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1 INTRODUÇÃO 

  O presente relatório tem como finalidade expor, documentar e analisar o 

Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação 

da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) em seu ciclo 2018. O PAD é um processo 

pedagógico, coletivo e participativo, que implementa o gerenciamento contínuo e 

sistematizado do desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação, 

compondo, com os demais processos gerenciais, instrumento de gestão de pessoas na sua 

relação com os objetivos da Instituição. 

  Todo o Programa está fundamentado nas Leis nº 11.091/2005 e nº 11.784/2008, 

as quais dispõem sobre o Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação 

(PCCTAE), no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação; 

nos Decretos nº 5.825/2006, que estabelece as diretrizes para o PCCTAE, e nº 5.707/2006, que 

institui a política e as diretrizes para o desenvolvimento de pessoal da administração pública 

federal direta, autárquica e fundacional; e, internamente à Ufes, nas Resoluções nº 22/2009 

(Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-

Administrativos em Educação da Ufes) e nº 30/2010 (Programa de Avaliação de Desempenho 

dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes), ambas do Conselho 

Universitário. 

  No ciclo 2018 voltou-se a aplicar junto ao sistema de avaliação, para servidores 

técnicos e chefias, questionário para levantamento das necessidades de capacitação individuais 

e setoriais, com a finalidade de subsidiar a elaboração dos Planejamentos Internos de 

Capacitação das unidades estratégicas e, por conseguinte, do Plano Anual de Capacitação da 

Ufes. Nesse questionário, além das indicações de capacitações de curta duração, também 

foram solicitadas as necessidades de afastamento, de afastamento parcial, de concessão de 

carga horária e de licença capacitação. 
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2 LEGISLAÇÃO 

 

• Lei nº 11.091/2005 e Lei nº 11.784/2008: dispõem sobre a estruturação e 

reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 

âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação, e dá outras 

providências; 

• Decreto nº 5.825/2006: estabelece as diretrizes para o Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação; 

• Decreto nº 5.707/2006: institui a política e as diretrizes para o 

desenvolvimento de pessoal da administração pública federal direta, autárquica e fundacional; 

• Resolução nº 22/2009-CUn/Ufes: Plano de Desenvolvimento dos Integrantes 

do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação da Ufes; 

• Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes: Programa de Avaliação de Desempenho dos 

Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes; e 

• Resolução nº 21/2017-CUn/Ufes: estabelece normas para afastamento, 

afastamento parcial e concessão de carga horária aos servidores ocupantes dos cargos técnico-

administrativos em educação da Ufes, visando à participação em cursos de capacitação nas 

modalidades de qualificação e aperfeiçoamento. 
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3 PLANEJAMENTO 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

  O ciclo 2018 do Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-

Administrativos da Ufes foi coordenado pela Divisão de Avaliação do Departamento de 

Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (DA/DDP/Progep), 

assessorada pela Coordenação de Gestão da Informação (CGI), da mesma Pró-Reitoria.  

  As ações foram propostas a partir da Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e dos 

resultados e sugestões do PAD 2017, e planejadas pela Divisão de Avaliação e pela Comissão 

Interna de Supervisão (CIS). 

  A avaliação ocorreu por meio de formulários disponibilizados no sítio eletrônico 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, em www.progepweb.ufes.br/avalia, preenchidos pelos 

servidores técnico-administrativos em educação e pelos docentes em função gerencial, 

mediante login único da Ufes. Servidores enquadrados nas situações especiais previstas na 

Resolução citada no parágrafo acima realizaram a avaliação de modo especial, conforme 

descrito no capítulo 5. 

  Para este ciclo, seguindo o modo de realização do ciclo anterior e levando-se em 

consideração que no ciclo 2017 quase 100% dos servidores e chefias preencheram os 

formulários de avaliação, as chefias responsáveis pela avaliação dos servidores foi determinada 

de acordo com o cadastro do SIE, ou seja, com a estrutura e os ocupantes de função 

formalmente designados no âmbito da Universidade. No primeiro semestre de 2018, a Progep 

realizou o ajuste dos exercícios dos servidores técnicos das unidades administrativas, o que 

permitiu uma maior garantia de que foram avaliados e avaliaram os setores e as chefias 

imediatas que refletem seu dia a dia de trabalho. Os ajustes de lotação e exercício dos 

servidores das unidades acadêmicas está em andamento. 
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3.2 PERÍODO AVALIATIVO E VIGÊNCIA 

 

  O período avaliativo do PAD 2018 foi de 01/07/2017 a 30/06/2018. Este é o 

intervalo de tempo que deve ser considerado no momento da avaliação. Também é importante 

para a identificação dos servidores em situações especiais, como por exemplo, remoções, 

afastamentos, licenças, dentre outros. 

  A vigência do PAD 2018 é de 12/08/2018 a 11/08/2019, ou seja, os resultados 

obtidos pelos servidores poderão ser utilizados para fins de concessão de progressão por 

mérito profissional por aqueles que completarem seu interstício dentro desse período. 

 

3.3 CRONOGRAMA  

 

  O cronograma de realização da Avaliação de Desempenho - ciclo 2018 foi o 

seguinte: 

Quadro 1: Cronograma de realização de Avaliação de Desempenho ciclo 2018 

Atividade Data/Período 

Abertura do sistema de avaliação 02 a 16/07/2018 

Resultado parcial 18/07/2018 

Recursos 18 a 31/07/2018 

Resultado final 31/08/2018 

 

3.4 SISTEMA UTILIZADO 

 

  O sistema utilizado foi o mesmo dos três últimos ciclos, que é integrado ao SIE e 

a outros sistemas já em uso pela Instituição, no qual o servidor pode realizar as avaliações, 

salvar e, se considerar necessário, dentro do prazo de abertura do sistema de avaliação, fazer 

alterações. O acesso é feito através do login e da senha únicos da Ufes, pelo link 

www.progepweb.ufes.br/avalia. 

  Ao acessar o sistema, o servidor poderia realizar a avaliação como Servidor, 

como Chefia ou como Usuário. 
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  Aos servidores técnico-administrativos em educação sem função de chefia foram 

disponibilizados os seguintes formulários: 

• Levantamento das necessidades de capacitação (obrigatório, antes dos 

demais formulários); 

• Diagnóstico das Condições de Trabalho (passo 1); 

• Autoavaliação (passo 2); 

• Avaliação da Equipe de Trabalho (passo 3); e 

• Avaliação da Chefia Imediata (passo 4). 

  Aos servidores técnico-administrativos em educação que exercem função de 

chefia competia preencher, além dos formulários anteriores, o levantamento das necessidades 

de capacitação para o setor e a avaliação dos servidores em exercício na unidade administrativa 

sob sua responsabilidade (individualmente). Aos docentes em função gerencial competia 

apenas realizar o levantamento das necessidades de capacitação para o setor e a avaliação dos 

servidores em exercício na unidade administrativa sob sua responsabilidade (individualmente). 

  Além dos formulários acima, o de Avaliação pelos Usuários podia ser preenchido, 

seja por usuários internos (servidores técnico-administrativos e docentes e alunos) como por 

usuários externos à Instituição. Para preencher esse instrumento não era necessário efetuar 

login, bastando acessar o sistema pelo link disponível no sítio eletrônico da Progep, não sendo a 

avaliação identificada. Para informar aos alunos da Universidade a possibilidade de participação 

no processo, foi enviado e-mail pelo Portal do Aluno, através de solicitação à Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd). 

  Em relação a mudanças no sistema, foi implementada a função de permitir ao 

servidor acesso às suas avaliações de ciclos passados (a partir de 2015, quando se começou a 

utilizar o sistema atual). Os servidores foram receptivos à nova funcionalidade do sistema, pois 

possibilitou verificar seu histórico em cada item da avaliação, por ano. Para visualizar o 

histórico no sistema basta clicar no ano desejado, em Avaliações anteriores, na página inicial. 

Cada instrumento se encontra separado em tabelas, que estão recolhidas. Para expandir uma 

tabela, basta clicar no ícone da direita presente em cada uma delas. Nas reuniões que foram 

feitas antes do período de abertura do sistema foi informado que para solicitar avaliações de 
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ciclos anteriores a 2015, o servidor deveria encaminhar o pedido à Divisão de Avaliação por e-

mail.  

 

3.4.1 Formulário de Levantamento das Necessidades de Capacitação  

 

  No ciclo anterior (2017), o formulário de Levantamento de Necessidades de 

Capacitação foi retirado do sistema de avaliação, pois o planejamento da capacitação tinha sido 

alterado pela Resolução nº 21/2017-CUn/Ufes. Essa resolução estabelece normas para 

afastamento, afastamento parcial e concessão de carga horária aos servidores ocupantes dos 

cargos técnico-administrativos em Educação da Ufes, visando à participação em cursos de 

capacitação nas modalidades de qualificação e aperfeiçoamento, e prevê a formação de 

comissões, denominadas Comissões de Planejamento da Capacitação de Servidores Técnico-

Administrativos em Educação (CPCS), responsáveis por elaborarem os planejamentos da 

capacitação dos servidores de cada unidade estratégica, os quais integrarão o Plano Anual de 

Capacitação da Ufes. A coleta de informações para a capacitação foi feita por meio de um 

questionário enviado aos servidores fora da época da avaliação de desempenho, mas o número 

de respondentes foi bastante baixo. 

  Em 2018, o questionário para o levantamento das necessidades de capacitação 

voltou a ser aplicado com a avaliação de desempenho, porém reformulado, aumentado e 

adequado à resolução citada acima, colhendo informações sobre a indicação de capacitações 

de curta duração e sobre a intenção de afastamentos para pós-graduação, de concessão de 

carga horária e de licença para capacitação. Essas informações foram repassadas às comissões 

para que elaborassem o planejamento interno de capacitação de cada unidade. 
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4 DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

 

  A divulgação do Ciclo 2018 de Avaliação de Desempenho foi realizada por meio 

de: 

• Reuniões nos setores – foram feitas mais de 30 reuniões nas unidades 

estratégicas para explicar as novas funcionalidades do sistema de avaliação de 

desempenho e também para falar sobre o novo modelo de questionário de 

levantamento de necessidades de capacitação utilizado para auxiliar na 

confecção do planejamento da capacitação (ANEXO 1). 

• E-mails enviados aos endereços eletrônicos institucionais e pessoais 

cadastrados na Ufes para todos os servidores técnico-administrativos, inclusive 

os que se encontravam em situação especial de avaliação, com as orientações 

adequadas a cada situação, e para os docentes em função gerencial. 

• Notícia publicada no site da Progep e no Portal da Ufes. 

• Ligações aos setores e servidores. 
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5 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 

 

  O resultado final da Avaliação de Desempenho 2018, após análise e resposta dos 

recursos, foi disponibilizado no sistema para consulta individual em 31 de agosto de 2018. Com 

as mudanças feitas pela CGI no sistema da avaliação desse ano, é possível visualizar, além das 

médias dos instrumentos que contam para a média final, as notas detalhadas de todos os 

instrumentos, incluindo a avaliação do servidor pela chefia, possibilitando ao mesmo verificar 

item a item o que tem a possibilidade de melhoria e o que está acertando e pode continuar 

como está. Além disso, as notas dos ciclos de 2015 a 2017 também foram disponibilizadas no 

sistema de forma detalhada. O servidor que precisar ou desejar ter acesso à avaliação de anos 

anteriores deve solicitar por e-mail à Divisão de Avaliação. 

  Na tabela abaixo, é apresentado o histórico da participação dos servidores na 

Avaliação de Desempenho da Ufes. Nota-se que houve aumento significativo no preenchimento 

do instrumento de avaliação do servidor pela chefia imediata de 2016 para os últimos dois 

ciclos: 

Tabela 1: Comparativo de participação dos servidores na avaliação de desempenho 2016 a 2018 

 

 

5.1 QUANTITATIVO GERAL 

 

  De acordo com o quadro de recursos humanos disponível no sítio eletrônico da 

Progep, à época da aplicação do formulário havia 4.097 servidores ativos na Ufes, sendo 2.122 

técnico-administrativos em educação. Desse quantitativo, 2075 servidores técnico-

administrativos estavam aptos a participar do processo de Avaliação de Desempenho ciclo 2018  

dos quais 1946 preencheram todos os instrumentos avaliativos que compõem a nota média 

final. (Tabela 2). 

 

Situação da Avaliação 
Nº de servidores 

2016 
PAD 
2016 

Nº de servidores 
2017 

PAD 
2017 

Nº de servidores 
2018 

PAD 
2018 

Avaliação Completa 1957 93,77% 1938 95,45% 1946 93,78% 

Faltou Autoavaliação 108 5,17% 99 4,86% 126 6,07% 

Faltou Avaliação da Chefia 29 1,39% 4 0,19% 5 0,24% 

Faltou Avaliação da Equipe 14 0,67% 6 0,29% 7 0,34% 

Total de Servidores Aptos 2087 100% 2039 100% 2075 100% 
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Tabela 2 Resultado final da Avaliação de Desempenho ciclo 2018 

Total % sobre o Total  

SERVIDORES APTOS A PARTICIPAR DO PAD 2018 2075 100,00% 

1 Avaliação completa 1946 93,78% 

2 Avaliação incompleta 129 6,22% 

2.1 Sem autoavaliação 126 6,07% 

2.1.1 Sem autoavaliação e no padrão 16 70 3,37% 

2.2 Sem avaliação da equipe 7 0,34% 

2.3 Sem avaliação pela chefia 5 0,24% 

2.4 Nenhum instrumento avaliativo 7 0,34% 

3 Nota suficiente (igual ou maior que 3) 2043 98,46% 

3.1 Sem autoavaliação 96 4,63% 

3.2 Sem avaliação da equipe 0 0,00% 

3.3 Sem avaliação pela chefia 1 0,05% 

4 Nota insuficiente (menor que 3) 32 1,54% 

4.1 Sem autoavaliação 30 1,45% 

4.2 Sem avaliação da equipe 7 0,34% 

4.3 Sem avaliação pela chefia 4 0,19% 

5 Servidores em situações especiais 102 4,92% 

5.1 Avaliação no sistema 63 3,04% 

5.1.1 Cedidos para Ebserh 27 1,30% 

5.1.1.1 Avaliação incompleta 1 0,05% 

5.1.2 Em licença tratamento de saúde 30 1,45% 

5.1.2.1 Avaliação incompleta 3 0,14% 

5.1.3 Redistribuídos para a Ufes 5 0,24% 

5.1.3.1 Avaliação incompleta 0 0,00% 

5.2 Avaliação no papel  39 1,88% 

5.2.1 Cedidos (sem contar para Ebserh) 10 0,48% 

5.2.1.1 Não entregaram as avaliações 2 0,10% 

5.2.2 Afastados para pós-graduação  22 1,06% 

5.2.2.1 Não entregaram as avaliações 1 0,05% 

5.2.3 Em colaboração técnica em outro órgão  1 0,05% 

5.2.3.1 Não entregaram as avaliações 0 0,00% 

5.2.4 Em exercício provisório em outro órgão  2 0,10% 

5.2.4.1 Não entregaram as avaliações 0 0,00% 

5.2.5 Redistribuídos da Ufes para outro órgão 5 0,24% 

5.2.5.1 Não entregaram as avaliações 1 0,05% 

 

  Pode-se dizer que o nível de adesão foi alto, atingindo 93,78% do total de 

servidores aptos a fazer a avaliação. Entretanto, 129 (6,22%) deixaram de preencher pelo 

menos um dos instrumentos utilizados para o cálculo da média final (autoavaliação, avaliação 

da equipe de trabalho e avaliação do servidor pela chefia). 
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Gráfico 1 Servidores com a avaliação completa ou incompleta 

 

 

  Dos 129 servidores com avaliação incompleta, 5 ficaram sem avaliação da chefia 

imediata, 7 sem a avaliação da equipe de trabalho e 126 não se autoavaliaram (Gráfico 2). Sete 

não preencheram ou entregaram nenhum instrumento avaliativo. 

