
 

Avenida Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória 

À Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
 
 
Demanda de equipamentos e recursos
 
Conforme a Resolução nº 54/2016
Setorial Sul, campus de Alegre,
Administrativo vinculado à Pró
contato com a unidade setorial de Biblioteca e solicitado que as demandas fossem 
encaminhadas à Biblioteca Central para buscar de soluções.
 
Em relação às demandas da Divisão de Assistência ao Usuário 
processo de aquisição de mobiliário mais ergonômico e também de equipamentos de 
informática para substituição dos equipamentos utilizados atualmen
de Bibliotecas Setoriais também irão receber os equipamentos de informática que foram 
adquiridos. 
 
Limpeza e Conservação 
 
As questões relacionadas à limpeza e conser
 
1. Limpeza geral – Limpeza 
contratadas para fazer a limpeza dos 
por funcionários contratos por uma empresa particular que realiza os serviços de limpeza 
conservação. São responsáveis por varrer 
administrativas. Existem profissionais que cuidam exclusivamente da limpeza dos 
 
Cada campus tem uma dinâmica de funcionamento e trabalham conforme prevê o contrato, 
destinando o contingente disponível para realizar o
respostas apresentadas sobre o diagnóstico das condições de trabalho
quantitativo relativamente pequeno 
principalmente em ambientes que funcionam por até 14 horas 
funcionamento, pois, não se dispõe de funcioná
 
2. Limpeza Específica – As 
favorecem o acúmulo de sujeira e poeira, devido aos ambientes abertos e sem climatização. 
Esse fato prejudica drasticamente 
Reitoria e Prefeitura Universitária em ações de contenção d
acervos bibliográficos. 
  
A proposta é fechar os ambientes e insta
ambientes climatizados. Dessa forma o acervo não sofrerá tanta 
(vento, sol, poeira, chuva, etc.)
possível solução do problema, teria pouco efeito face as condições ambientais dos prédios, 
principalmente da Biblioteca Central, da Biblioteca Setorial de Ma
Essas sofrem influências diretas
 
O contrato de limpeza predial não prevê a limpeza das estantes e dos livros, assim o 
material acaba se depositando
nas condições de uso. Estamos reformulando uma proposta para encaminhar para análise 
dos setores competentes sobre a 
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DESPACHO 
 

Gestão de Pessoas da UFES 

Demanda de equipamentos e recursos 

Resolução nº 54/2016, a estrutura organizacional da unidade
Setorial Sul, campus de Alegre, é de responsabilidade do Departamento de Suporte 
Administrativo vinculado à Pró-Reitoria de Administração. Embora te
contato com a unidade setorial de Biblioteca e solicitado que as demandas fossem 
encaminhadas à Biblioteca Central para buscar de soluções. 

às demandas da Divisão de Assistência ao Usuário – BC,
processo de aquisição de mobiliário mais ergonômico e também de equipamentos de 
informática para substituição dos equipamentos utilizados atualmente. A
de Bibliotecas Setoriais também irão receber os equipamentos de informática que foram 

As questões relacionadas à limpeza e conservação podem ser divididas em duas situações:

Limpeza do ambiente interno dos prédios, realizadas pela empresa de 
contratadas para fazer a limpeza dos edifícios da Universidade. Os serviços são realizados 

por uma empresa particular que realiza os serviços de limpeza 
conservação. São responsáveis por varrer as áreas de livre circulação e áreas 
administrativas. Existem profissionais que cuidam exclusivamente da limpeza dos 

Cada campus tem uma dinâmica de funcionamento e trabalham conforme prevê o contrato, 
disponível para realizar os serviços. Conforme apontado nas 

respostas apresentadas sobre o diagnóstico das condições de trabalho
quantitativo relativamente pequeno em face de grande demanda de serviço a ser realizado, 
principalmente em ambientes que funcionam por até 14 horas 

, pois, não se dispõe de funcionários que atuam durante todo o período.

