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Centro de Ciências Exatas 
Naturais e da Saúde

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

Instalação de equipamento de ar condicionado para atender ao 
setor, por meio de solicitação de ordem de serviço à subprefeitura, 
com o aval da Direção do CCENS. 

Sem a devida identificação do local não é possível que a Subprefeitura se manifeste 
acerca da situação em tela. Em síntese, diante das demandas de climatização, a 
Subprefeitura avalia qual a situação: manutenção de equipamente existente e/ou 
instalação de equipamento novo e atribui o serviço à equipe responsável.

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 

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.

Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa 
EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de 
manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o 
contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de 
Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e 
infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção (EASYTECH) e/ou instalação de 
equipamentos - sistema hidráulico, elétrico ou alvenaria - (TREZE), são prestados 
mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos 
registros do referido sistema, não há pendências para manutenção e/ou instalação 
de capela exaustão para o Departamento de Biologia. 

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. 

O CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhem até o mês 
de maio de 2019 as demandas de material de consumo para serem 
adquiridos. As demandas de equipamentos foram atendidas em 
2018, conforme a ordem de prioridade estabelecida pelos 
Departamentos com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato.

Não se aplica.

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS

Adequado Falta um exaustor na sala dos animais

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.

Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa 
EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de 
manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o 
contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de 
Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e 
infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção (EASYTECH) e/ou instalação de 
equipamentos - sistema hidráulico, elétrico ou alvenaria - (TREZE), são prestados 
mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos 
registros do referido sistema, não há pendências para manutenção e/ou instalação 
de exaustores para o Departamento de Farmácia e Nutrição. 

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.

As atividades da Farmácia Básica são uma parceria com a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre. O DFN encaminhou 
relatório para a Secretaria, com a ciência da Direção do CCENS, 
solicitando melhorias das condições de trabalho. Uma reunião está 
agendada para o mês de abril/2019 para definição das benfeitorias 
pelas partes envolvidas (CCENS e Secretaria de Saúde). O CCENS irá 
destinar equipamentos de informática à Farmácia Básica, caso a 
Secretaria não possa atender à demanda.

Não se aplica.

EQUIPAMENTOS E RECURSOS



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).

Essa demanda de material de consumo não chegou ao 
conhecimento da Direção do CCENS. O material básico de limpeza 
deve ser solicitado ao setor ou fiscal do contrato de limpeza. 

Em 2018, houve atraso na entrega do material de limpeza comprado pelo CASES 
(papel higiênico e papel toalha). No entanto, a não ser pelo motivo retroexposto 
não houve interrupção no fornecimento desses produtos aos setores. Diante de 
ocorrências dessa natureza, é preciso acionar a Subprefeitura que adotará as 
providências cabíveis para normalizar a distribuição do material e para avaliar, com 
os colaboradores, a prestação dos serviços. Em relação às pilhas, esclareço que a 
Subprefeitura tem monitorado e efetuado a substituição das pilhas dos controles 
remotos dos aparelhos de ar condicionado das salas de aula. Para fornecimento de 
pilhas e demais materiais de consumo para os demais setores, como o item citado 
nessa avaliação (aparelho digitais de pressão), é preciso dar os devidos 
encaminhamentos junto ao Departamento de Suporte Administrativo.

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.

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade

Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa 
EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de 
manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e o 
contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Materia de 
Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e 
infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção (EASYTECH) e/ou instalação de 
equipamentos - sistema hidráulico, elétrico ou alvenaria - (TREZE), são prestados 
mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Em consulta aos 
registros do referido sistema, não há pendências para manutenção de capela de 
exaustão e/ou instalação de exaustores para o Departamento de Farmácia e 
Nutrição. 

Secretaria CCENS Adequado Sinto falta de nobreak.

Foram adquiridas novas baterias para Nobreak, entretanto, o CCENS 
não dispõe de recursos financeiros para aquisição de novos 
aparelhos. Em 2019 está sendo feito levantamento das necessidades 
de computadores e de outros equipamentos de informática.

