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  São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das 

condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnico-

administrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo 

2018, relativas à unidade CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA. O PAD/Ufes é 

regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação 

das ações da instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e 

das condições de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 

2 a 16 de julho de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores 

realizaram o diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante 

esse período. 

  A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção, 

direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos 

de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnico-

administrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no 

atendimento aos usuários externos. 

  O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta 

do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e 

recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3) 

condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho; 

5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança 

no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, 
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de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: 

(1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado. 

Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para 

cada item.  

  Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores 

técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos 

servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu). 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 49 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 47 

 

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCAE 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 13 31 2 

% 0,0% 2,1% 27,7% 66,0% 4,3% 

Limpeza e conservação 0 6 14 24 3 

% 0,0% 12,8% 29,8% 51,1% 6,4% 

Iluminação 0 1 4 37 5 

% 0,0% 2,1% 8,5% 78,7% 10,6% 

Ventilação 0 1 6 35 5 

% 0,0% 2,1% 12,8% 74,5% 10,6% 

Distribuição de banheiro 2 5 3 33 4 

% 4,3% 10,6% 6,4% 70,2% 8,5% 

Espaço para refeição e 
descanso 23 4 11 7 2 

% 48,9% 8,5% 23,4% 14,9% 4,3% 

Segurança 0 5 14 25 3 

% 0,0% 10,6% 29,8% 53,2% 6,4% 
 

 

Tabela 2 - Comentários e Sugestões - CCAE  

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Adequado 
A capela de exaustão de gases precisa ser trocada, pois é 
insuficiente para atender a demanda do laboratório e não 
se encontra em condições de uso. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Pouco adequado 
Não foram dados treinamentos para a operação de alguns 
equipamentos e os mesmos não tem manutenção 
preventiva há anos... 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Adequado No momento atende minha necessidade. 
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Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Pouco adequado 
cadeiras e demais necessários, devido ao uso de muito 
tempo no computador. Computador lento. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Pouco adequado Necessário uma atenção maior quanto a epi's e segurança. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Pouco adequado 

Poderia ser feito um estudo das cadeiras e mesas 
adequadas para os servidores, além de aconselhamento e 
monitoramento de posturas, a fim de evitar doenças 
futuras 

Departamento de Engenharia 
Rural - CCAE 

Pouco adequado Precisa-se de cadeiras ergonômicas. 

Departamento de Engenharia 
Rural - CCAE 

Pouco adequado Falta de materiais como luvas, mascaras, o EPI. 

Departamento de Medicina 
Veterinária - CCAE 

Pouco adequado 
Faltam materiais para preparação de ossos, taxidermia, 
conservação de peças em água (containers). 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado Melhora da estrutura física e aquisição de equipamentos 

Hospital Veterinário - CCAE Adequado 

O Hospital Veterinário detém de equipamentos e recursos 
básicos necessários para a realização de um bom trabalho, 
porém existem outros recursos e equipamentos 
necessários para a melhoria do atendimento, ensino e 
pesquisa. 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado Melhora de estrutura física e aquisição de equipamentos. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Inadequado 
Contratação de mais funcionários para limpeza. Os 
funcionários não passam toda semana para realizar a 
limpeza do local. 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Pouco adequado Muito arquivo morto acumulado na secretaria. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Inadequado Falta funcionários. Limpeza feita esporadicamente. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Inadequado 
Não está sendo feita de acordo com a necessidade, temos 
apenas uma servidora na área de limpeza, para realizar o 
serviço de três. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Pouco adequado a limpeza neste último ano ficou um pouco a desejar 

Departamento de Engenharia 
Rural - CCAE 

Inadequado 
Falta de frequência, tem que ser agendada, não há um 
cronograma fixo de limpeza.   

Departamento de Engenharia 
Rural - CCAE 

Pouco adequado Precisa-se de limpeza com periodicidade maior. 

Departamento de Medicina 
Veterinária - CCAE 

Inadequado 
Equipe da limpeza não é escalada para limpeza diária do 
laboratório. 

Gerência de Áreas Experimentais - 
CCAE 

Pouco adequado 
No prédio administrativo a limpeza é excelente, mas nas 
áreas experimentais é totalmente inadequada. 