As condições ambientais de alguns prédios das Bibliotecas, 
favorecem o acúmulo de sujeira e poeira, devido aos ambientes abertos e sem climatização. 
Esse fato prejudica drasticamente ao acervo, e diante disso estamos em diálogo com a 
Reitoria e Prefeitura Universitária em ações de contenção dessa sujeira que afeta os 

A proposta é fechar os ambientes e instalar equipamentos de refrigeração para deixar os 
climatizados. Dessa forma o acervo não sofrerá tanta ação dos agentes e

(vento, sol, poeira, chuva, etc.). Um contrato de higienização de acervo apontado com uma 
possível solução do problema, teria pouco efeito face as condições ambientais dos prédios, 
principalmente da Biblioteca Central, da Biblioteca Setorial de Maruíp

s diretas o que prejudica o acervo. 

O contrato de limpeza predial não prevê a limpeza das estantes e dos livros, assim o 
material acaba se depositando sobre o acervo e impactando na sua preservação e também 
nas condições de uso. Estamos reformulando uma proposta para encaminhar para análise 
dos setores competentes sobre a viabilidade de sua aplicação. 
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nidade da Biblioteca 
é de responsabilidade do Departamento de Suporte 

bora tenhamos buscado 
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BC, realizamos um 
processo de aquisição de mobiliário mais ergonômico e também de equipamentos de 

As demais unidades 
de Bibliotecas Setoriais também irão receber os equipamentos de informática que foram 

vação podem ser divididas em duas situações: 

do ambiente interno dos prédios, realizadas pela empresa de 
da Universidade. Os serviços são realizados 

por uma empresa particular que realiza os serviços de limpeza e 
as áreas de livre circulação e áreas 

administrativas. Existem profissionais que cuidam exclusivamente da limpeza dos banheiros.  

Cada campus tem uma dinâmica de funcionamento e trabalham conforme prevê o contrato, 
serviços. Conforme apontado nas 

respostas apresentadas sobre o diagnóstico das condições de trabalho, existem um 
demanda de serviço a ser realizado, 
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O contrato de limpeza predial não prevê a limpeza das estantes e dos livros, assim o 
acervo e impactando na sua preservação e também 

nas condições de uso. Estamos reformulando uma proposta para encaminhar para análise 
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Iluminação 
 
As questões levantadas sobre a iluminação, é um ponto crítico na BC, pois, o prédio está 
necessitando de uma re-estrutu
solicitações à Reitoria e Prefeitura Universitária, a qual estão fazendo um levantamento das 
demandas e necessidades da Biblioteca, a qual demanda uma reforma geral, nã
parte elétrica, mas também estrutural, hidráulica e também de adequação dos espaços. No
ano 2018, todas as lâmpadas
Ventilação 
 
Sobre esse aspecto, a ventilação dos ambientes das bibliotecas embora existam
insuficientes, e proporcionam o acumulo e sujeira. Mesmo assim 
proporciona o mínimo de conforto para permanência
já demandamos conforme informações no item anterior, as ações de readequações dos 
prédios para instalação de climatização
 
Distribuição dos Banheiros 
 
Nos prédios das Bibliotecas existem banheiros 
pavimentos de forma a permitir sua utilização com
banheiros adaptados para utilização
 
Espaço para refeição e descanso
 
As bibliotecas contam com uma área destinada a refeições em suas dependências. Na 
Biblioteca Central dispomos de duas copas, sendo uma no andar
Nas unidades setoriais também há espaço destinado à
disponíveis para utilização pelos servidores da unidade.
 
Em relação ao local de descanso,
biblioteca podem ser otimizados para serem utilizados para descanso/repouso dos 
servidores. No entanto parte das bibliotecas os servidores tem jornada de trabalho 
ininterrupta o que não prevê intervalo para refeição
foram demandados para a gestão da unidade. Estamos num processo de reestruturação 
dos espaços, e verificaremos a 
estar, poder acolher os servidores.
 
