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Diagnóstico das Condições de Trabalho 

Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes - 

ciclo 2018 

 

CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE 

 

  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 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE. 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: 24 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 23 

 

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCENS 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 5 14 3 

% 0,0% 4,3% 21,7% 60,9% 13,0% 

Limpeza e conservação 0 1 6 15 1 

% 0,0% 4,3% 26,1% 65,2% 4,3% 

Iluminação 0 3 0 18 2 

% 0,0% 13,0% 0,0% 78,3% 8,7% 

Ventilação 0 3 2 16 2 

% 0,0% 13,0% 8,7% 69,6% 8,7% 

Distribuição de banheiro 2 4 1 15 1 

% 8,7% 17,4% 4,3% 65,2% 4,3% 

Espaço para refeição e 
descanso 12 3 1 4 3 

% 52,2% 13,0% 4,3% 17,4% 13,0% 

Segurança 1 2 3 15 2 

% 4,3% 8,7% 13,0% 65,2% 8,7% 

 
Tabela 2 - Comentários e Sugestões - CCENS  

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas, 
Naturais e da Saúde - CCENS 

Pouco adequado 
Ambiente sem ar condicionado ; o que torna o local de 
trabalho insalubre devido ao calor. 

Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado 

Instalação de exaustores de parede e aquisição de capela 
para o laboratório de zoologia, para o preparo e utilização 
de reagentes perigosos (formaldeído, eter tilico) Local 
adequado para a manutenção de reagentes. 
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Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado 

Compra de máscara de gás para uso no preparo de 
reagentes, compra de luvas específicas para cada tipo de 
exposição com reagentes. Instalações de exaustores no 
laboratório. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Adequado Falta um exaustor na sala dos animais. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inadequado 

Como preceptor de estágio, realizado em convênio com a 
prefeitura municipal de Alegre nas dependências da 
farmácia básica municipal, faltam equipamentos como 
impressora, uma sala com computador, mesa para reuniões 
com os alunos possibilitando discussões. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Pouco adequado 

Em alguns momentos faltam materiais básicos, como papel 
higiênico, papel toalha, pilhas para o ar condicionado e 
aparelhos digitais de pressão (Precisamos comprar com 
nosso dinheiro). 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Pouco adequado 

A capela do lab de bioquímica não executa a exaustão 
adequadamente; não há exaustor no lab; não há mesa com 
cadeira adequadas para minha altura no lab de bioquímica, 
onde fico a maior parte do tempo. 

Secretaria - CCENS Adequado Sinto falta de nobreak. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado 
A limpeza do laboratório ocorre somente uma vez na 
semana, e, devido a alta rotatividade de aula, não e 
suficiente para a manutenção da higiene adequada. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Adequado 
Funcionários da limpeza muito pontuais, organizados e 
zelosos no prédio que trabalho. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inadequado 
O serviço de limpeza da farmácia básica municipal é 
precário 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Pouco adequado 

A limpeza é feita 1 vez na semana. Sugiro 2 vezes por 
semana para ser adequada, visto que há um fluxo de 
pessoas muito grande durante o semestre letivo. Além 
disso, o lixo fica acumulado pois só é retirado 1 vez na 
semana. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Pouco adequado 
o serviço de higienização tem pouca mão de obra 
disponível e deixa a desejar. 

Departamento de Química e Física 
- CCENS 

Adequado 
A limpeza poderia ser feita duas vezes por semana em cada 
laboratório. 

Departamento de Química e Física 
- CCENS 

Mais que 
adequado 

Eu auxilio na limpeza do laboratório quando o pessoal da 
limpeza está sobrecarregado. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Adequado 
Deveria ser mais facilitado a abertura de chamados para 
conserto de lampadas. 

Departamento de Química e Física 
- CCENS 

Adequado 
As lâmpadas queimam com muita facilidade no prédio 
central. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado 
Falta sistema de exaustão. Não é possível, pela dificuldade 
de acesso, a abertura das janelas do laboratório para gerar 
corrente de ar natural. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inadequado Necessita de exaustão na sala dos animais. 
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Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Pouco adequado 
Não pode abrir as vidraças pois estão quebradas e não há 
exaustor. Quando manipulamos reagentes químicos 
voláteis não há ventilação suficiente para eliminar o dor. 

Secretaria - CCENS Adequado Poderíamos ter ventiladores. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Biologia - CCENS Inadequado Não existe banheiro separado para os servidores no prédio. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inadequado 
Só há um banheiro localizado fora das dependências da 
farmácia básica municipal. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Biologia - CCENS Inadequado Não existe um local apropriado para tal. 

Departamento de Biologia - CCENS Inexistente 

Não possuímos local de descanso e alimentação no prédio 
laboratorial e nem no departamento de biologia,e mesmo 
quando o laboratório esta sendo utilizado para aula, não 
temos aonde permanecer enquanto aguardamos. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inexistente 

Os técnicos de laboratório precisam de um local para 
permanecer enquanto ocorrem as aulas práticas nos 
laboratórios e para sair eventualmente do ambiente 
insalubre que é o laboratório. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inexistente 

Uma obra foi iniciada há mais de um ano e não foi 
finalizada. Um absurdo. Trabalhamos o dia todo,passamos a 
maior parte de nossas vidas no ambiente de trabalho e não 
temos nenhum local para fazer as refeições ou guardá-las. 

Secretaria - CCENS Inexistente Não existe local para refeições e descaço no meu setor 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Química e Física 
- CCENS 

Mais que 
adequado 

Utilizo equipamentos de proteção individual e coletiva 
sempre que estou desenvolvendo minhas funções. 

 

 

 


