cargo.



3. Após demonstrar interesse, aguardar parecer do
gestor, que deverá:
 
- Verificar disponibilidade do cargo na Frente de Ação
(ou seja, se há colaboradores o suficiente exercendo
função do cargo ou se há a possibilidade de aumentar
vagas no cargo em questão).
- Avaliar se o colaborador interessado está apto a
exercer as funções do cargo em questão.
- Caso não esteja apto, capacitar o colaborador para
exercer as funções do cargo em questão.
 
4. Após parecer do gestor, assumir a responsabilidade
do novo cargo, de acordo com as funções pré-
estabelecidas em manuais ou documentos próprios do
Serviço sobre a análise de cargos.



SELEÇÃO DE
BOLSISTAS

Interesse no recebimento da bolsa.
Disponibilidade de horas semanais exigida pela
bolsa.
Média de carga horária mensal desde o Processo
Seletivo mais recente feito pelo Serviço.

O cargo do colaborador (assistente, assessor ou
gestor).
O tempo de participação no SAG-UEL.

 
 
 
Em caso de empate, serão também considerados:

 

CRITÉRIOS GERAIS E DE DESEMPATE



SELEÇÃO DE
BOLSISTAS

Currículo da Plataforma Lattes atualizado.
Formulário de pontuação do currículo preenchido.
Tabela "CONTROLE DAS ATIVIDADES E CARGA
HORÁRIA - SAG" atualizada.

Para concorrer à bolsa, certos documentos devem ser
entregues pelos que gostariam de participar da seleção:

 

A forma e local de entrega dos documentos será
informada a cada processo de seleção!

 
O processo de seleção pode sofrer mudanças de acordo
com as demandas do SAG UEL ou condições político-
econômicas, cabendo ao Coordenador do projeto de
extensão recebente da bolsa decidir como será a

seleção e/ou quem será contemplado com a bolsa.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

http://lattes.cnpq.br/


TERMOS D0
SAG UEL

Levando em consideração que o SAG é um Programa de
extensão e entra em contato, direto e indireto, com a

comunidade externa e seus dados pessoais, é necessário
estabelecer alguns critérios de confidencialidade a serem
seguidos quando há a entrada do colaborador no Serviço.

Além disso, é também essencial comprometer-se a atuar no
SAG de forma ativa, amistosa e responsável com seus

deveres e atividades. 
 

O Termo de Confidencialidade e o de Compromisso
expressam tais encargos e são documentos obrigatórios

para todos os colaboradores do SAG, tendo eles que lê-los
atentamente e assiná-los, junto a seu gestor, ao ingressar
no Serviço e novamente a cada ano. O descumprimento de
quaisquer itens pode levar ao desligamento do colaborador

do Programa.
 

Você pode ler o conteúdo de ambos os termos nas
próximas páginas! Consulte sempre que necessário e

contribua com o bom e ético andamento das atividades.



Eu, ________________________________________, abaixo assinado, comprometo-me a
manter confidencialidade com relação a toda documentação e toda informação
obtidas nas atividades e pesquisas a serem desenvolvidas nos projetos de
extensão relacionados ao Serviço de Aconselhamento Genético, coordenados pelo
Prof. Dr. Wagner José Martins Paiva (Do departamento de Biologia Geral) e pela
Profa. Dra. Renata Grossi (Do departamento de Psicologia Geral e Análise do
Comportamento), ambos vinculados aos departamentos do Centro de Ciências
Biológicas da Universidade Estadual de Londrina; ou ainda informações de
qualquer pessoa física ou jurídica vinculada de alguma forma a estes projetos,
concordando em:
- Não divulgar a terceiros a natureza e o conteúdo de qualquer informação que
componha ou tenha resultado de atividades técnicas do projeto de extensão;
- Não permitir a terceiros o manuseio de qualquer documentação que componha
ou tenha resultado de atividades do projeto de extensão;
- Não explorar, em benefício próprio, informações e documentos adquiridos
através da participação em atividades do projeto de extensão;
- Não permitir o uso por outrem de informações e documentos adquiridos através
da participação em atividades do projeto de extensão;
- Preservar o sigilo e a privacidade dos sujeitos cujos dados (informações ou
materiais biológicos) serão estudados;
- Assegurar que as informações ou materiais biológicos serão utilizados, única e
exclusivamente, para a execução do projeto em questão;
- Assegurar que os resultados somente serão divulgados de forma anônima, não
sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o
usuário do serviço.
 
Declaro ter conhecimento de que as informações e documentos pertinentes às
atividades técnicas do projeto de extensão somente podem ser acessados por
aqueles que assinaram o Termo de Confidencialidade, excetuando-se os casos em
que quebra de confidencialidade é inerente à atividade ou em que a informação ou
documentação já for de domínio público. Declaro ter conhecimento de que o
descumprimento de um ou mais itens acima citados pode acarretar no
desligamento do colaborador do Serviço de Aconselhamento Genético.

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE



Eu, ________________________________________, abaixo assinado, comprometo-me a
cumprir com os deveres do colaborador do Serviço de Aconselhamento
Genético, coordenados pelo Prof. Dr. Wagner José Martins Paiva (Do
departamento de Biologia Geral) e pela Profa. Dra. Renata Grossi (Do
departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento), ambos
vinculados aos departamentos do Centro de Ciências Biológicas da
Universidade Estadual de Londrina; ou ainda informações de qualquer pessoa
física ou jurídica vinculada de alguma forma a estes projetos, concordando
em:
- Cumprir a jornada de atividade referente à frente que atua sendo
obrigatória a disponibilidade de horário correspondente e a participação nas
reuniões e atividades programadas para às quartas-feiras à noite.
- Preencher e manter atualizada a ficha de controle de horas/atividades, pois
a carga horária certificada será referente e somente à esse documento.
- Acordar com a equipe ou informar previamente à ela as datas de saída nos
recessos de férias e feriados.
- Comparecer e realizar as atividades nos horários predeterminados.
- Avisar a equipe de mudanças na disponibilidade ou no prazo de atividades.
- Cumprir no mínimo 3 horas por semana de atividades vinculadas ao
projeto, podendo ser acordado com o Gestor da frente, há possibilidade de
auxiliar outras frentes para cumprir este tempo quando for necessário.
- Ser responsável por manter boas relações entre os membros do serviço,
tratando a todos com respeito e gentileza e cooperação.
 
Declaro ter conhecimento de que o descumprimento de um ou mais itens
acima citados pode acarretar no desligamento do colaborador do Serviço de
Aconselhamento Genético.

TERMO DE COMPROMISSO
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