Segurança 
 
Esse é um tema complicado em toda a Universidade, através da parceria com a Polícia 
Militar, a instituição tem buscado realizar melhorias em 
campus. 
 
O ideal é dispormos de seguranças permanentes dentro das B
possibilidade ainda não é possível.
 
 

Diretor da Biblioteca Central da UFES
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evantadas sobre a iluminação, é um ponto crítico na BC, pois, o prédio está 
estruturação completa,  a qual já foram demandas diversas 

solicitações à Reitoria e Prefeitura Universitária, a qual estão fazendo um levantamento das 
as e necessidades da Biblioteca, a qual demanda uma reforma geral, nã

parte elétrica, mas também estrutural, hidráulica e também de adequação dos espaços. No
lâmpadas foram substituídas pelo tipo de Led. 

a ventilação dos ambientes das bibliotecas embora existam
insuficientes, e proporcionam o acumulo e sujeira. Mesmo assim a ventilação existente 
proporciona o mínimo de conforto para permanência nos prédios das Biblioteca
já demandamos conforme informações no item anterior, as ações de readequações dos 

climatização em todos os ambientes. 

 

Nos prédios das Bibliotecas existem banheiros distribuídos e todos ou quase todos os 
pavimentos de forma a permitir sua utilização com maior facilidade. Disp

lização de pessoas com deficiência. 

Espaço para refeição e descanso 

As bibliotecas contam com uma área destinada a refeições em suas dependências. Na 
Biblioteca Central dispomos de duas copas, sendo uma no andar térreo e outra no 1º andar. 

s setoriais também há espaço destinado às refeições, com eletrodomésticos 
pelos servidores da unidade. 

Em relação ao local de descanso, observa-se que alguns espaços dentro da própria 
oteca podem ser otimizados para serem utilizados para descanso/repouso dos 

servidores. No entanto parte das bibliotecas os servidores tem jornada de trabalho 
intervalo para refeição, assim os espaços para descanso 

foram demandados para a gestão da unidade. Estamos num processo de reestruturação 
dos espaços, e verificaremos a possibilidade de ambientar um espaço para em caso de mau 
estar, poder acolher os servidores. 

Esse é um tema complicado em toda a Universidade, através da parceria com a Polícia 
Militar, a instituição tem buscado realizar melhorias em relação à segurança dentro do

O ideal é dispormos de seguranças permanentes dentro das Bibliotecas, no entanto, tal 
possibilidade ainda não é possível. 

 
 

Fabio Massanti Medina 
Diretor da Biblioteca Central da UFES 
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,  a qual já foram demandas diversas 

solicitações à Reitoria e Prefeitura Universitária, a qual estão fazendo um levantamento das 
as e necessidades da Biblioteca, a qual demanda uma reforma geral, não só da 

parte elétrica, mas também estrutural, hidráulica e também de adequação dos espaços. No 

a ventilação dos ambientes das bibliotecas embora existam são 
a ventilação existente 

bliotecas. No entanto 
já demandamos conforme informações no item anterior, as ações de readequações dos 

e todos ou quase todos os 
maior facilidade. Dispomos também de 

As bibliotecas contam com uma área destinada a refeições em suas dependências. Na 
térreo e outra no 1º andar. 

refeições, com eletrodomésticos 

se que alguns espaços dentro da própria 
oteca podem ser otimizados para serem utilizados para descanso/repouso dos 

servidores. No entanto parte das bibliotecas os servidores tem jornada de trabalho 
para descanso nunca 

foram demandados para a gestão da unidade. Estamos num processo de reestruturação 
de ambientar um espaço para em caso de mau 

Esse é um tema complicado em toda a Universidade, através da parceria com a Polícia 
à segurança dentro do 

ibliotecas, no entanto, tal 
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