  Dos 126 servidores que não preencheram o instrumento de autoavaliação, 70 se 

encontravam no último padrão de vencimento (padrão 16) e demonstraram menor interesse 

em participar do processo, situação que tem se repetido a cada ciclo. Acredita-se que isso se 

deve ao fato de que, apesar de o principal objetivo do Programa de Avaliação de Desempenho 

ser promover o desenvolvimento institucional, subsidiando a definição de diretrizes para 

políticas de gestão de pessoas e garantindo a melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

comunidade, na prática, o maior incentivo para que os servidores participem é a vinculação do 

resultado do programa com a progressão por mérito, prevista na Lei nº 11.091/2005. Na Ufes, a 

Resolução nº 30/2010 determina que é necessário obter nota acima de 3,0 para mudar de 

padrão de vencimento. 

  Dos cinco servidores que não foram avaliados por sua chefia, dois deveriam fazer 

a avaliação pelo sistema e três no papel, sendo que desses três nenhum entregou os outros 

instrumentos, ficando, portanto, com nota zerada em todos eles e na média final. 

 

 

 

 

93,78%

6,22%

1 Avaliação completa

2 Avaliação incompleta
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Gráfico 2 Avaliações incompletas por instrumento avaliativo 

 

 

  Ainda assim, como mostra o Gráfico 3, apenas 1,54% dos servidores, ou seja, 32, 

ficaram com nota final menor que 3:  
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durante o período avaliativo foi feita de maneira especial. Dos 102 servidores nessas situações, 

39 fizeram a avaliação no papel e 63 no sistema. 

Gráfico 4 Servidores em situação especial 

 

  Foram enviados e-mails aos servidores incluídos nesses casos, informando as 

especificidades de cada situação e que as avaliações cumpririam os mesmos prazos das 

avaliações feitas no sistema. Cada caso especial será especificado nos subitens seguintes. 

 

5.2.1 AFASTAMENTO PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

 

  Para os servidores em afastamento para pós-graduação, manteve-se o mesmo 

método de avaliação utilizado nos últimos ciclos, que consiste em apresentar ao DDP/Progep, 

exclusivamente por meio eletrônico com pedido de aviso de recebimento, relatório de 

atividades referente ao período avaliativo. Do relatório deveria constar parecer do orientador 

do mestrado, doutorado ou pós-doutorado, indicando conceito de aproveitamento dos estudos 

no período, de acordo com a mesma escala utilizada para as notas no sistema: Péssimo (1), 

Ruim (2), Regular (3), Bom (4) ou Ótimo (5). Para compor a média final foi feita uma conversão 

do conceito em nota, na mesma proporção. 
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  Para os servidores que já haviam terminado o afastamento, o relatório de 

atividades foi substituído pela cópia autenticada do diploma ou da ata da defesa da 

dissertação/tese, enviada via protocolado ou e-mail à DA/DDP/Progep. No caso de entrega de 

diploma, seguindo o mesmo procedimento adotado nos ciclos 2016 e 2017, por decisão de 

representantes do Sintufes, da CIS e da DA, os servidores que entregaram ata de defesa ou 

diploma tiveram como nota final 5,00 na sua avaliação de desempenho, pois todos obtiveram o 

título para o qual se afastaram. 

  Dos 22 servidores que estavam neste tipo de situação especial, e que estão 

listados abaixo, somente 1 não entregou a documentação solicitada e por isso não obteve nota 

suficiente para sua progressão.  

 
Quadro 2 Servidores em afastamento para pós-graduação 

 
Quantidade Nome Siape 

1 AMANDA BEZERRA BASSANI 1653642 

2 ANDREIA CHIABAI VELTEN 2076596 

3 APARECIDA DA PENHA KROHLING CHRIST 2662006 

4 ARACELI COVRE DA SILVA 4308044 

5 CARLOS EDUARDO COSTA PAIVA 1978118 

6 CLAUDIO MARCIO DE FRANCA 1686919 

7 CYNTHIA PEROVANO CAMARGO BAUMEL 1541825 

8 DJAIR RODRIGUES DE SOUZA 1486857 

9 ELIZABETE GRIGORIO DA SILVA 1664324 

10 ELZIANE FAVORETO ALVES FIRMINO 1628040 

11 FABIOLA ZANETTI RESENDE 1524755 

12 FERNANDA MENEGHINI MACHADO 1986184 

13 JULIA GOMES FERNANDES POLIDO CABRAL 1603949 

14 JULIANA DE FATIMA PINTO 1757268 

15 LUCAS PACIF DO PRADO MUNIZ 1679522 

16 LUCIANO BATISTA CERQUEIRA 1297883 

17 RAMON ZAGOTO MARIANO 1737198 

18 THIERES MAGAIVE COSTA PEREIRA* 1736615 

19 VANESSA OLIVEIRA DE AZEVEDO ROCHA 1755838 

20 WALLACE DE LIMA RIBEIRO 1633292 

21 WASHINGTON ROMAO DOS SANTOS 1844811 

22 WILLI PISKE JUNIOR 2034398 

*Servidor não entregou a documentação solicitada para avaliação de desempenho.  
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5.2.2 CESSÃO, EXERCÍCIO PROVISÓRIO OU COLABORAÇÃO TÉCNICA 

 

  Quarenta servidores técnico-administrativos em educação da Ufes encontravam-

se cedidos, em exercício provisório ou em colaboração técnica em outro órgão por mais de 180 

dias durante o período avaliativo. Desse total, 13 deveriam fazer a avaliação em papel e 27 

diretamente no sistema de avaliação de desempenho.  

  Dos 13 servidores que deveriam fazer a avaliação diretamente no formulário de 

papel, dez estavam cedidos, dois em exercício provisório e um em colaboração técnica. A 

avaliação desses servidores foi feita da seguinte forma: os instrumentos de avaliação foram 

encaminhados por meio eletrônico ao servidor (tanto para seu e-mail institucional quanto para 

seu e-mail pessoal cadastrado), com as orientações necessárias. O servidor deveria preenchê-

los de acordo com seu desempenho no local atual de exercício naquele momento, ou seja, no 

órgão onde estava cedido, em exercício provisório ou em colaboração técnica. A avaliação 

nesses casos era composta pela Autoavaliação, pela Avaliação da Equipe de Trabalho e pela 

Avaliação do Servidor pela Chefia Imediata. Após preenchidos, os instrumentos deveriam ser 

reenviados à DA/DDP eletronicamente ou impressos, após assinados e carimbados, para 

registro no sistema e arquivo. Desses 13, dois não entregaram a documentação necessária.  

  Os 27 servidores cedidos à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) 

com exercício no Hucam fizeram as avaliações no sistema, como nos últimos ciclos, a fim de 

agilizar o processo, pois o número de servidores nessa situação é significativo e as chefias que 

são da Ebserh podem ter acesso ao sistema após liberação da CGI. Desses servidores, todos 

ficaram com média acima de 3, mesmo um deles não fazendo sua autoavaliação. 

Quadro 3 Servidores da Ufes cedidos, em exercício provisório ou em colaboração técnica em outros órgãos 
(exceto Ebserh) 
 

Quantidade Nome Siape 

1 AUREO LUIZ TONONI SARMENTO 294447 

2 FRANCISCO JOSE DIAS DA SILVA 297598 

3 GILBERTO VIEIRA DE REZENDE 311083 

4 GISELE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA E OLIVEIRA 1176334 

5 MARCELA STHEL DE MEDEIROS 1659026 

6 MARCELO ENDLICH LEAL* 1515633 

7 MARIA DA CONCEICAO CASTRO DE MARTINS BARROS 1358358 

8 PATRICIA FERREIRA LEMPE PENA* 2180105 

9 RAFAEL GUMIERO DE OLIVEIRA 1785066 

10 SANDRA SCHERRER DE AMORIM NAGEM VIDAL 6298165 
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11 JULIA MENDONCA DA COSTA 1653440 

12 LIVIA MARIA FERNANDES ARAUJO HOSKEN 1763963 

13 ROSANGELA OLIVEIRA SANTOS 1173383 

*Servidor não entregou a documentação solicitada para avaliação do seu desempenho 

 
 
 
 

Quadro 4 Servidores da Ufes cedidos para a Ebserh  

                                    

Quantidade Nome Siape 

1 ADRIANA HELMER 1466208 

2 AMINTHAS LOUREIRO JUNIOR* 296744 

3 ANDRESSA TOMAZINI BORGHARDT 1525054 

4 CARLA AMORIM LUCAS 297704 

5 CLEVERSON GOMES DO CARMO JUNIOR 3483427 

6 DAVILA FERNANDES PIMENTEL 1456101 

7 FELIPE SILVA VIEIRA 1674827 

8 FERNANDO ANTONIO MARTINS BERMUDES 2306908 

9 GLEISSE MARA MAGEVSKI SALLES 1172796 

10 GLENDA BLASER PETARLI 1799940 

11 ISRAEL THOMPSON RUFINO 295911 

12 JANILDES INACIO DOS SANTOS 1172906 

13 JEAN CARLO NUNES DOS SANTOS 1534084 

14 LUCIANA LOFEGO GONCALVES 2337190 

15 LUIZ JOSE GABEIRA NETTO 1651181 

16 MARCELO LOURIVAL KIEFER 1850286 

17 MARCIO MARTINS DE SOUZA 1212439 

18 MARIA DO CARMO COELHO 297577 

19 MAROUN SIMAO PADILHA 1655359 

20 NEIDE APARECIDA TOSATO BOLDRINI 1184882 

21 PRISCILA SANTOS PUGLIESI 2508798 

22 RODRIGO STENIO MOLL DE SOUZA 1439953 

23 ROMILDO LUIZ MONTEIRO ANDRADE 1173229 

24 ROSILENE NILO DOS SANTOS FANTONI 1219463 

25 VALCERLI GERMANO GAICK 1461114 

26 VALERIA VALIM CRISTO 3324602 

27 VANDRE DE CASTRO TOFFOLI 1653956 

*Servidor não preencheu os formulários de avaliação do seu desempenho no sistema 
 

 

5.2.3 REDISTRIBUIÇÃO 

 

  De acordo com a resolução, os servidores redistribuídos devem ter a avaliação 

finalizada na lotação que estiveram no período superior a seis meses. Dentro do período 
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avaliativo do ciclo 2018, 23 servidores estavam em situação de redistribuição, sendo 14 saindo 

da Ufes para outros órgãos e 9 vindo de outros órgãos para a Ufes.  

  Dos 14 redistribuídos para outros órgãos, apenas 5 ficaram mais de 180 dias na 

Ufes no período avaliativo e, portanto, deveriam participar do programa. Desses, quatro 

deveriam fazer suas avaliações no papel, pois assim que foram desligados da Ufes perderam o 

acesso aos sistemas internos, e um fez sua avaliação no próprio sistema. Essas avaliações foram 

enviadas ao órgão de destino ou, quando o acesso ao assentamento do servidor ainda estava 

disponível, incluídas no AFD.  

  No caso das redistribuições de outros órgãos para a Ufes, dos 9 servidores nessa 

situação, 5 deveriam fazer a avaliação na Ufes e os outros 4 deveriam trazer sua avaliação do 

órgão de origem, pois estiveram em exercício por menos de 180 dias na Universidade.  

  Dessa forma, contaram como aptos a fazer a avaliação de desempenho na Ufes 5 

servidores redistribuídos da Ufes e 5 redistribuídos para a Ufes. 

Quadro 5 Servidores redistribuídos da Ufes para outro órgão ou entidade 

 

Quantidade Nome Siape 

1 ANDERSON LIMA DUARTE* 2304338 

2 ANDRE JUNIOR DE OLIVEIRA 1653654 

3 ARCHIMEDES GONCALVES PEREIRA FILHO 296271 

4 DEBORA CECILIOTTI BARCELOS 2680623 

5 DRIELY GUIDONI DE CHRISTO* 2405125 

6 GABRIELA MANTOVANELLI DE OLIVEIRA GIUBERTI* 2674904 

7 HIRAM DEIQUES PERES 1618406 

8 INAJARA DE MORAES PERES 6055619 

9 LEANDRO DALLA BERNARDINA SANTOS 1952226 

10 MARCILANA DE JESUS* 1903349 

11 MARIA ELIZETH HELPES DE CASTRO 2405283 

12 MIQUEIAS SILVA MARTINS 1957074 

13 PAULA FRIZERA VASSALLO* 1466540 

14 ROSANGELA PIMENTEL MARTINS 2248701 

*Servidores que ficaram mais de 180 dias na Ufes durante o período avaliativo 
 
 

Quadro 6 Servidores redistribuídos de outro órgão ou entidade para a Ufes 

 

Quantidade Nome Siape 

1 ADRIANA GOMES FERRI** 1329460 

2 BRENO VOLPINI ZAGO* 2981973 

3 BRUNO BORGES NASCIMENTO* 1318382 

4 EDIVANIA ROSA EVANGELISTA DE AZEVEDO** 1364190 
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5 FLAVIO NEVES CELESTINO* 1267824 

6 IGOR GARCIA SANTIAGO* 1408144 

7 KLICIA MORAIS DE FREITAS MATOS** 1970675 

8 RENATA MONTARROYOS MOREIRA* 1080873 

9 SHEILA POTRATZ HEHR** 1918478 

*Servidor fez avaliação normalmente no sistema  

** Servidor deveria apresentar avaliação do órgão de origem 

 

5.2.4 LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE 

  Neste ciclo, à semelhança do ciclo passado, os servidores em licença para 

tratamento de saúde e em licença gestante realizaram a avaliação no sistema, devendo 

preencher somente o diagnóstico das condições de trabalho e o instrumento de autoavaliação, 

além do formulário para o levantamento das necessidades de capacitação. A chefia não 

precisava responder ao questionário de avaliação desses servidores, sendo sua nota final 

equivalente à nota da autoavaliação.  

  Foram 30 servidores nessa situação, dos quais três ficaram com média zero por 

não preencherem o instrumento de autoavaliação. É preciso ressaltar que foi feito um 

acompanhamento especial de todos os casos de licença saúde para que os servidores não 

ficassem sem suas avaliações, por estarem fora da Ufes. 

