
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO 

AV. FERNANDO FERRARI, 514, GOIABEIRAS 
VITÓRIA-ES – CEP: 29.075-910 
TELEFONE: (27) 4009 – 2336 

E-MAIL: PROEX@UFES.BR 

 

 
 

PLANO DE AÇÃO PROEX 
Ref.: OFÍCIO Nº 69/2019/Progep/Ufes 

 
1. Em resposta ao relatório referente à Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-

Administrativos em Educação da Ufes – ciclo 2018, informamos que esta Pró-Reitoria teve, em 
sua maioria, resultados “adequado” e “mais que adequado” nos seguintes itens: 
 

• Equipamentos e recursos: 85,7% 

• Limpeza e conservação: 71,4% 

• Iluminação: 78,5% 

• Segurança: 85,7% 

• Distribuição de banheiro: 100% 
 
O item que apresentou mais comentários e sugestões foi o “Espaço para refeição e descanso” e 
pontuaremos abaixo todas as nossas ações referentes aos itens abordados. 
 

2. Em relação à limpeza e conservação, informamos que estas seguem o que foi disposto junto ao 
contrato da firma terceirizada para toda a Ufes. 
Quanto ao espaço para refeição e descanso, esclarecemos que esta Pró-Reitoria dispõe de uma 
cozinha com geladeira, fogão, forno de micro-ondas e uma mesa para refeição com duas 
cadeiras. Os servidores não almoçam no mesmo horário e a grande maioria almoça fora, em 
restaurantes próximos à Ufes. 
Para o descanso, essa Pró-Reitoria dispõe de um jardim interno, um espaço aberto com 
cadeiras. 
Em relação à segurança, informamos que este serviço também é responsabilidade da gestão 
central da Ufes e esta Pró-Reitoria não tem apresentado nenhuma intercorrência de segurança. 
Quanto à questão da falta de ventilação, as salas da Proex têm janelas ou básculas, são bem 
iluminadas, amplas e bem ventiladas com ar-condicionado. Em relação ao setor que apontou 
que há um aparelho de ar-condicionado mal posicionado, informamos que esta universidade 
tem um contrato de manutenção de aparelhos e não de instalação. Esta Pró-Reitoria tem o 
aparelho e, tão logo a Ufes firme contrato para esse serviço, adequaremos a solicitação. 
Em relação à iluminação, informamos que, como os dados da avaliação foram coletados de 2 a 6 
de julho, já ocorreram mudanças de servidores e setores, adequando-os à boa qualidade de 
vida. 
E, por fim, concordamos com os comentários e sugestões dados em relação a equipamentos e 
recursos. Quanto à solicitação de carimbos, manteremos a solicitação junto à Prefeitura 
Universitária; e quanto aos equipamentos, como câmeras fotográficas profissionais e 
filmadoras, assim como computadores mais adequados para softwares de imagens, informamos 
que esta Pró-Reitoria já apontou essa necessidade para o orçamento relativo ao ano de 2019. 
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