Não se aplica.
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Pouco adequado 
A limpeza do laboratório ocorre somente uma vez na 
semana, e, devido a alta rotatividade de aula, não e 

O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos 
de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser 
refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o 

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos 
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a 
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, 
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus 
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a 
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a 
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. 
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas 
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, o contrato 
emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi 

Departamento de Biologia - 
CCENS 



Pouco adequado semana, e, devido a alta rotatividade de aula, não e 
suficiente para a manutenção da higiene adequada. 

Não se aplica.

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos 
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a 
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, 
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus 
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a 
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a 
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. 
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas 
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, o contrato 
emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi 
possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, 
acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 
05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse 
contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de 
limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT 
não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja 
acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada 
quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão 
sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

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. 

O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos 
de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser 
refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o 
contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.

refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o 
contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.

emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi 
possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, 
acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 
05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse 
contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de 
limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT 
não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja 
acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada 
quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão 
sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

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

Mesmo com os severos cortes orçamentários, que restringiram os 
serviços de limpeza, dentre outros, a subprefeitura tem envidado 
esforços para atender os setores da melhor maneira possível.

Não se aplica.

CCENS 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inadequado 
O serviço de limpeza da farmácia básica municipal é 
precário 

As atividades da Farmácia Básica são uma parceria com a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre. O DFN encaminhou 
relatório para a Secretaria, com a ciência da Direção do CCENS, 
solicitando melhorias das condições de trabalho. Uma reunião está 
agendada para o mês de abril/2019 para definição das benfeitorias 
pelas partes envolvidas (CCENS e Secretaria de Saúde).



As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos 
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a 
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, 
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus 
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a 
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a 
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. 
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas 
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, o contrato 
emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi 
possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, 
acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 
05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse 
contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de 
limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT 
não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja 
acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada 
quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão 
sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos 
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a 
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, 
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus 
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a 
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a 
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. 
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas 
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, o contrato 
emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi 
possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, 
acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 
05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse 
contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de 
limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT 
não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja 
acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada 
quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão 
sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

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

O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos 
de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser 
refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o 
contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.

Departamento de Química e 
Física - CCENS 

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

O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos 
de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser 
refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o 
contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.
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É preciso identificar o local, a fim de que a equipe de manutenção verifique quais 
são os impedimentos para a abertura das janelas e avalie, junto à equipe técnica, 
quais providências a serem adotadas para instalar os equipamentos de exaustão, 
caso tenham sido adquiridos.

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. 

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

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

A solicitação é feita por meio de abertura de chamado para a 
subprefeitura.

Departamento de Química e 
Física - CCENS 

Adequado 
As lâmpadas queimam com muita facilidade no prédio 
central. 

A solicitação é feita por meio de abertura de chamado para a 
subprefeitura.

ILUMINAÇÃO

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de 
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos 
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a 
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%, 
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus 
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a 
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a 
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos. 
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas 
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, o contrato 
emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi 
possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, 
acredita-se que um novo contrato terá sido implementado com o aumento de mais 
05 postos de trabalho, totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse 
contingente, ainda será necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de 
limpeza para atender todo o Campus. No entanto, se a escala estabelecida pelo GT 
não está atendendo as demandas do laboratório, é preciso que a Subprefeitura seja 
acionada para que, em conjunto com os responsáveis pelo setor, seja verificada 
quais alternativas podem ser adotadas para sanar o problema, pois as falhas estão 
sendo corrigidas a partir dessas avaliações.

Departamento de Química e 
Física - CCENS 

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

O contrato de limpeza sofreu severos cortes orçamentários nos anos 
de 2016 a 2018, de forma que a rotina do serviço precisou ser 
refeita para atender toda a demanda. Esperamos que em 2019 o 
contrato possa ser revisto para melhorar o atendimento.

VENTILAÇÃO

Está vigente o o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE 
Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de 
manutenção predial e infraestrutura urbana. Tais serviços são prestados mediante 
solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD), cuja navegação é simples; 
porém, para que haja controle das demandas encaminhadas para a Subprefeitura, 
têm acesso ao sistema os sídicos e os chefes de departamento. No entanto, 
havendo uma ocorrência em que ninguém com acesso ao sistema esteja presente 
para solicitar o serviço, a Subprefeitura pode ser acionada e ela adotará as 
providências cabíveis para solucionar o problema.