Quadro 7 Servidores em licença para tratamento de saúde 

 
Quantidade Nome Siape 

1 ALVARO ANTONIO DE FREITAS 1173112 

2 ANTONIO PENINA NETTO* 295938 

3 CAROLINE SUEYD COSTA DE CARVALHO 2349085 

4 DANIELE DE PAULA ORLANDI 1889059 

5 DEBORAH MORAIS DE OLIVEIRA 1707936 

6 ELIAS ALVES DIAS* 296907 

7 ERICA DE PAULA SEUFFETELLES BINOTE 2371636 

8 FERNANDA LUIZA SILVA ARAUJO 1957630 

9 GLAUCIA APARECIDA MATAVELI FERREIRA 2319887 

10 GRACIELLA PIMENTEL RANGEL KOCK 1901343 

11 JENIFFER LUBIANA CAMPOS 2031835 

12 JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR* 1662270 

13 JULIA MARIA GOMES LUBE 1467916 

14 KARINA FRANCA PINHEIRO 1087263 

15 KARITA HELEN DA SILVA 1853448 

16 KENIA APARECIDA LIMAS DOS SANTOS OLIVEIRA 2411850 

17 KENIA CRISTINA TINELLI GUIMARAES 1879219 

18 LORENA JORDONI SIMOES 2046424 

19 MAGDA DOS SANTOS ROSSI 2410730 

20 MARCIO JOSE PEIXOTO DE PINHO 50092 
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21 MARIA BEATRIZ AGUIAR DE OLIVEIRA TAKASHI 1566976 

22 MARINA GALVAO TEIXEIRA 2049621 

23 MARTA ARAGAO DOS SANTOS 1478870 

24 MARTA DIRLENE PAIVA 1173067 

25 MEYRIANE VIEIRA 2075352 

26 NADIA FERREIRA DE FARIA BRAGA 2402792 

27 RAQUEL OLIVEIRA DE FREITAS 2248709 

28 ROSENI PUTON 1513433 

29 TALITA FERREIRA MOLL VOLPONI 1896047 

30 VANESSA ROZINDO DE OLIVEIRA 2315318 

* Não preencheu o instrumento de autoavaliação. 

 

 

5.2.5 SITUAÇÃO ESPECIAL RESULTADO INSUFICIENTE 

 

Dos 102 servidores em situação especial de avaliação, 94 completaram todos os 

instrumentos necessários e obtiveram resultado suficiente (média acima de três), um não 

preencheu a autoavaliação, mas também obteve resultado suficiente, e 7 não entregaram 

nenhum instrumento e ficaram com resultado insuficiente. 

Quadro 8 Servidores em situação especial com resultado insuficiente (abaixo de 3) 

 

Siape Nome Situação especial 
Padrão de 

vencimento 

1736615 THIERES MAGAIVE COSTA PEREIRA Afastamento de pós-graduação 4 

1515633 MARCELO ENDLICH LEAL Cedido 9 

2180105 PATRICIA FERREIRA LEMPE PENA Cedido 3 

296907 ELIAS ALVES DIAS Licença saúde/gestante/pessoa da família 16 

1662270 JOSE PEDRO BORSOI BUSSULAR Licença saúde/gestante/pessoa da família 7 

295938 ANTONIO PENINA NETTO Licença saúde/gestante/pessoa da família 16 

1466540 PAULA FRIZERA VASSALLO Redistribuído para outro órgão 8 

 

 

5.3 DIAGNÓSTICO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO 

 

  O Formulário de Diagnóstico das Condições de Trabalho é o primeiro passo da 

avaliação propriamente dita, preenchido logo após o levantamento das necessidades de 

capacitação (LNC). Assim como o LNC, não influencia na pontuação da Avaliação de 

Desempenho, mas é importante para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições 
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socioambientais. Um total de 1906 servidores responderam a esse questionário, representando 

91,86% dos servidores aptos a participarem do programa de avaliação de desempenho em 

2018.  Esse número de respostas representa 89,82% do total de técnico-administrativos há 

época. 

  São avaliados sete itens: equipamentos e recursos, limpeza e conservação do 

local de trabalho, condições de iluminação, condições de ventilação, distribuição dos banheiros, 

espaço para refeição e descanso e segurança. Para responder aos itens, os servidores deveriam 

atribuir notas de 1 a 5, 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 foi possível ao servidor incluir comentários e sugestões de 

melhorias.  

  A seguir são apresentados os resultados gerais da Ufes para o diagnóstico, e o 

relatório completo está disponível no site da Progep, detalhando o resultado das unidades 

(ANEXO 2). Além disso, foi enviado a cada unidade estratégica seu relatório específico, para 

ciência, análise e providência. Nesse relatório estão incluídos os resultados e os comentários 

feitos pelos servidores sobre cada item das condições de trabalho. 

  O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de 

respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte: 

Gráfico 5 Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes  - 2018 
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  Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, ou seja, grande número 

de servidores declarou serem adequadas as condições de trabalho, a partir do Gráfico 1 (acima) 

é possível perceber que existem diversas áreas que necessitam de ações de melhoria, de 

acordo com a opinião dos servidores técnico-administrativos em educação. Destacam-se 

negativamente os itens segurança e espaço para refeição e descanso. São dois itens que 

precisam ser observados com atenção pela alta administração, pois estão com uma média 

entre o conceito inadequado e pouco adequado, aproximando-se deste último. 

 

Tabela 3 Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Ufes - Notas Médias 

 

ITENS AVALIADOS NOTA MÉDIA 

Equipamentos e recursos 3,7 

Limpeza e conservação 3,6 

Iluminação 3,8 

Ventilação 3,6 

Distribuição de banheiro 3,4 

Espaço para refeição e descanso 2,8 

Segurança 2,9 

 

  Como é possível verificar nos gráficos de número 6 a 12, há muitas melhorias a 

serem feitas de acordo com a opinião dos servidores, principalmente no quesito segurança 

(33% consideraram a segurança em seu ambiente de trabalho como adequada ou mais que 

adequada, porém 55,7% declararam ser a segurança pouco adequada ou inadequada e, ainda, 

11,2% como inexistente, sendo este último equivalente a 213 servidores) e no quesito espaço 

para refeição e descanso (apenas 32,5% declararam ser esse espaço adequado ou mais que 

adequado, contra 47,2% que consideram pouco adequado ou inadequado e 20,4% inexistente, 

este último representando 388 servidores). Mas destaca-se também a quantidade de 

servidores que declararam serem pouco adequados, inadequados ou inexistentes: os 

equipamentos e recursos (31,8%), a limpeza e conservação (35,2%), a iluminação (23,2%), a 

ventilação (29,2%) e a distribuição dos banheiros (39,6%). 
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Gráfico 6 Equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho 

 

 

Gráfico 7 Limpeza e conservação do local de trabalho 

 

 

Gráfico 8 Condições de iluminação do local de trabalho 
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Gráfico 9 Condições de ventilação do local de trabalho 

 

Gráfico 10 Distribuição dos banheiros 

 

 

Gráfico 11 Espaço para refeição e descanso no intervalo 
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Gráfico 12 Segurança no local de trabalho 
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  Assim como para o resultado do diagnóstico das condições de trabalho, a seguir 

são apresentados os resultados gerais da Ufes para a avaliação pelos usuários. O relatório 

completo com o detalhamento das respostas por unidade está disponível no site da Progep e 

foi enviado aos gestores de cada unidade estratégica, para ciência, análise e providências 

(ANEXO 3).  

Gráfico 13 Avaliação pelos Usuários - Ufes - 2018 - por número de usuários avaliadores 

 

 

  Como é possível observar no gráfico acima, todos os itens tiveram a maioria das 
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conceito "bom" tiveram a porcentagem de resposta entre 33,37% e 41,31% e as com conceito 

"ótimo", entre 27,44% e 37,79%. Em relação às avaliações positivas, destaque leve para o 

tratamento dado pelos servidores, que foi o item com mais avaliações como "ótimo" e com a 

maior soma de "ótimo" e "bom". 

 Um número significativo de usuários também avaliou todos os itens como sendo 

"regular", em torno de 15,08% a 21,81%. 

 No entanto, uma parcela considerável classificou item como péssimo ou ruim, 

sendo necessário identificar em quais setores isso ocorre, a fim de determinar o que precisa ser 

melhorado e como. Os resultados com maior avaliação negativa foram "solução de problemas", 

"limpeza e conforto" e "informações", respectivamente com 13,37%, 12,06% e 11,76% dos 

usuários avaliando o item como "péssimo" ou "ruim". 
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 Nos gráficos a seguir, apresentam-se os resultados detalhados para cada item 

avaliado, considerando a porcentagem de usuários que indicou cada conceito. 

 

Gráfico 14 Facilidade para entrar em contato com o setor 

 

 

Gráfico 15 Encontrar o local de atendimento 
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Gráfico 16 Tratamento dado pelos servidores 

 

Gráfico 17 Tempo utilizado no atendimento 

 

Gráfico 18 Informações e esclarecimentos recebidos 
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Gráfico 19 Cumprimento de prazos e horários marcados 

 

Gráfico 20 Solução de problemas 

 

 

Gráfico 21 Condições de limpeza e conforto do setor 
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6. ANÁLISE DO QUADRO DE PESSOAL 

 

De acordo com a Resolução que regulamenta o programa de avaliação de desempenho, esse 

também avaliará dentro do processo coletivo, participativo e pedagógico avaliar o quadro de 

pessoal.  

Desse modo, foram formados os quadros nos itens a seguir que mostram como está a Ufes em 

sua composição etária, idade funcional e saúde ocupacional. 

 

6.1 COMPOSIÇÃO ETÁRIA 

 

Tabela 4 Composição etária dos servidores da Ufes 

IDADE QUANTIDADE DE SERVIDORES PORCENTAGEM 

21-25 25 1% 

26-30 267 13% 

31-35 323 16% 

36-40 286 14% 

41-45 197 10% 

46-50 255 13% 

51-55 318 16% 

56-60 246 12% 

61-65 94 5% 

66-70 26 1% 

Total geral 2037 

 

Gráfico 22 Composição etária dos servidores da Ufes 
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6.2 IDADE FUNCIONAL 

 

Tabela 5  Idade Funcional dos Servidores da Ufes 

IDADE FUNCIONAL QUANTIDADE DE SERVIDORES PORCENTAGEM 

0-4 526 25,8% 

5-9 482 23,7% 

10-14 235 11,5% 

15-19 39 1,9% 

20-24 314 15,4% 

25-29 103 5,1% 

30-34 113 5,5% 

35-39 220 10,8% 

40-44 5 0,2% 

Total geral 2037 
 

 

Gráfico 23 Idade Funcional dos Servidores da Ufes (Admissão no Cargo) 
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6.3 SAÚDE OCUPACIONAL 

 

Tabela 6 Servidores da Ufes em Licença para Tratamento de Saúde 

DIAS EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE QUANTIDADE DE SERVIDORES 

1-14 861 

15-29 149 

30-44 53 

45-59 30 

60-74 21 

75-89 15 

90-119 9 

120-149 15 

150-365 10 

TOTAL 1163 

 

Gráfico 24 Servidores da Ufes por Total de Dias em Licença para Tratamento de Saúde 
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7 RECURSOS 

 

  Após terminar o prazo de abertura do sistema para os instrumentos avaliativos 

serem preenchidos, foi disponibilizado período de duas semanas para interposição de recurso, 

também feito pelo sistema de avaliação.  

Após o prazo para preenchimento dos instrumentos avaliativos no sistema de avaliação 

de desempenho iniciou-se o prazo para interposição de recursos no próprio sistema. Conforme 

cronograma apresentado no Item 3 deste relatório o prazo de recursos iniciou em 18/07/2018 

e terminou em 31/07/2018.  

   Para instruir o processo e encaminhar a chefia ou no caso de autoavaliação ou 

avaliação da equipe de trabalho era necessário averiguar a pertinência do recurso de acordo 

com a Resolução 30/2010 era necessária uma comissão de avaliação de recursos que se 

designou por meio da portaria nº 1140 de 06 de agosto de 2018 do Magnífico Reitor, contando 

com servidores da DA/DDP, da Coordenação de Gestão da Informação (CGI) e da Comissão 

Interna de Supervisão (ANEXO 4).  

Foram 36 os recursos impetrados no ciclo 2018 da Avaliação de Desempenho. 

Desses, 10 foram em relação ao instrumento de avaliação do servidor pela chefia imediata, 24 

sobre a autoavaliação, 2 sobre a avaliação da equipe de trabalho e 1 recurso geral (ANEXO 5). 

 

7.1 RECURSOS SOBRE AUTOAVALIAÇÃO (ATV) 

 

  Os servidores que interpuseram recurso sobre a autoavaliação relataram que a 

perda do prazo ocorreu pelos seguintes motivos: 

• férias; 

• não acesso a senha e usuário; 

• esquecimento, devido a problemas pessoais; 

• não consciência do prazo; 

• problemas com o computador/problemas tecnológicos; 
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• licença ou afastamento durante o período de abertura do sistema; 

• servidor que relata ter feito a avaliação, mas não consta nada no sistema; 

  Dos vinte e três recursos interpostos sobre a autoavaliação, quinze eram de 

servidores do Hucam. 

   O pedido dos servidores de poder fazer a autoavaliação fora do prazo foi assim 

respondido pela comissão de recursos: 

1. para os servidores aos quais não haveria prejuízo na progressão por mérito, 

seja por já estarem no último padrão de vencimento ou por já terem atingido a nota mínima 

para aferição do mérito, a solicitação foi indeferida, mas foi destacada ao servidor a 

importância pedagógica e para a promoção do desenvolvimento institucional que sua 

participação tem no processo; 

2. para os servidores que teriam prejuízo na progressão por mérito, foi enviado 

o instrumento de autoavaliação por endereço eletrônico, nos mesmos moldes de quem fez a 

avaliação no papel, e a nota foi incluída manualmente no sistema; 

3. para o servidor que alegou ter preenchido as avaliações mas o sistema 

somente registrou o Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC), como houve 

alteração no sistema, o servidor somente preencheu o LNC e não continuou preenchendo os 

outros formulários disponíveis no sistema, a comissão deliberou que ele mandasse os 

instrumentos no papel. 

  Dos 24 servidores que entraram com recurso em relação a esse instrumento de 

avaliação, 6 foram deferidos e puderam fazer a autoavaliação fora do sistema de avaliação de 

desempenho. 

 

7.2 RECURSOS SOBRE AVALIAÇÃO DA EQUIPE DE TRABALHO (AET) 

 

  Dos dois recursos sobre avaliação da equipe de trabalho, um foi referente a uma 

servidora que relatou que, no momento em que fez a avaliação, confundiu o setor em que 

trabalhou com o setor que trabalha atualmente, onde ainda se encontrava em fase de 

aprendizado e adaptação. Assim, acabou dando uma nota abaixo da que desejava dar. A 
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comissão de recursos decidiu que não havia necessidade de realizar novamente a avaliação da 

equipe de trabalho, visto que a nota final de sua equipe de trabalho atual foi 4,12, e ninguém 

da equipe foi prejudicado. 

  No segundo caso, o servidor diz não concordar com o cálculo da nota da equipe, 

pois explica que era pouco demandado pelos integrantes de sua equipe de trabalho e, quando 

isto ocorria, sempre se prontificava a atender, não somente nas áreas relacionadas a suas 

atribuições, mas em todas àquelas em que eu podia contribuir. Foi explicado ao servidor que a 

nota da equipe de trabalho não era uma nota específica para o servidor, e sim a média das 

notas que cada servidor deu à equipe de trabalho. 

 

6.3 RECURSOS SOBRE AVALIAÇÃO DO SERVIDOR PELA CHEFIA IMEDIATA (AC) 

 

  Podemos dividir os recursos interpostos a esse instrumento e suas respectivas 

respostas ou encaminhamentos dados pela comissão de análise dos recursos da seguinte 

maneira: 

1. servidores que desejavam explicação/justificativa sobre a nota dada pela 

chefia, por discordância: foi solicitado à chefia que enviasse à comissão a justificativa das notas 

atribuídas a cada item. Os servidores que não concordaram com a resposta das chefias 

entraram com recurso ao Conselho Universitário; 

2. servidor que não foi avaliado pela chefia, por ter sido registrado a chefia 

errada no sistema: foi enviado o instrumento de avaliação à chefia certa para que fizesse a 

avaliação do servidor; 

3. servidor que entrou com o recurso fora do prazo: a solicitação foi indeferida. 