Hospital Veterinário - CCAE Inadequado 
Limpeza e conservação inadequados pela falta de 
funcionários da limpeza e a alta demanda que um hospital 
veterinário oferece. 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado 
Aumento do número de colaboradores para a realização do 
serviço 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado Aumento do número de funcionários para limpeza. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Adequado Apenas com lâmpadas que precisam ser trocadas. 
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Hospital Veterinário - CCAE Adequado 
Presença de um número adequados de lâmpadas no 
interior dos prédios, porém falta iluminação nas áreas 
externas. 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado Instalação de luminárias 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Adequado Ar precisa de limpeza. 

Departamento de Medicina 
Veterinária - CCAE 

Pouco adequado Falta a instalação de exaustores. 

Hospital Veterinário - CCAE Adequado 
Boa presença de janelas, porém a ventilação deixa a desejar 
na área da recepção 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado 
Instalação de ventiladores/umidificadores na Clínica de 
Grandes Animais 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Inadequado Um único banheiro compartilhado por homens e mulheres. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Adequado Pia quebrada a um ano, não temos como lavar as mãos. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Pouco adequado 
Deveria ter banheiros anexos aos setores de trabalho do 
servidor. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Inadequado 
Falta banheiro para os servidores, só existe banheiro de uso 
comum. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Inadequado Só existe banheiro de uso comum. 

Hospital Veterinário - CCAE Inexistente Construção de banheiro na Clínica de Grandes Animais 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Inexistente Ambiente para os servidores realizarem suas refeições. 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Inexistente 
Construção de um espaço adequado para os técnicos 
realizarem suas refeições, pois até o momento não exite. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Inexistente 
Há anos batemos na mesma tecla e não temos local para 
alimentação. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Inexistente Não existe. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Inexistente 
Temos o RU.  Mas no caso de quem não utiliza o RU, não 
tem outro ambiente propicio. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Inexistente Não existe local para refeições na UFES 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Inexistente Não existe local para refeições na UFES. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Inexistente 

o local existente só tem uma pia e uma geladeira, não cabe 
mais nada, ou você tem que comer em pé no corredor, 
porque nem em pé tem espaço no referido local, ou você 
como dentro da sua sala. 

Departamento de Engenharia 
Rural - CCAE 

Inadequado 

Local é inapropriado, na área experimental não há um local 
que atenda adequadamente. Não há uma cozinha 
específica para isso com geladeira, microondas e mesas 
para que seja feita a refeição. 

Departamento de Medicina 
Veterinária - CCAE 

Pouco adequado 
A sala de apoio fica dentro do laboratório, sendo útil para 
estudo e preparação de projetos. Não sendo adequada para 
refeições. 
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Hospital Veterinário - CCAE Inadequado 
Ausência de um refeitório e uma sala de descanso que 
comporte todos os usuários 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado 
Construção de espaço adequado à alimentação dos 
técnicos administrativos 

Secretaria - CCAE Inadequado Não tem espaço! 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Agronomia - 
CCAE 

Pouco adequado 
Necessitando de extintor de incêndio com validade 
atualizada. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Adequado Até o presente momento é adequada. 

Departamento de Ciências 
Florestais e da Madeira - CCAE 

Inadequado 
Falta funcionários. A entrada, nos portões, não tem 
funcionário para fazer a identificação das pessoas. 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Pouco adequado 
Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de 
pessoas e treinamento para como agir diante possíveis 
acidentes 

Departamento de Engenharia de 
Alimentos - CCAE 

Pouco adequado 
Faltam saídas de emergência, espaço para evacuação de 
pessoas e treinamento para como agir diante possíveis 
acidentes 

Departamento de Medicina 
Veterinária - CCAE 

Inadequado 
Local insalubre. Sendo que as cubas de formol ficam dentro 
da área comum do laboratório, e não em uma sala de cubas 
separada. 

Gerência de Áreas Experimentais - 
CCAE 

Pouco adequado 
No prédio administrativo a segurança é excelente, mas nas 
áreas experimentais é pouco adequada. 

Hospital Veterinário - CCAE Inadequado 
O hospital veterinário localiza-se às margens de uma 
rodovia Federal onde existem poucos vigilantes armados 
para adequada segurança de toda área.   

Hospital Veterinário - CCAE 
Mais que 
adequado 

Boa qualidade do serviço terceirizado de vigilância 

Hospital Veterinário - CCAE Pouco adequado 
Poucos seguranças, já q o local de trabalho fica no meio da 
BR 

 

 

 