As instalações elétricas do Prédio Central são antigas e mais suscetíveis a problemas 
como o relatado nessa avaliação. Está elencado como prioridade a elaboração do 
projeto da quarta etapa do redimensionamento elétrico do Campus, o qual 
contempla melhorias no prédio em tela. 
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Sem a devida identificação do local, não é possível que a Subprefeitura se manifeste 
acerca dessa avaliação em particular. No entanto, como é uma situação que se 
repete em alguns prédios do Campus, considerando que a maioria das edificações 
são de múltiplo uso, foram projetados, em muitos casos, apenas banheiros de uso 
coletivo. A adequação, haja vista as restrições de espaço físico e a a disponibilização 
de recursos financeiros, não é tão simples. A Sugestão da Subprefeitura é que seja 
avaliada a possibilidade de o novo prédio (NEBES), que será construído bem 
próximo aos prédios laboratórias (todos de múltiplo uso), possa abrigar banheiros 
de uso exclusivo dos servidores.

Não se aplica.

Departamento de Biologia - 
CCENS 

Inadequado Não existe um local apropriado para tal. 

Departamento de Biologia - 
CCENS 

Inadequado 
Não existe banheiro separado para os servidores no 
prédio. 

A solicitação será incluída nas demandas de obras do CCENS e 
dependerá de recursos próprios e da avaliação da viabilidade física 
junto à subprefeitura. 

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

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

As atividades da Farmácia Básica são uma parceria com a Secretaria 
de Saúde da Prefeitura Municipal de Alegre. O DFN encaminhou 
relatório para a Secretaria, com a ciência da Direção do CCENS, 
solicitando melhorias das condições de trabalho. Uma reunião está 
agendada para o mês de abril/2019 para definição das benfeitorias 
pelas partes envolvidas (CCENS e Secretaria de Saúde).

Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, 
em Alegre.

Secretaria - CCENS Adequado Poderíamos ter ventiladores. 

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.

Não há demanda registrada, no Sistema SGD, para intalação de ventiladores na 
Secretaria do CCENS. Caso a opção seja por ventiladores de parede e/ou de teto a 
Subprefeitura tem condições de atender essa solicitação, havendo aquiescência dos 
diretores e secretários.

É preciso identificar o local, a fim de que a equipe de manutenção verifique quais 
são os impedimentos para a abertura das janelas e avalie, junto à equipe técnica, 
quais providências a serem adotadas para instalar os equipamentos de exaustão, 
caso tenham sido adquiridos.

É preciso identificar o local, a fim de que a equipe de manutenção avalie, junto à 
equipe técnica, quais providências a serem adotadas para instalar os equipamentos 
de exaustão, caso tenham sido adquiridos.

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inadequado Necessita de exaustão na sala dos animais. 

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.

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. 

Em 2018 o CCENS solicitou aos Departamentos que encaminhassem 
as demandas de equipamentos com as devidas ordens de prioridade 
para aquisição com recursos da Emenda Parlamentar Impositiva e 
do Deputado Carlos Manato. Todas as demandas solicitadas foram 
atendidas. Ressaltamos que as demandas fossem encaminhadas 
pela Chefia do Departamento, especificando a ordem de prioridade.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS

Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e 
repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO



Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria Plano de ações - Direção CCENS Contribuição da Subprefeitura Universitária - Setorial Sul

Departamento de Química e 
Física - CCENS 

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

O material de segurança é disponibilizado sempre que solicitado. Não se aplica.

Secretaria - CCENS Inexistente Não existe local para refeições e descaço no meu setor 
Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e 
repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.

SEGURANÇA

Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, 
em Alegre.

Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, 
em Alegre.

Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, 
em Alegre.

Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus, 
em Alegre.

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. 

Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e 
repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.

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. 

Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e 
repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.

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. 

Em 2018 foi inaugurado um espaço destinado à alimentação e 
repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.

Departamento de Farmácia e 
Nutrição - CCENS 

Inexistente 

CCENS 
Inadequado Não existe um local apropriado para tal. em Alegre.repouso para todos os servidores da UFES no Campus de Alegre.