Dos 10 servidores que fizeram recurso em relação às notas dadas pela chefia, 4 

tiveram suas notas alteradas.  
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8 PRINCIPAIS MELHORIAS REALIZADAS 

 

  No ciclo 2018 da Avaliação de Desempenho, as principais melhorias realizadas 

foram: 

• disponibilização a todos os servidores da funcionalidade de visualização das 

avaliações anteriores dentro do próprio sistema de avaliação, do ciclo 2015 em diante; 

• ajuste dos exercícios dos servidores das unidades administrativas, garantindo 

uma avaliação mais próxima à realidade do servidor; 

• reinclusão do levantamento das necessidades de capacitação ao sistema de 

avaliação de desempenho, ampliado, melhorado e adequado à Resolução nº 21/2017-

CUn/Ufes; 

• disponibilização ao servidor, na tela do sistema que mostra o resultado final 

do ciclo atual, a visualização do resultado final completo item a item, e não apenas as médias, 

como era feito; 

• realização de reuniões nas unidades, para divulgar o programa e seu 

cronograma e explicar o formulário para o levantamento das necessidades de capacitação, 

tirando dúvidas e aproximando-se dos servidores; 

• diminuição do período de abertura do sistema para realizar a avaliação, que 

usualmente era de 30 dias e no ciclo 2018 foi de 15 dias, sem prorrogação, com a justificativa 

de não atrasar o pagamento das progressões por mérito profissional dos servidores que 

completam interstício a partir de 12 de agosto de 2018, ou seja, aqueles que precisam do 

resultado da avaliação desse ciclo para aferir seu mérito. Essa alteração também foi proposta 

observando-se que a maioria dos servidores e chefias preenchem as avaliações nos primeiros 

ou nos últimos dias de abertura do sistema, sendo desnecessário um período muito longo; 

• disponibilização dos relatórios finais dos ciclos anteriores da Avaliação de 

Desempenho da Ufes no site da Progep; 

• elaboração de documento com a nota final dos servidores que fizeram a 

avaliação no papel, nos moldes do documento de quem fez no sistema, incluindo inclusive a 

informação de qual instrumento deixou de ser preenchido/entregue; 



 

40 

• elaboração de documento com a nota final dos servidores afastados para pós-

graduação, pois o procedimento atual é de o servidor entregar o relatório de atividades com o 

parecer do orientador ou o diploma, não gerando algum documento oficial que informe o 

resultado final. 
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9 PRINCIPAIS DIFICULDADES DO CICLO 2018 

 

  Dentre as principais dificuldades, tanto de refletir efetivamente a realidade da 

Universidade, quanto em relação ao processo e à organização, destacamos os seguintes: 

• a necessidade de intensa e reiterada cobrança por parte da Divisão de 

Avaliação e dos servidores para que muitas chefias realizassem a avaliação de desempenho dos 

servidores técnico-administrativos que estão sob sua gestão, assim como que os próprios 

servidores preenchessem suas avaliações; 

• a necessidade de uma nova proposta de resolução para a avaliação de 

desempenho na Ufes, já que a atual foi aprovada em 2010 e precisa de diversos ajustes; 

• o desinteresse de muitos servidores que ocupam o padrão máximo de 

progressão por mérito em realizar a avaliação, já que muitos ainda a veem apenas como forma 

de alcançar a progressão; 

• a dificuldade que alguns servidores relataram de avaliar a chefia imediata 

quando o setor possui apenas um servidor lotado; 

• a definição do modo de avaliação no Hucam demonstrou-se novamente um 

desafio, pois a realidade do Hospital é diferente dos demais ambientes da Universidade, 

principalmente devido à existência da Ebserh, mas também devido às especificidades da 

jornada de trabalho e das atividades dos servidores da área da saúde. É preciso estudar e 

reformular a maneira como o processo de avaliação de desempenho é conduzido, levando-se 

em consideração os principais questionamentos levantados pelos servidores que trabalham no 

Hospital, dentre os quais: servidor do regime jurídico único não deve ser avaliado por 

empregado da Ebserh; servidor enfermeiro deve ser avaliado por servidor também enfermeiro 

responsável técnico, e não por médico; 

• a dificuldade na realização da reunião entre o chefe determinado no sistema e 

o responsável técnico. Devido a determinação da Progep, assim como no ciclo passado, após 

análise das hipóteses existentes dentro do quadro possível no momento e da experiência com 

os ciclos anteriores, decidiu-se manter a hierarquia de chefes e servidores de acordo a 

estrutura formal constante do SIE, que é a informação oficial da Ufes. Orientou-se que, nas 

situações em que o chefe determinado no sistema não tivesse condições de avaliar o servidor 
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integralmente, fosse feita reunião com o responsável técnico que de fato tem conhecimento do 

trabalho no dia a dia. 
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10 SUGESTÕES 

 

  Sugere-se como melhorias para o Programa de Avaliação de Desempenho da 

Ufes: 

• as chefias terem acesso às pendências de avaliação pelos servidores do seu 

setor (todos os instrumentos, apenas para acompanhamento);  

• o servidor poder visualizar depois de feitas as respostas que ele próprio fez 

para o levantamento das necessidades de capacitação; 

• deixar mais claro que o servidor terminou de preencher a avaliação e está 

sem pendências (por exemplo, na página inicial ter um aviso sobre isso e não apenas quando de 

fato o servidor concluiu os 4 passos); 

• no relatório de pendência de servidores e de chefias, agrupar as unidades por 

estrutura organizacional; 

• capacitações que o chefe indica: em vez de para o setor como um todo, 

indicar capacitação para cada servidor, antes da avaliação de desempenho; 

• retirar as unidades externas das opções na avaliação dos usuários; 

• pensar em formas de fazer os servidores participarem mais do processo de 

avaliação; 

• pensar em formas de envolver as chefias no processo de avaliação para que 

sejam multiplicadores; 

• finalizar o ajuste das lotações e dos exercício do sistema, inclusive das chefias, 

para que o processo tenha credibilidade e o sistema reflita da melhor forma possível a 

realidade do servidor; 

• repensar as formas de avaliação no Hucam para resolver as dificuldades 

ocorridas nesta avaliação; 

• analisar possibilidade de responsabilizar a chefia que não avaliar o servidor; 
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• permitir no sistema que os servidores em situação especial visualizem apenas 

os instrumentos os quais precisam preencher, a exemplo dos servidores em licença saúde, que 

preenchem apenas a autoavaliação e não devem aparecer para a chefia avaliar; 

• à semelhança do acréscimo da informação do e-mail pessoal nos relatórios de 

pendência, incluir também e-mail institucional na listagem; 

• permitir a impressão em pdf do resultado completo da avaliação no próprio 

sistema de avaliação; 

• reformular a Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes, que trata da avaliação de 

desempenho. 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

CALENDÁRIO DAS REUNIÕES NAS UNIDADES 



CALENDÁRIO DAS REUNIÕES NAS UNIDADES - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2018 – JUNHO

DOM SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA SÁB

1
(RECESSO)

2

3 4 5
* DDP – 9h

6 7 8 9

10 11
* CT/Itufes – 15h (auditório CT 
1)

12
* NTI – 10h (auditório NTI)

* Alegre – 13h (auditório do 
prédio Central em Alegre)

* CCS/Hucam/Ioufes -  14h, 
16h e 18h (Elefante Branco)

13
* PU – 07h, 8h, 9h, 10h e 11h 
(sala de reuniões da PU)

14
* CE e CCHN – 9h e 15h 
(auditório CE)

* SEAD – 15h (Sead)

15
* PROGRAD – 9h e 15h (sala 4 
DDP)

16

17 18
* DGR – 9h e 15h (sala 4 DDP)
+ 5 servidores do DCIDH

19
* CCJE – 10h e 14h (sala de 
reuniões do CCJE)

* CEUNES – 14h (auditório 
central Ceunes)

* Hucam – 19h30 (auditório 
Sintufes Maruípe)

20
* CCE e Reitoria – 9h e 13h30 
(auditório CCE)

* DGP – 10h30 (sala 4 DDP)

* Hucam – 19h30 (auditório 
Sintufes Maruípe)

21
* PRPPG – 11h (PRPPG)

* SIARQ – 14 horas (SIARQ)

* Hucam – 19h30 (auditório 
Sintufes Maruípe)

22 23

24 25
* BC – 10h (BC)

* DA/Proad – 14h (DA)

26
* CCS/Hucam/Ioufes – 09h 
(Elefante Branco)

* GCC – 14h (GCC)

* PROAECI – 14h (sala 2 DDP)

* BC – 16h (BC)

27
* DAS – 7h30 (sala 4 DDP)

28
* CEFD e CAR – 9h (auditório 
CEFD)

* DAS – 15h (sala 4 DDP)

29
* PROEX – 10h (Proex)

* CEFD e CAR – 14h (auditório 
CEFD)

30

* Setor – hora (local da apresentação) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de 

Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das 

atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além 

da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, serão apresentados os resultados das 

respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnico-

administrativos em educação da Ufes no ano de 2018. Os dados foram coletados de 2 a 16 de 

julho de 2018. 

  O formulário de diagnóstico das condições de trabalho consta do anexo II da 

resolução supracitada e é o primeiro passo da avaliação apresentado ao servidor. Não 

influencia na pontuação da avaliação de desempenho, mas é fundamental para o diagnóstico 

dos processos de trabalho e das condições socioambientais. O formulário 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, 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 foi possível ao servidor incluir comentários e sugestões de melhorias.  

  Este relatório apresenta três maneiras de organização das informações: primeiro, 

o resultado geral da Ufes, sequencialmente o resultado por campus universitário e por fim a 

apresentação das respostas por unidade estratégica. Para o estudo dos dados, os resultados 

com médias de 0 a 2,9 foram considerados críticos, ou seja, são mais graves, pois indicam que o 

item é inexistente, inadequado ou pouco adequado; os resultados com médias de 3,0 a 3,9 

indicam condições moderadas, isto é, são itens que existem nas unidades, mas são pouco 

adequados e podem ser melhorados; e os resultados com médias iguais ou superiores a 4,0 

indicam resultados positivos, pois avaliados como sendo adequados ou mais que adequados. 

  Espera-se com este trabalho apresentar as informações prestadas pelos 

servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção mais direta e 
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imediata, direcionando assim a tarefa de melhorar os processos de trabalho, as condições 

socioambientais e a qualidade de vida dos servidores, e possivelmente extrapolar essas 

melhorias para os demais segmentos da comunidade acadêmica e para os usuários externos.  
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2 RESULTADO GERAL DA UFES 

 

  A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica 

vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabilidade entre 

o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em todas as áreas do saber. 

  De acordo com o quadro de recursos humanos disponível no sítio eletrônico da 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), à época da aplicação do formulário havia 4.097 

servidores ativos na Ufes, sendo 2.122 técnico-administrativos em educação.  

  Um total de 1.906 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico 

das condições de trabalho, representando 91,86% dos servidores aptos a participar do 

Programa de Avaliação de Desempenho de 2018. 

  O resultado geral da aplicação do formulário, em relação à quantidade de 

respostas e aos conceitos atribuídos em cada item avaliado, foi o seguinte: 

 

Gráfico 1 - Diagnóstico das condições de trabalho da Ufes  - 2018 

 

  Apesar de as respostas serem em sua maioria positivas, ou seja, grande número 

de servidores declarou serem adequadas as condições de trabalho, a partir do Gráfico 1 (acima) 

é possível perceber que existem diversas áreas que necessitam de ações de melhoria, de 
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acordo com a opinião dos servidores técnico-administrativos em educação. Destacam-se 

negativamente os itens segurança e espaço para refeição e descanso.  

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Ufes - Notas Médias 

ITENS AVALIADOS NOTA MÉDIA 

Equipamentos e recursos 3,7 

Limpeza e conservação 3,6 

Iluminação 3,8 

Ventilação 3,6 

Distribuição de banheiro 3,4 

Espaço para refeição e descanso 2,8 

Segurança 2,9 

 

  Abaixo, a Tabela 2 contém o número de respostas para cada conceito em cada 

item avaliado e sua respectiva porcentagem: 

Tabela 2 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Ufes (por número e porcentagem de servidores) 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 7 115 485 1215 84 

% 0,4% 6,0% 25,4% 63,7% 4,4% 

Limpeza e conservação 10 185 477 1118 116 

% 0,5% 9,7% 25,0% 58,7% 6,1% 

Iluminação 5 95 341 1293 172 

% 0,3% 5,0% 17,9% 67,8% 9,0% 

Ventilação 43 184 328 1202 149 

% 2,3% 9,7% 17,2% 63,1% 7,8% 

Distribuição de banheiro 71 302 383 1039 111 

% 3,7% 15,8% 20,1% 54,5% 5,8% 

Espaço para refeição e descanso 388 391 508 547 72 

% 20,4% 20,5% 26,7% 28,7% 3,8% 

Segurança 213 445 618 563 67 

% 11,2% 23,3% 32,4% 29,5% 3,5% 

 

  A partir dos dados da Tabela 2, os Gráficos de 2 a 8 a seguir representam o 

detalhamento dos resultados gerais do diagnóstico das condições de trabalho na Ufes: 
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Gráfico 2 - Equipamentos e recursos 

 

Gráfico 3 - Limpeza e conservação 

 

Gráfico 4 - Iluminação 
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Gráfico 5 - Ventilação 

 

Gráfico 6 - Distribuição de banheiros 

 

Gráfico 7 - Espaço para refeição e descanso 
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Gráfico 8 - Segurança 
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3 RESULTADO POR CAMPUS 

 

3.1 CAMPUS ALEGRE 

 

  Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 136 

  Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 133 

 

Tabela 3 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus Alegre 

ITENS AVALIADOS NOTAS MÉDIAS 

Equipamentos e recursos 3,7 

Limpeza e conservação 3,6 

Iluminação 3,9 

Ventilação 3,8 

Distribuição de banheiro 3,6 

Espaço para refeição e descanso 2,3 

Segurança 3,6 

 

 Conforme Tabela 3, com base nas respostas dos 133 servidores que trabalham 

no campus de Alegre, sobressai negativamente a nota para "espaço para refeição e descanso", 

que ficou em 2,3, o segundo resultado mais crítico em todos os itens dos quatro campi. O 

resultado para "iluminação", com média 3,9, é o mais alto do campus de Alegre e uma das mais 

altas de todos os itens dos quatro campi. O restante apresenta resultado moderado (de 3,6 a 

3,8), mas aproximando-se de um resultado positivo. 

  

3.2 CAMPUS GOIABEIRAS 

 

  Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 1044 

  Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 966 
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Tabela 4 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus Goiabeiras 

ITENS AVALIADOS NOTAS MÉDIAS 

Equipamentos e recursos 3,7 

Limpeza e conservação 3,5 

Iluminação 3,8 

Ventilação 3,6 

Distribuição de banheiro 3,5 

Espaço para refeição e descanso 2,9 

Segurança 2,7 

 

  No campus de Goiabeiras, o item "segurança" foi o com menor nota (2,7), um 

resultado crítico, seguido de "espaço para refeição e descanso", com média 2,9. Os demais 

itens apresentaram resultado moderado. 

  O resultado mais positivo foi para "iluminação", assim como para todos os campi. 

   

3.3 CAMPUS MARUÍPE 

 

  Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 792 

  Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 706 

 

Tabela 5 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus Maruípe 

  ITENS AVALIADOS NOTAS MÉDIAS 

Equipamentos e recursos 3,6 

Limpeza e conservação 3,8 

Iluminação 3,8 

Ventilação 3,6 

Distribuição de banheiro 3,3 

Espaço para refeição e descanso 2,7 

Segurança 3,0 

 

  No campus de Maruípe, "espaço para refeição e descanso" teve resultado crítico 

(2,7). Os demais itens ficaram dentro de um resultado considerado moderado. 
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3.4 CAMPUS SÃO MATEUS 

 

  Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 103 

  Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 101 

 

Tabela 6 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - Notas Médias - Campus São Mateus 

ITENS AVALIADOS NOTAS MÉDIAS 

Equipamentos e recursos 3,4 

Limpeza e conservação 3,8 

Iluminação 4,0 

Ventilação 3,7 

Distribuição de banheiro 3,5 

Espaço para refeição e descanso 2,2 

Segurança 3,2 

 

  O campus de São Mateus foi o único que apresentou média considerada positiva, 

para "iluminação". Por sua vez, "espaço para refeição e descanso" teve a menor média entre 

todos os itens dos quatro campi, com 2,2. Os outros itens obtiveram resultado moderado.  
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4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA 

 

  Neste capítulo são apresentados os resultados do diagnóstico das condições de 

trabalho por unidade estratégica, através de duas tabelas: a) quantidade e porcentagem de 

servidores técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e b) comentários e 

sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu). 

 

4.1 AG - AUDITORIA GERAL 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 6 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 6 

 

Tabela 7 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - AG 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 0 6 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 0 3 3 0 

% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Iluminação 0 0 0 6 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Ventilação 0 0 0 6 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Distribuição de banheiro 0 0 2 4 0 

% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 0 2 3 1 0 

% 0,0% 33,3% 50,0% 16,7% 0,0% 

Segurança 1 1 2 2 0 

% 16,7% 16,7% 33,3% 33,3% 0,0% 

 

 

Tabela 8 - Comentários e Sugestões – AG  

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria Administrativa da 
Auditoria - AG 

Adequado Adequados, porém estão um pouco velhos. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 
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Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria Administrativa da 
Auditoria - AG 

Pouco 
adequado 

A limpeza não é bem feita, pois só ocorre uma vez por 
semana e de forma superficial. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria Administrativa da 
Auditoria - AG 

Pouco 
adequado 

no prédio da Reitoria a distribuição de banheiros é horrível. 
Poucos banheiros para muitas mulheres. 

Auditoria Geral - AG Adequado Precisa melhorar reposição de papeis. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Auditoria Geral - AG 
Pouco 
adequado 

Copa pequena para quantidade de utilizadores. não há 
espaço para descanso. 

Auditoria Geral - AG 
Pouco 
adequado 

Espaço para refeição e descanso são os mesmos. 

Secretaria Administrativa da 
Auditoria - AG 

Inadequado 
Só existe uma cozinha que cabe poucas pessoas na hora do 
almoço e não existe local para descanso. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Auditoria Geral - AG 
Pouco 
adequado 

acesso livre ao prédio, sem previa identificação e as vezes 
não tem vigia na portaria. 

Secretaria Administrativa da 
Auditoria - AG 

Inexistente 
Não existe segurança no prédio da Reitoria, aqui entra 
quem quer. 

 

4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL   

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 76 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 70 

 

Tabela 9 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - BC 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 10 17 42 1 

% 0,0% 14,3% 24,3% 60,0% 1,4% 

Limpeza e conservação 4 20 19 26 1 

% 5,7% 28,6% 27,1% 37,1% 1,4% 

Iluminação 0 6 19 43 2 

% 0,0% 8,6% 27,1% 61,4% 2,9% 

Ventilação 1 11 15 41 2 
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% 1,4% 15,7% 21,4% 58,6% 2,9% 

Distribuição de banheiro 0 4 9 52 5 

% 0,0% 5,7% 12,9% 74,3% 7,1% 

Espaço para refeição e 
descanso 2 13 19 35 1 

% 2,9% 18,6% 27,1% 50,0% 1,4% 

Segurança 25 15 15 13 2 

% 35,7% 21,4% 21,4% 18,6% 2,9% 

 

 

Tabela 10 - Comentários e Sugestões - BC 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca - Setorial Sul Inadequado 
As cadeiras estão em condições ruins e o sistema trava 
constantemente. 

Biblioteca - Setorial Sul Pouco adequado Cadeiras horríveis 

Biblioteca - Setorial Sul Pouco adequado 
Os equipamentos estão ruins, precisando trocas teclados, 
leitores, cadeiras (estão quebradas, sem funcionar a 
regulagem) 

Biblioteca - Setorial Sul Pouco adequado A cadeira nos deixa com dor nas costas. 

Biblioteca Central - BC Adequado 
os equipamentos devem ser atualizados para manter um 
melhor serviço 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Adequado Com exceção do computador. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado há necessidade de aparelhos novos. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
pelos anos os computadores deveriam ser de melhor 
acesso e modernos 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 
As cadeiras não estão adequadas. Implantação de Sistema 
de senha para chamamento de usuário para atendimento 
na seção de circulação. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Falta computadores 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado É necessária a aquisição de novos computadores. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado melhor ergonomia do mobiliário; 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CCS - BC 

Adequado 
TECLADO DA IMPRESSORA NO AUTO ATENDIMENTO NA 
BIBLIOTECA. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
É necessário ter mais equipamentos de informática para 
fornecer o melhor trabalho possível. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado 
Falta computador para todos os funcionários. Falta 
materiais para a realização das atividades de restauração 
dos livros. 
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Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
Computadores lentos e dando defeito, ar-condicionado 
quebrado, geladeira quebrada, microondas quebrado 
(estamos utilizando uma doação velho e enferrujado) 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado 
Sempre existe uma deficiência ( principalmente a 
tecnológica ). Se um computador apresenta problemas, 
começa o martírio. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado 
Computadores antigos e lento, mouse não funciona, 
impressora com problemas. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Adequado Atendem dentro do esperado 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Pouco adequado 
Necessária a aquisição de novos computadores para toda 
a Biblioteca. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca - Setorial Sul Pouco adequado 
Os servidores da limpeza são poucos e executam diversas 
atividades em vários prédios. O Setor funciona até as 21h 
e depois das 16h não existe atendimento de limpeza. 

Biblioteca Central - BC Adequado Atende as necessidades 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 
a empresa contratada tem procedimentos rígidos, não 
deixa o trabalhador fazer um 0,01% além do 
determinado. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 
Não existe limpesa das estantes. Ocorre uma limpeza, no 
chão e mesas somente às segundas-feiras. Nos banheiros 
tem limpeza todos os dias. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente 
porque nao tem uma firma especializada em limpeza de 
estantes.   

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
A limpeza no setor é realizada apenas uma vez na 
semana. Limpeza nas estantes de livros é inexistente 
ocasionando o acúmulo de poeira e teia de aranha. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
A universidade deveria contratar mais funcionários para 
limpeza 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Acervo geral limpeza inadequada é necessário a 
higienização do material bibliográfico,estantes, troca de 
piso em alguns setores. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Apesar dos esforços das equipes de limpeza para 
manutenção do ambiente limpo e agradável, a falta de 
climatização da biblioteca prejudica todo o trabalho. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Muita poeira acumulada nos livros. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Muita poeira, ha necessidade de limpeza diária 
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Divisão de Biblioteca Setorial do 
CCS - BC 

Adequado FUNCIONÁRIO FIXO PARA LIMPEZA DA BIBLIOTECA. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Adequado 
Aumentar o número de funcionários para não haver 
sobrecarga. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
O contrato de limpeza feito pela Universidade não é 
adequado para as bibliotecas. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado 

Até onde sei, não há contrato ( nem nunca houve ) de 
empresa contratada para tratar a limpeza do acervo da 
Biblioteca do Ceunes. Não existe ar condicionado, as 
prateleiras de livros, bem como os livros, acumulam 
muita poeira. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado Precisa de mais funcionários para a equipe de limpeza 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado 
No meu setor a limpeza é feita muito superficialmente e 
somente em 02 dias da semana. Porém na 
Referência/acervo de livros a limpeza é inexistente. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado 
Os dois últimos contratos de limpeza não atendem as 
necessidades de higienização do prédio. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado 

Totalmente inadequado, limpeza das salas era feita uma 
vez na semana e nos últimos dias nem isso. As estantes 
não são limpas e o acumulo de poeira nos livros 
(patrimônio) chega a ser um absurdo, causando 
problemas respiratórios nos servidores e usuários 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente Está cada dia pior 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente Falta limpeza das estantes, janelas e vidros 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado 
A limpeza é realizada somente uma vez por semana o que 
torna o ambiente insalubre devido a grande quantidade 
de poeira que fica suspensa no ambiente 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Inadequado 

- Apesar dos esforços das equipes de limpeza (super 
reduzida) para manter o ambiente limpo e agradável, a 
falta de climatização prejudica todo o trabalho; área de 
estudo, estantes e livros estão cobertas de poeira. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca Central - BC Pouco adequado 
Utiliza lampadas inadequadas e que consomem muita 
eletricidade 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
a iluminação julgo deficiente me parece que não é feito 
um estudo anterior, segue apenas trocando lâmpadas. 
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Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Dentro das dependências da biblioteca tem-se boa 
iluminação. No entanto, à noite, em seu entorno, é muito 
escuro e sem segurança por perto. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
É necessário a troca da rede elétrica da biblioteca. As 
lâmpadas queimam com frequência. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Há necessidade de novas estruturas de iluminação 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Precisava de manutenção mais frequente na reposição 
das lâmpadas 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Adequado 
Poderia substituir as lâmpadas por LED o que melhoraria 
a eficiência energética gastando menos energia 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado 
O sistema de calhas não permite que todos os locais de 
trabalho e estudo estejam sempre iluminados. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado Setor de Referência da Biblioteca Central é mal iluminado 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado A própria arquitetura do teto da BC dificulta a iluminação. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado 
As calhas de iluminação são mal distribuídas, é preciso 
fazer um projeto de adequação da iluminação. 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Pouco adequado 
É necessário reforma da rede elétrica do prédio BC. As 
lâmpadas são trocadas mas não duram muito e logo estão 
queimadas. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca Central - BC Adequado Local bem ventilado. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Adequado 
a ventilação na sala somente pode ser através de ar 
refrigerado 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 

As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade 
de poeira nas estantes, nos computadores, nos livros e 
nos espaços para estudo. No laboratório de informática, o 
aparelho de ar condicionado sem condições de ficar 
ligado. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Devido as janelas serem fechadas em alguns pontos o 
calor especialmente no verão fica insuportável causando 
fadiga e irratabilidade.   

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Ideal seria climatização total da Biblioteca 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Não há refrigeração, no verão o calor é insuportável. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Nos locais onde existem ar-condicionado a ventilação é 
suficiente, mas nos setores que não possuem, a 
ventilação é precária. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
ar-condicionado quebrado, só com ventiladores lentos 
quase parando 
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Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
O prédio da Biblioteca Setorial do Ceunes é consequência 
de um projeto inadequado para um biblioteca. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado O ar condicionado da recepção não está funcionando. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado 
Ter as laterais do prédio abertas facilita a circulação de 
poeira,insetos e chuva. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Adequado 
Há alguns locais da BC que há ar condicionado, porém na 
Referência onde fica o acervo geral dos livros e a maioria 
de mesas de estudo a ventilação é péssima. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado Setor de Referência da Biblioteca Central é mal ventilado 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Pouco adequado Algumas salas não possuem ar condicionados 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Pouco adequado 
As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade 
de poeira nas estantes, nos livros e nos espaços para 
estudo. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca - Setorial Sul Adequado 
Porém há anos não temos uma simples tampa no vaso 
sanitário. 

Biblioteca Central - BC Adequado Atende as necessidades do setor 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Para os servidores é distante da sala onde trabalho. O que 
fica perto é dos usuários da biblioteca. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca Central - BC Adequado Aceitável. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Adequado 
Não existe local para repouso/recuperação em caso de 
alguém passar mal/não se sentir. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Adequado Porém, não utilizo. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado Nao existe Pia. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 
Não ha local pra repouso e estamos precisando muito 
devido a jornada ter sido estendida. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
Espaço para refeição existe, mas para descanso é 
inexistente. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado falta pia na copa disponível no andar. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Não há espaço para descanso 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Não há pia na copa/cozinha 
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Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
Existe somente espaço precário para refeições. geladeira 
quebrada, microondas quebrado (estamos utilizando uma 
doação velho e enferrujado) 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
Há espaço para refeição, mas não há espaço para 
descanso. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado Não existe local para descanso 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado 
Há copas, porém não há um lugar reservado caso alguém 
passe mal. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado Não existe local de descanso 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Pouco adequado 
Não local adequado para descanso no intervalo para 
refeição 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Pouco adequado Local para refeição existe, para descanso não. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Biblioteca - Setorial Sul Pouco adequado A segurança não é suficiente para Alegre. 

Biblioteca - Setorial Sul Pouco adequado 
Tem câmeras de vigilância, mas os vigias ficam longe do 
setor. 

Biblioteca Central - BC Inadequado A segurança fica a desejar. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 
local de livre acesso ao público em horário extenso (até as 
21h e aos sábados), com circulação de dinheiro. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inadequado 
Só se tem se for solicitada. Os profissionais atendem com 
boa vontade.   

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente Não existe segurança na universidade. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente Não existe segurança nenhuma, totalmente expostos. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente 
não se tem segurança nenhuma, lidamos com dinheiro de 
multas e a BC não tem segurança. fica aberta até 21h e 
ficamos a mercê. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente 

Por se tratar de um setor com grande circulação de 
pessoas, de recebimento de multas em dinheiro por 
atraso de livros, deveria ter um segurança permanente no 
local. A segurança no Campus também está 
comprometida devido ao número reduzido de vigilantes. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente 
Trabalhamos com dinheiro e corremos risco de ser 
assaltados.E a segurança no campus também está 
péssima. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Inexistente 
Trabalho à noite e a segurança feita pelos guardas não 
existe. 
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Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado 
No período noturno a sensação no setor é de falta de 
segurança. O entorno é pouco iluminado; além disso tem 
havido ataques de cães. 

Divisão de Assistência ao Usuário - 
BC 

Pouco adequado Poucos vigilantes no Campus. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CCS - BC 

Inadequado 
Observa-se que não há pouquíssimos vigilantes presentes 
no campus de Maruípe, especialmente no local em que a 
biblioteca se encontra. 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Inadequado 
Escuro, perigoso, os poucos vigilantes que tem no campus 
no podem ficar fixos na biblioteca, pois tem que percorrer 
uma área enorme 

Divisão de Biblioteca Setorial do 
CEUNES - BC 

Pouco adequado 
Não há funcionários específicos para a função durante 
todo o período de funcionamento do prédio. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inadequado Há constante clima de insegurança em toda a UFES 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente 
Deveria ter um segurança constantemente na porta da 
Biblioteca Central devido ao grande fluxo de pessoas 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente 

Há somente no campus. Quando solicitamos por alguma 
emergência, somos atendidos, porém pelo grande fluxo 
de pessoas, tanto interna e externamente, acho que 
deveria ficar um segurança de plantão na BC. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente Não existe segurança na BC 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente 
Não há circulação de segurança dentro do prédio, 
intimidando a circulação em locais restritos e atitudes 
intimidantes por parte dos usuários. 

Divisão de Formação e 
Tratamento de Acervo - BC 

Inexistente 
Por favor, Tomem providências sérias antes que algo de 
pior aconteça !!!!!!!! 

Divisão de Tecnologia de 
Informação e Comunicação - BC 

Inexistente Não existe segurança na Ufes. 

 

 

4.3 CAR - CENTRO DE ARTES 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 46 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 36 
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Tabela 11 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CAR 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 7 28 0 

% 0,0% 2,8% 19,4% 77,8% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 1 12 23 0 

% 0,0% 2,8% 33,3% 63,9% 0,0% 

Iluminação 0 2 7 25 2 

% 0,0% 5,6% 19,4% 69,4% 5,6% 

Ventilação 3 6 5 22 0 

% 8,3% 16,7% 13,9% 61,1% 0,0% 

Distribuição de banheiro 4 5 7 20 0 

% 11,1% 13,9% 19,4% 55,6% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 13 6 5 12 0 

% 36,1% 16,7% 13,9% 33,3% 0,0% 

Segurança 8 15 9 4 0 

% 22,2% 41,7% 25,0% 11,1% 0,0% 

 

 

Tabela 12 - Comentários e Sugestões - CAR 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
Os equipamentos da galeria são muito antigos, não temos 
data show adequado e nem notebook 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
Equipamentos estão ficando obsoletos e não há uma 
pequena luz de planejamento para cobrir essas demandas 
causadas pela obsolecência. 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
Devemos autuar documentos digitalizados, mas não há 
scanner e impressora que funcionem bem. 

Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Artes 

Pouco adequado 
A tendência é deixar somente uma impressora para atender 
três Programas de Pós-graduação. Não é suficiente. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Adequado 

Quando apresentam defeito a manutenção demora. O novo 
sistema de protocolo, também é preocupante, pois o 
scanner apresenta muitos defeitos e é preciso procurar os 
departamentos próximos. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inadequado equipamentos velhos, obsoletos e que não funcionam 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
A limpeza no setor é realizada somente uma vez por 
semana, e não há limpeza de janelas e em cima de 
armários. O aparelho de ar refrigerado nunca é limpo. 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
A limpeza ocorre apenas 1 vez por semana e é apenas do 
chão e mesas. Janelas, vidros, grades, teto, armários nunca 
são limpos. O setor sempre fica com aspecto sujo. 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
instalações antigas, móveis velhos, depósito para guarda de 
materiais inadequado 
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Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
O Departamento é constantemente pichado, falta de 
segurança, ambiente propício à circulação de drogas. 

Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Artes 

Adequado A equipe da limpeza passa todos os dias. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Adequado Adequada. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inadequado 
estrutura velha, cheia de roedores e insetos, impróprio 
para o trabalho 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado À noite ambiente escuro. 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
iluminação da galeria cheia de "gambiarras" sempre 
queimando lâmpadas e não há pontos de luz direcionados 
para as obras de arte 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Pouco adequado 

Dentro da sala que trabalho, a iluminação é adequada. 
Porém, ao sair da minha sala e me direcionar aos prédios 
para registrar o ponto e sair do campus universitário, a 
iluminação é deficiente e sinto insegurança. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inadequado péssimo 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Inadequado 
Janelas antigas, velhas e fechadas. Uso de ar condicionado. 
Sem circulação de ar. 

Centro de Artes - CAR Inadequado 
Não há ar condicionado funcionando na secretaria e há 
incidência de sol nas dependências no período da tarde. 

Centro de Artes - CAR Inexistente 

O salão de exposições da galeria possui somente um 
arcond. velho e barulhento que não dá conta da ventilação. 
Em dias de verão fica insuportável permanecer na galeria. 
Já fiz o pedido de novos equipamentos de ar condicionado, 
mas nunca fui atendida. 

Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Artes 

Inadequado 
O ar-condicionado principal não funciona há vários anos. Já 
foi aberto chamado, mas o problema nunca foi resolvido. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Adequado 
O aparelho é muito antigo, não há contrato de manutenção 
e limpeza. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inadequado péssimo 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Inadequado 
Já respondi essa mesma pergunta em avaliações passadas e 
continua na mesma. 

Centro de Artes - CAR Inadequado 
O banheiro próprio para os funcionários fica em outro 
prédio e não há qualquer ventilação no mesmo! 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado Banheiro externo apenas. 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
No Setor onde trabalho tem um só banheiro ea demanda 
de usuário é bem maior. 

Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Artes 

Adequado 
Poderia melhorar. Tem um banheiro grande (1fem e 1 
masc) que é dividido entre funcionários e alunos e um 
banheiro para pessoa com deficiência. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Adequado Adequada. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inadequado péssimos 
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ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Inexistente Não há cozinha ou espaço para refeição. 

Centro de Artes - CAR Inexistente Não há espaço para isso na galeria 

Centro de Artes - CAR Inexistente 
Não há local para refeição e muito menos para descanso no 
setor. 

Centro de Artes - CAR Inexistente Não há! 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
A sala é compartilhada com porteiros e utilizada para 
outras funções 

Secretaria do Programa de Pós-
Graduação em Artes 

Inexistente 
Deveria ter em todos os setores, já que trabalhamos 8h e 
não temos onde descansar. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Adequado 
No local que trabalho não há espaço para refeição. 
Normalmente, me dirijo ao prédio da direção para fazer 
minha refeição. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inexistente 
não possui nenhum local adequado para refeição e 
descanso 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Artes - CAR Inadequado 

A universidade passa por problemas de segurança, com 
vários casos de assalto à mão armada amplamente 
divulgados, inclusive em prédios deste Centro de Artes. 
Ficamos praticamente sozinhos nas secretarias de 
departamento com nenhuma segurança. 

Centro de Artes - CAR Inadequado 
Falta ronda. Seguranças nunca são vistos. Falta iluminação. 
Refletores defeituosos nunca são consertados. Quando são, 
demora mais de 3 meses e com muita insistência. 

Centro de Artes - CAR Inadequado Já houve assalto à mão armada em sala de aula. 

Centro de Artes - CAR Inadequado 
Me sinto completamente inseguro no local onde trabalho. 
Tenho a sensação de que ser assaltado ou ser vítima de 
alguma outra violência é apenas uma questão de tempo. 

Centro de Artes - CAR Inadequado Se faz necessária a presença de vigilantes. 

Centro de Artes - CAR Inexistente 

A Galeria, tem em seu regimento a previsão de um 
segurança, porém isso nunca aconteceu. Não temos 
câmeras internas, e o funcionário fica sozinho na GAP, 
inclusive já houve roubo de equipamento 

Centro de Artes - CAR Inexistente 
Atualmente não temos segurança no Campus da 
universidade. 

Centro de Artes - CAR Inexistente 
Nunca vemos os seguranças e as luzes do estacionamento, 
mesmo depois de ter acontecido um assalto no mesmo, 
continuam queimadas. 

Centro de Artes - CAR Pouco adequado 
Pouco policimento, local inseguro especialmente 
dependendo do horário. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Arquitet e Urbanismo 

Inadequado 

Me sinto insegura, considerando os furtos e assaltos que 
aconteceram nas últimos semanas dentro do Centro de 
Artes e a insegurança aumenta no recesso, mesmo com as 
portas trancadas não é possível ficar tranquila. 

Secretario Administrativo do 
Depto de Artes Visuais - CAR 

Inexistente 
furtos acontecem diariamente na porta do prédio, sem 
segurança nenhuma 
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4.4 CASES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 36 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 36 

 

Tabela 13 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CASES 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 12 21 3 

% 0,0% 0,0% 33,3% 58,3% 8,3% 

Limpeza e conservação 0 8 9 16 3 

% 0,0% 22,2% 25,0% 44,4% 8,3% 

Iluminação 3 2 3 22 6 

% 8,3% 5,6% 8,3% 61,1% 16,7% 

Ventilação 3 8 2 18 5 

% 8,3% 22,2% 5,6% 50,0% 13,9% 

Distribuição de banheiro 2 10 4 16 4 

% 5,6% 27,8% 11,1% 44,4% 11,1% 

Espaço para refeição e 
descanso 18 6 6 4 2 

% 50,0% 16,7% 16,7% 11,1% 5,6% 

Segurança 2 3 8 17 6 

% 5,6% 8,3% 22,2% 47,2% 16,7% 
 

 

Tabela 14 - Comentários e Sugestões - CASES 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Pouco adequado Impressoras não funcionam adequadamente. 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Conta de telefone paga em dia, falta cadeiras apropriadas 
para o servidor, 

Seção de Acompanhamento 
Patrimonial - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Espaço insuficiente para desenvolvimento das tarefas. 
Móveis quebrados. 

Seção de Acompanhamento 
Patrimonial - Setorial Sul 

Adequado 
A Seção de patrimônio de Alegre necessita de um veículo 
para atender sua demanda de serviços de regularização de 
patrimônio. 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Falta de alguns materiais básicos, como lanterna e pilhas, 
otoscópio e pilhas, além de equipamentos de informatica 
(impressora, scanner). 

Seção de Materiais - Setorial Sul Pouco adequado 
Os equipamentos estão sem manutenção. A impressora 
não tem manutenção, falta tonner, falta nobrek, falta 
equipamentos de reposição. 

Seção de Tecnologia da 
Informação - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Dificuldade de acesso a informação e falta de gestão por 
parte da unidade superior (NTI) 
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LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Poucas pessoas para fazer a limpeza,com isso, o serviço e o 
lixo ficam acumulado. 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Pouco adequado Só há limpeza 1 vez por semana 

Seção de Acompanhamento 
Patrimonial - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Não há limpeza regular de filtros de ar condicionado e não 
há troca de filtros de bebedouros. 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Adequado 
Limpeza boa, mas o local precisa de uma reforma 
urgentemente 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Pouca mão de obra para limpeza de muitos espaços, acaba 
por deixar a desejar 

Seção de Compra Direta - Setorial 
Sul 

Pouco adequado 
Falta funcionários para a realização adequada dos serviços. 
Tem banheiros aqui que está sendo limpo a cada 15 dias. 

Seção de Execução Orçamentária 
e Financeira - Setorial Sul 

Pouco adequado 

Com a diminuição do quadro do pessoal de limpeza, as 
meninas responsáveis não estão dando conta de manter o 
ambiente limpo, sendo que cozinhas e banheiros estão 
deixando a desejar. 

Seção de Execução Orçamentária 
e Financeira - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Depois que o número de pessoas da limpeza diminuiu caiu 
a qualidade do serviço de limpeza e conservação. 

Seção de Tecnologia da 
Informação - Setorial Sul 

Inadequado 
Já foi melhor, frequência diminuiu bastante ficando as 
vezes semanas sem limpeza 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado 
O local não tem sido higienizado frequentemente e possui 
fios espalhados para todo lado. 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado O Setor só é limpo uma vez na semana. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado Não possui janelas. 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inexistente O ambiente é escuro e não possui luz natural. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Inadequado Ar condicionado não funciona adequadamente. 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Adequado 
janelas não podem ser abertas pois estão caindo, só uma 
delas pode ser aberta.  sala fechada fica com cheiro de 
mofo. 

Seção de Execução Orçamentária 
e Financeira - Setorial Sul 

Inadequado Não existe ventilação no prédio onde trabalho. 

Seção de Tecnologia da 
Informação - Setorial Sul 

Inexistente Só ar condicionado 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado Não possui janelas 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inexistente O local não possui janelas e não tem ventilação. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Pouco adequado Muitos discentes usam e muitas vezes estão muito sujos. 

Seção de Execução Orçamentária 
e Financeira - Setorial Sul 

Inadequado Banheiros mal distribuídos no prédio. 
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Seção de Gestão de Pessoas - 
Setorial Sul 

Pouco adequado Pouca privacidade. 

Seção de Tecnologia da 
Informação - Setorial Sul 

Inadequado 
Banheiro de uso comum, com frequência está sujo e sem 
papel 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado O banheiro é extremamente inadequado. 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado O Setor divide banheiro externo com outros servidores. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Inexistente 
Poderia ter algum espaço para que os servidores pudessem 
fazer as refeições e o horário de almoço. 

Seção de Acompanhamento 
Patrimonial - Setorial Sul 

Pouco adequado 
Temos um espaço com um fogão, geladeira e microondas, 
contudo não suporta três usuários ao mesmo tempo. 

Seção de Execução Orçamentária 
e Financeira - Setorial Sul 

Inexistente Não existe disponível para este fim em Alegre. 

Seção de Gestão de Pessoas - 
Setorial Sul 

Inadequado 
O espaço da cozinha é pequeno demais, comporta no 
máximo 2 pessoas por vez. Não existe um local para 
descanso. 

Seção de Tecnologia da 
Informação - Setorial Sul 

Inexistente Promessa desde quando entrei na ufes. 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inadequado Não existe copa e utilizamos um espaço improvisado. 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Pouco adequado 
Não possui cozinha, apenas uma sala que utilizamos para as 
refeições.   

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Suporte à 
Gestão - Setorial Sul 

Pouco adequado Poucos terceirizados trabalhando na segurança. 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Mais que 
adequado 

infelizmente nossos ótimos e parceiros seguranças 
terceirizados estão para ser substituídos por PMs da 
reserva, segundo soubemos pelo jornal A Gazeta. 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Pouco adequado 
A segurança no Campus é adequada, porém o setor tem 
livre acesso à entrada de qualquer pessoa. 

Seção de Atenção à Saúde e 
Assistência Social - Setorial Sul 

Pouco adequado Poucos profissionais de segurança para um lugar tão grande 

Seção de Tecnologia da 
Informação - Setorial Sul 

Mais que 
adequado 

Alegre é uma cidade tranquila 

Secretaria Única de Graduação - 
Setorial Sul 

Inexistente Não existe medidas de segurança no setor. 

 

 

4.5 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA 

 

  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 
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Tabela 15 - 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 16 - 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. 

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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

 

 

4.6 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 50 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 45 

 

Tabela 17 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCE 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 1 1 4 35 4 

% 2,2% 2,2% 8,9% 77,8% 8,9% 

Limpeza e conservação 1 0 15 24 5 

% 2,2% 0,0% 33,3% 53,3% 11,1% 

Iluminação 0 2 4 31 8 

% 0,0% 4,4% 8,9% 68,9% 17,8% 

Ventilação 1 7 3 27 7 

% 2,2% 15,6% 6,7% 60,0% 15,6% 

Distribuição de banheiro 0 1 8 28 8 

% 0,0% 2,2% 17,8% 62,2% 17,8% 

Espaço para refeição e 
descanso 10 4 13 12 6 

% 22,2% 8,9% 28,9% 26,7% 13,3% 

Segurança 9 14 15 4 3 

% 20,0% 31,1% 33,3% 8,9% 6,7% 
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Tabela 18 - Comentários e Sugestões - CCE 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCE Adequado 
Desenvolvo minhas atividades dentro do horário de 
trabalho regular. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
Preciso de uma série de equipamentos de trabalho dos 
quais que não possuo, para desempenhar algumas de 
minhas atribuições 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 

Uma das condições para meu trabalho é que haja um local 
apropriado p/ armazenamento seguro dos produtos 
químicos, no departamento de Química, conforme exigido 
pelo Exército. Atualmente esse espaço não existe, apesar 
de já ter sido sinalizado para a chefia 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

Departamento de Química - CCE Adequado 
No entanto, os laboratórios de ensino de química 
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as 
normas de segurança no trabalho urgente. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado 
A limpeza é perfeita, porém às geralmente falta sabonete e 
papel higiênico no banheiro, além de faltar detergente na 
cozinha. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado Nada a reclamar. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE 
Mais que 
adequado 

Iluminação adequada 

Departamento de Matemática - 
CCE 

Pouco adequado Pouca luz natural 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado 
O único problema é a falta de manutenção do ar 
condicionado. O mesmo acaba expelindo mau cheiro 
quando ligado. 

Centro de Ciências Exatas - CCE 
Mais que 
adequado 

Tudo funciona perfeitamente 
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Departamento de Física - CCE Pouco adequado 

O laboratório possui aparelhos de ar condicionado 
funcionando, mas os mesmos não fazem a reciclagem do 
ar. É necessário todas as manhãs abrir as janelas para 
minimizar este problema.   

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com o tipo de abertura existente não permitem 
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes 
químicos. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com o tipo de abertura existente não permitem 
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes 
químicos. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com tipo de abertura maxim-ar não permitem uma 
renovação emergencial do ar, se tiver presença de 
vapor/gás de agentes químic... 

Departamento de Química - CCE Inadequado 

Sistemas de exaustão ineficientes nos laboratório. Sendo 
que os mesmos são muito antigos e mal dimensionados. As 
janelas com tipo de abertura maxim-ar não permitem uma 
renovação emergencial do ar, se tiver presença de 
vapor/gas de agentes químicos. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado Nada a reclamar 

Departamento de Matemática - 
CCE 

Pouco adequado Poucos banheiros e não muito limpos 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCE Pouco adequado 
O espaço atualmente existe, porém não há mobília 
adequada. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Adequado Nada a reclamar 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
O espaço também é usado por estudantes, então poderia 
ser maior. Não há detergente na cozinha, cada um precisa 
levar o seu. 

Departamento de Física - CCE Inadequado 
Não existe no CCE. E uma Falta de respeito com o servidor 
que tem que ficar o mínimo uma hora pelos cantos do 
setor. 

Departamento de Física - CCE Pouco adequado 
Há uma pequena copa onde faço minhas refeições, mas 
este local nem sempre consegue conter todos os usuários 
ao mesmo tempo. Não há local para descanso. 

Departamento de Química - CCE Inexistente 
Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou 
descanso após as refeições. 

Departamento de Química - CCE Inexistente 
Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou 
descanso após as refeições. 

Departamento de Química - CCE Inexistente 
Não existe espaço reservado para fazer as refeições ou 
descanso após as refeições. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCE Pouco adequado 
Há um clima de insegurança no entorno do local de 
trabalho. 
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Centro de Ciências Exatas - CCE Inadequado 
A UFES está com muitos casos de violência no Campus, o 
que preocupa toda a comunidade universitária. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Inadequado 
Principalmente à noite nos estacionamentos próximos ao 
local em que trabalho 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
Já aconteceu assalto aqui no prédio (LabPetro). Os 
assaltantes vieram pelo mangue. Não há segurança no 
local, aqui é ermo. 

Centro de Ciências Exatas - CCE Pouco adequado 
Nunca ocorreu comigo nenhum tipo de problema quanto a 
esse quesito, porém não me sinto seguro no horário 
noturno. 

Departamento de Física - CCE Inadequado 
Nada a declara. Basta ver o noticiário. assalto, estupro, 
trafico de drogas. e não se faz nada. 

Departamento de Física - CCE Pouco adequado 

O laboratório em que trabalho ainda precisa de mudanças 
para melhorar as condições de segurança do ambiente. 
Fora do laboratório há também insegurança. Na semana 
passada eu presenciei um homem tentando roubar uma 
bicicleta em frente a saída do prédio. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Falta de EPIs e EPCs e mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Inadequado 
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs 
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não 
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada. 

Departamento de Química - CCE Pouco adequado 
Já houveram assaltos que decorreram nos fundos do local 
de trabalho, advindos do mangue. 

 

 

4.7 CCENS - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS E DA SAÚDE 

 

  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 19 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCENS 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 
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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 20 - 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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

4.8 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 86 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 82 

 

Tabela 21 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCHN 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 5 27 49 1 

% 0,0% 6,1% 32,9% 59,8% 1,2% 

Limpeza e conservação 1 7 25 46 3 

% 1,2% 8,5% 30,5% 56,1% 3,7% 

Iluminação 0 5 18 55 4 

% 0,0% 6,1% 22,0% 67,1% 4,9% 

Ventilação 1 4 15 58 4 

% 1,2% 4,9% 18,3% 70,7% 4,9% 

Distribuição de banheiro 1 1 5 73 2 

% 1,2% 1,2% 6,1% 89,0% 2,4% 

Espaço para refeição e 
descanso 4 3 12 56 7 

% 4,9% 3,7% 14,6% 68,3% 8,5% 

Segurança 11 28 29 11 3 

% 13,4% 34,1% 35,4% 13,4% 3,7% 
 

 

Tabela 22 - Comentários e Sugestões - CCHN 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Alguns computadores do setor estão muito ruins, e 
também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como 
computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários 
adequados e impressoras. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Impressoras defasadas e com problemas. 
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Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Impressoras com problemas, porém devido a novo método 
de serviço de impressão que será implementado, não 
possibilitando conserto dos equipamentos atuais, ao que se 
sabe. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Alguns computadores do setor estão muito ruins, e 
também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como 
computadores, escâner, fragmentadora de papel, armários 
adequados e impressoras. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Faltam computadores novos, impressoras e scanners. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Mas no momento estamos com problemas na impressora. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Alguns computadores do setor estão muito ruins, e 
também os teclados e mouses. Faltam equipamentos como 
escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e 
impressoras. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 

A única impressora existente não tem recebe novo toner há 
algum tempo, o que prejudica o desenvolvimento do 
trabalho, uma vez que é preciso ir a outro departamento 
para fazer eventual impressão. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Necessitamos de impressoras 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Falta impressora e a rede edurom que foi instalada, não 
funciona de forma adquada e cai toda hora no CCHN.   

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Computadores com defeito e uma demora excessiva para 
consertar. Impressora funciona precariamente. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Poderiam colocar em registro de preço cadeiras 
ergométricas e descansos de pé. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Não há impressora e o scanner funciona parcialmente. 
Também não há qualquer linha telefônica. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Equipamentos dentro do padrão, mas com recursos 
financeiros reduzidos pelo Governo Federal afetam 
diretamente na qualidade 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Computadores com defeito e longo prazo para recuperação 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 

falta ponto eletrônico mais próximo ao setor, cadeiras 
adequadas ao ambiente, cortinas, manutenção predial 
(infiltração e mofo nas salas, manutenção regular de ar-
condicionado, solução definitiva para quedas de energia) 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Adequado 
Porém, a vida útil dos equipamentos é frequentemente 
posta em risco devido às quedas no fornecimento de 
energia elétrica. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Adequado 

Existe uma estrutura, mas faltam equipamentos 
importantes. Uso uma lupa emprestada. Não temos estufa 
(secagem de exemplares montados) na Coleção 
Entomológica. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Adequado 
Apesar de dispor dos recursos necessários, falta agilidade 
na reparo e reposição de equipamentos que apresentam 
defeitos. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Pouco adequado 
linha telefônica deficiente, computadores e impressora 
antigos e formatação não atualizadas. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Adequado 
Os instrumentos que possuo para realizar meu trabalho, 
são suficientes até o momento. 

Departamento de Linguas e Letras 
- CCHN 

Pouco adequado 
A equipe que eu trabalho precisa de um espaço maior e 
mais computadores disponíveis. 
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Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Inadequado 

Faltam equipamentos básicos de reparo e na maioria das 
vezes preciso trazer meus equipamentos pessoais para 
realizar meu trabalho (ferramentas, adaptadores, cabos 
extras, peças para testes, etc) 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado 

Ar condicionado com defeito> problema>sala com 
reagentes químicos voláteis. Extintores de incêndio 
vencidos>solicitados desde2/17. Falta espaço fisico para 
acondicionar resíduos/amostras, muitas vezes dispostos de 
forma incorreta. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado 
É preciso melhorar os recursos para manutenção dos 
equipamentos. 

Programa de Pós-Graduação em 
História - CCHN 

Adequado 
Há problemas sobretudo com as impressoras, pois por 
diversas vezes não tivemos tonner para reposição. 

Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia - CCHN 

Pouco adequado 

Uma impressora quebrada e sem possibilidade de reparo, 
pois não há contrato para tal. Vários aparelhos de ar 
condicionado sem conserto, por falta de contrato. 
Infiltração pelas janelas do Pouca oferta de Toner. 
Infiltração pelos vãos janelas. etc.. 

Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia - CCHN 

Pouco adequado 
Microcomputador necessitando de reposição, pois 
apresenta problemas técnicos que, segundo a assistência, 
de reparação não recomendada. 

Secretaria - CCHN Pouco adequado 
Falta impressora de boa qualidade no ambiente de 
trabalho. Sei que esta falta não é culpa do setor ou do 
gestor, mas sim de uma imposição do Governo. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
A equipe de limpeza comparece regularmente à sala para 
recolher lixo e passar pano, porém não ocorrem limpezas 
mais gerais. Os banheiros estão sempre sujos. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Limpeza apenas 1 x semana, porém é uma sala que circula 
muita gente e por isso suja muito 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Quando corta serviços dos contratos para diminuir gastos 
interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados, 
ainda mais sendo terceirizados. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à 
parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca 
são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários, 
hélices de ventilador e luminárias. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à 
parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca 
são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários, 
luminárias, hélices de ventilador. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à 
parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca 
são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à 
parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca 
são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado A limpeza é semanal 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Limpam uma vez por semana rapidamente e nos outros 
dias somente recolhem o lixo. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Não limpam em cima dos armários, cortinas e atrás dos 
mobiliários. 
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Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

O pessoal da manutenção se esforça para manter os 
ambientes (banheiros, cozinha) em condições ideais, porém 
é perceptível que o quantitativo de pessoas está bem 
abaixo do que seria ideal. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Adequado Poucos funcionários terceirizados que realizam a limpeza. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Pouco adequado Equipe de limpeza reduzida para o local. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Pouco adequado 
Não recursos humanos suficientes para adequar essa 
realidade conforme nossas necessidades. 

Departamento de Linguas e Letras 
- CCHN 

Pouco adequado 

Por conta do corte de verbas, da insegurança pelo campus, 
o grupo terceirizado que faz a limpeza no nosso prédio 
demora a voltar para a limpeza. O  prédio e os banheiros às 
vezes passam dias sem limpeza. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado Está faltando ter uma limpeza externa periódica. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado 
O ambiente de trabalho nâo é totalmente sujo, mas poderia 
ser bem mais limpo. A geladeira do setor é imunda. 

Departamento de Psicologia - 
CCHN 

Adequado 
Esta razoável. Mas, melhor seria se a limpeza fosse 
realizada duas vezes por semana. Atualmente,é apenas 
uma vez. 

Departamento de Psicologia - 
CCHN 

Pouco adequado 

As salas de aula são limpas adequadamente, porém o 
restante do espaço do prédio de psicologia é limpo apenas 
uma vez por semana, a exemplo das salas de atendimento 
do Núcleo de Psicologia. 

Programa de Pós-Graduação em 
História - CCHN 

Pouco adequado 
A limpeza dos setores administrativos está sendo feita 
apenas uma vez por semana, o que é insuficiente, dado o 
número de pessoas circulando nesses setores. 

Secretaria - CCHN Adequado 
Apesar das restrições orçamentárias, as terceirizadas da 
limpeza executam o trabalho. 

Secretaria - CCHN Pouco adequado 
A sala é limpa uma vez por semana, apesar do lixo ser 
recolhido todos os dias. Tem acumulo de poeira. 

Secretaria - CCHN Pouco adequado 

Devido a diminuição do quadro de pessoal terceirizado, o 
setor recebe procedimento de limpeza geral apenas uma 
vez por semana. Há necessidade que esse procedimento 
seja realizado mais vezes. 

Secretaria - CCHN Pouco adequado 

Há ressalva apenas em relação ao banheiro. Percebo que 
existe uma dificuldade em encontra-lo limpo, pois ele fica 
disponível não só para os funcionários mas também para os 
usuários externos. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado Dentro dos padrões 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 

Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho 
(necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é 
desconfortável e o corredor sempre fica com pouca 
iluminação em razão de lâmpadas queimadas. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado lâmpadas queimadas e iluminam pouco 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Lâmpadas queimadas e que nunca são trocadas. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Na parte externa do CCE falta luzes no predio novo. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho 
(necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é 
desconfortável e o corredor sempre fica com pouca 
iluminação em razão de lâmpadas queimadas. 
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Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho 
(necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é 
desconfortável e o corredor sempre fica com pouca 
iluminação em razão de lâmpadas queimadas. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Temos uma lâmpada na sala sem trocar há mais de 6 
meses. O corredor do IC2 também precisa de troca de 
lâmpadas. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 
Apesar de adequada iluminação no prédio onde trabalho, 
entre este e a saída da UFES existem pontos pouco 
iluminados. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado faltam cortinas. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado Há frequentes quedas no fornecimento de energia elétrica. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Pouco adequado 
Mesmo com as dificuldades financeiras que a UFES passa 
no momento,temos sobrevivido a contento. 

Departamento de Linguas e Letras 
- CCHN 

Pouco adequado O acesso ao prédio a noite é um pouco escuro. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Inadequado 
Dentro do Departamento a iluminação é boa. No corredor 
que dá acesso ao estacionamento não há iluminação. Após 
as 18h é extremamente perigoso. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado 
As lampadas na saída do prédio queimam constantemente, 
apos as 17:30 fica muito escuro nas redondezas do prédio 
do Depto. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado Melhorar as condições de iluminação externa e interna. 

Departamento de Psicologia - 
CCHN 

Adequado 
No setor, a iluminação esta adequada. Porém, nos 
arredores do prédio é 100% precária, comprometendo 
totalmente a segurança dos servidores 

Departamento de Psicologia - 
CCHN 

Inadequado 

Na Secretaria do Departamento e nas salas de aula a 
iluminação é adequada. Nos arredores do prédio, por outro 
lado, a iluminação é péssima, o que compromete 
significativamente a segurança do local. 

Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia - CCHN 

Adequado 
Iluminação externa do local, inadequada; ainda mais 
considerando os incidentes ocorridos!! 

Secretaria - CCHN Adequado 
O prédio é antigo, todavia não há luminárias sem lâmpadas. 
Necessitaria de um projeto novo para se tornar mais que 
adequado. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado Normal 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 

Recentemente nosso Aparelho de Ar Condicionado foi 
retirado para conserto, devolvido, mas ainda com 
problema, o qual temos confiança de que será sanado 
brevemente. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

As janelas estão quebradas, durante todo o expediente, só 
se usa o ar-condicionado, cuja manutenção e higienização 
dos filtros não é feita há anos, colocando em risco a saúde 
dos trabalhadores. Só há 1 ar condicionado na sala de 
grande extensão 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
As janelas são velhas, algumas quebradas, e os modelos de 
janela são inadequados. Um ar condicionado é insuficiente. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado básculas não abrem 
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Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, 
durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-
condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros 
não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos 
trabalhadores. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então, 
durante todo o expediente, é necessária a utilização do ar-
condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros 
não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos 
trabalhadores. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Não há controle remoto do condicionador de ar. Dessa 
forma, quando há a necessidade de mudar a temperatura, 
temos que recorrer a alguma sala onde há o mesmo 
modelo. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Adequado falta manutenção regular de ares-condicionados 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Adequado 
Todavia, a manutenção corretiva dos aparelhos de ar 
condicionado costuma demorar várias semanas. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 

Algumas áreas do prédio apresentam paredes úmidas e 
com mofo devido à má circulação de ar nos corredores. Na 
sala e na coleção onde trabalho especificamente, as 
condições de ventilação são adequadas. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 
Seria ideal a instalação de um sistema de circulação de ar 
na Coleção Entomológica para diminuir o cheiro forte 
(naftaleno) no interior da sala e nos corredores. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Inexistente 
Usamos ar-condicionado em nossa sala, mas, também não 
janela. É uma sala improvisada. 

Programa de Pós-Graduação em 
História - CCHN 

Pouco adequado 
Há apenas janela do tipo báscula, que não abre 
completamente, dificultando a circulação de ar. 

Secretaria - CCHN Adequado Há climatização nas salas. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a 
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar. 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a 
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar. 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a 
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar. 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado Normal 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
Porém, a limpeza precisa melhorar. Sempre há mictórios 
quebrados e interditados. 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
precisa limpar mais vezes ao dia e retirar o lixo, além de 
suprir com papel etc. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Adequado Pode melhorar e MUITO. 

Secretaria - CCHN Adequado 
Para se tornar mais que adequado necessitaria de uma 
pequena reforma. Porém o banheiro encontra-se 
constantemente limpo. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado A sala de convivência atendeu a essa necessidade. 

Assessoria de Gestão - CCHN Adequado 
Há uma boa sala de convivência no prédio da 
administração. 
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Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Não existe um refeitório. Há apenas um espaço pequeno 
com equipamento para aquecer alimentos. É apenas um 
espaço adaptado para se fazer uma refeição. 

Assessoria de Gestão - CCHN 
Mais que 
adequado 

Boa ideia da direção. Implantação com sucesso 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Necessita de maior limpeza 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado Não existe um local específico para descanso. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Inexistente 
É o próprio campus. Muito antigamente tínhamos, mas o 
diretor na época aboliu. 

Departamento de Linguas e Letras 
- CCHN 

Pouco adequado Falta uma pia para higienização dos utensílios. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Inadequado É preciso e necessário um local para refeição e descanso. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Inexistente 
Não existe espaço para refeição. Os servidores e os alunos 
de pós graduação fazem suas refeições sentados na escada 
principal do prédio 

Secretaria - CCHN 
Mais que 
adequado 

O CCHN inaugurou uma sala de convivência, na qual os 
servidores almoçam e fazem o intervalo de almoço. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado acontece roubos, violência etc. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Os IC'S não tem segurança. Usuários e comércio de drogas 
pelos corredores dos IC's 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Péssimo, pois adentra na UFES, qualquer tipo de  pessoa 
estranha a UFES, SEM VINCULO NENHUM e também com 
moto sem camisa e sem mochila e em alta velocidade. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 
Quando corta serviços dos contratos para diminuir gastos 
interfere diretamente na qualidade dos serviços prestados, 
ainda mais sendo terceirizados. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inadequado 

São noticiados atualmente em todos os jornais estaduais o 
problema de assaltos e falta de segurança na Ufes em 
Geral, como no estado e no país, confiamos  que esta 
Universidade esteja trabalhando para proteger seu público 
interno e externo. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inexistente 
Lamentavelmente, é difícil observar algum vigilante (aliás, 
em todo campus). A Universidade está extremamente 
vulnerável às ações de criminosos. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inexistente 

Não temos observado a presença de vigilantes. Tem sido 
observado a presença de pessoas estranhas à comunidade 
da UFES. Roubos à luz do dia. Furtos de bicicleta. Transito 
de motocicletas dentro dos prédios.Tráfico de drogas a luz 
do dia. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inexistente 

Não temos observado a presença de vigilantes. Tem sido 
observado a presença de pessoas estranhas à comunidade 
da UFES. Roubos à luz do dia. Furtos de bicicleta. Transito 
de motocicletas dentro dos prédios.Tráfico de drogas. 

Assessoria de Gestão - CCHN Inexistente 
Registro de vários casos de assaltos; Ampla circulação de 
pessoas estranhas ao ambiente acadêmico; tráfico de 
drogas, dentre outros problemas. 
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Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 

Como não é possível atender os alunos pelo guichê 
(problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000 
alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança, 
em especial no começo da manhã e à noite. Uma das 
janelas está sem vidro, com um papelão no lugar 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Poderia ter um guichê de entrada e câmaras filmadoras no 
entorno do prédio. 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado Principalmente no período noturno é muito perigoso 

Assessoria de Gestão - CCHN Pouco adequado 
Tem ocorrido diversos casos de assaltos e furtos na região. 
Minhas colegas tem trabalhado de porta trancada em dias e 
horários de pouco movimento. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 
A percepção de segurança seria maior com a ronda de 
policiais ou seguranças particulares. Além disso, é comum 
avistar usuários e traficantes de drogas no campus. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 
Muitos assaltos e casos de violência tem ocorrido no 
campus. Precisamos de mais profissionais de segurança, 
não apenas guardas patrimoniais. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 
Nunca observei seguranças nas redondezas do prédio do 
DCBIO, apenas em áreas mais afastadas da universidade, 
normalmente mais próximo às entradas. 

Departamento de Ciências 
Biológicas - CCHN 

Pouco adequado 
O prédio é isolado e não conta com nenhum tipo de 
vigilância patrimonial regular. 

Departamento de Geografia - 
CCHN 

Adequado 
Não acredito que as armas são segurança. Acredito que o 
respeito gera a segurança.Contudo, acredito que o que 
temos seja adequado à nossa realidade. 

Departamento de Linguas e Letras 
- CCHN 

Inadequado 
Poucas rondas e pouca presença dos vigilantes. Há sempre 
grupos de pessoas usando e comercializando maconha na 
frente do prédio 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Inadequado 

Ficamos ao lado da caixa d'agua da ufes, um local isolado, 
assaltos sâo constante. Várias pessoas usam drogas em 
nosso estacionamento. Vários alunos que frequentam o 
Depto. de Oceanografia já foram assaltados 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Inadequado 

O estacionamento do prédio é um dos locais mais inseguros 
da Universidade. Já houveram vários assaltos, inclusive a 
mão armada. Só há vigilância quando solicitada. Consumo 
de drogas no estacionamento é comum. 

Departamento de Oceanografia e 
Ecologia - CCHN 

Pouco adequado É preciso aumentar o efetivo da segurança. 

Departamento de Psicologia - 
CCHN 

Inadequado 

Iluminação péssima, inadequada nos arredores do prédio e 
falta de vigilância efetiva, especialmente no período da 
noite e fechamento do setor, às 19h30min, quando o fluxo 
de pessoas já é muito baixo na região. 

Programa de Pós-Graduação em 
História - CCHN 

Inexistente 

Não há segurança nenhuma para as PESSOAS  na 
Universidade. No CCHN já houve inclusive ataques a 
trabalhadores à luz do dia e nada foi feito. O campus é 
muito inseguro, à noite é necessário trabalhar com a porta 
trancada. 

Secretaria - CCHN Adequado 

Até o momento não tivemos maiores problemas dentro do 
prédio adm. do CCHN. Sei das condições de segurança de 
toda a UFES, mas até o momento não houve qualquer 
problema. Há alarme no prédio e ele é fechado após a saída 
dos servidores. 

Secretaria - CCHN Inadequado 
Há necessidade de mais agentes de vigilância no entorno 
dos prédios. 
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Secretaria - CCHN Pouco adequado 
Durante a noite fica perigoso, principalmente próximo ao 
estacionamento que é escuro. 

Secretaria - CCHN Pouco adequado 
Precisa ser melhorada a questão da segurança não só do 
local de trabalho. mas de toda a Universidade. 

 

 

4.9 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 36 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 35 

 

Tabela 23 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCJE 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 5 29 0 

% 0,0% 2,9% 14,3% 82,9% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 6 13 15 1 

% 0,0% 17,1% 37,1% 42,9% 2,9% 

Iluminação 0 0 3 31 1 

% 0,0% 0,0% 8,6% 88,6% 2,9% 

Ventilação 0 0 4 30 1 

% 0,0% 0,0% 11,4% 85,7% 2,9% 

Distribuição de banheiro 6 3 9 16 1 

% 17,1% 8,6% 25,7% 45,7% 2,9% 

Espaço para refeição e 
descanso 10 7 11 7 0 

% 28,6% 20,0% 31,4% 20,0% 0,0% 

Segurança 7 19 7 2 0 

% 20,0% 54,3% 20,0% 5,7% 0,0% 

  

 

Tabela 24 - Comentários e Sugestões - CCJE 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Adequado 

Os computadores de uso dos servidores da SUCC são 
suficientes e eficientes, com exceção dos usados pelos 
bolsistas que são bem "velhinhos". Quanto a existência de 
data-shows em todas as salas de aulas há uma reclamação 
constante por parte de alunos 

Assessoria de Gestão - CCJE Adequado 
Adequado, porém são necessários novos PC's e impressoras 
e a correta adequação da sala às demandas da secretaria.   
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Assessoria de Gestão - CCJE Adequado 
Temos bons computadores, porém algumas cadeiras estão 
ruins. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Pouco adequado Computador obsoleto. 

Departamento de Serviço Social - 
CCJE 

Inadequado É necessário uma impressora e um computador. 

Departamento de Serviço Social - 
CCJE 

Adequado 
Faltam alguns equipamentos para realizar as atividades de 
extensão como: notebook e caixa de som. 

Secretaria - CCJE Adequado 
temos dificuldades com equipamentos informáticos, como 
impressoras 

Secretaria - CCJE Adequado 
Porém há limitações quanto a qualidade de impressoras e 
demais materiais e equipamentos 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 

Um dos itens fundamentais para o trabalho na minha 
unidade são as impressoras, porém, todas as três que estão 
em uso são antigas e apresentam problemas variados, o 
que causa muitos problemas ao andamento do trabalho. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Inadequado Limpeza deficiente. Uma vez por semana. 

Assessoria de Gestão - CCJE Pouco adequado 
As meninas da limpeza são competentes, mas a limpeza é 
feita apenas uma vez por semana por motivo de corte de 
gastos e isso é insuficiente. 

Assessoria de Gestão - CCJE Pouco adequado 
É feita uma vez por semana atualmente, o ideal seriam 
duas vezes por semana 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inadequado Sala inadequada. Há previsão de mudança em breve. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Pouco adequado 

A redução do contrato de limpeza tem prejudicado o 
ambiente, por ser um local de intensa circulação de alunos, 
professores e demais usuários a limpeza uma vez por 
semana é insuficiente 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Pouco adequado 
Com a redução contratual, a limpeza do setor que era feita 
diretamente passou a ser feita uma vez por semana, o que 
não é suficiente. 

Colegiado do Curso de Direito - 
CCJE 

Pouco adequado 
A limpeza feita de forma semanal não atende às 
necessidade do prédio. 

Departamento de Serviço Social - 
CCJE 

Pouco adequado 
A sala é limpa somente uma vez por semana e por vezes 
passam mais duas semanas sem limpeza. Limpar mais vezes 
e detetizar o espaços que possuem baratas. 

Secretaria - CCJE Inadequado 

Apesar de os funcionários da empresa terceirizada fazer o 
recolhimento do lixo diariamente, a sala só é limpada uma 
vez por semana, acumulando muita sujeira no chão e nos 
móveis. 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 
A limpeza do espaço administrativo é feita apenas 01 vez 
por semana. 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 

atualmente, a limpeza é realizada uma vez por semana. O 
que é pouco para o fluxo de pessoas no setor. Uma 
alteração para que a limpeza ocorresse duas vezes por 
semana já seria positiva. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Pouco adequado 
A área interna é bem iluminada mas a área externa tem 
iluminação insuficiente. 

Colegiado do Curso de Direito - 
CCJE 

Pouco adequado 
A saída do prédio deveria ser mais iluminada com lâmpadas 
claras (brancas). 
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Secretaria - CCJE Pouco adequado 
A parte interna é adequada. A parte externa, fora das 
dependências do prédio é inadequada, o local é escuro. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Adequado Falta a limpeza do ar condicionado. 

Assessoria de Gestão - CCJE Pouco adequado 
Os aparelhos de ar-condicionado estão péssimos. Podem 
"dar pau" a qualquer momento. 

Secretaria - CCJE Adequado 
o posicionamento dos aparelhos de ar condicionado criam 
ambientes muito frios e não refrigerados o suficiente na 
mesma sala 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente Não há banheiro no edifício 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente não há banheiros no prédio 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente No prédio que funciona a SUCC não temos banheiros 

Assessoria de Gestão - CCJE Pouco adequado 
O principal problema dos banheiros é que eles estão - 
frequentemente - interditados. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Adequado 
Quantidade de banheiros suficiente, porém os banheiros 
possuem cheiro forte de esgoto. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inadequado Utilizo o banheiro destinado aos alunos e público externo. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inexistente Não há banheiros próximos ao setor. 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 
A nova sede da SUD, que está em obras neste momento, 
não possui banheiros para os servidores, há apenas um 
coletivo no fim do corredor 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente Colchão de grama. 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente 
improvisamos uma mesa para pequenos lanches, mas não 
temos um espaço para isso, não temos nem pia, o que é um 
grande inconveniente. 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente 
Não há espaço para refeição e descanso no edifício. Temos 
apenas uma mesa com o café atrás de um dos armários. 

Assessoria de Gestão - CCJE Pouco adequado 
Fazemos na própria sala de trabalho,num canto atrás de 
armários (onde é a nossa "cozinha") 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inadequado Não temos espaço para refeição no setor. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inadequado 
Temos uma pequena sala improvisada com uma mesa que 
utilizamos para refeições rápidas, porém está longe de ser 
um ambiente adequado. 

Departamento de Serviço Social - 
CCJE 

Inexistente Esse elemento faz muita falta. 

Secretaria - CCJE Inexistente Não há. 

Secretaria - CCJE Pouco adequado Espaço pequeno para a quantidade de servidores 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 

O único espaço oficial existente não tem janela para 
ventilação e nem ar condicionado. O espaço também é 
pequeno e com aspecto de sujo. Não há mesa para 
refeição. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCJE Inadequado 
É irônico, mas quando entro na Ufes me sinto na Faixa de 
Gaza. Só me sinto menos preocupado quando estou na 
Fernando Ferrari. 
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Assessoria de Gestão - CCJE Inadequado Muitas ocorrências de assaltos e furtos no CCJE. 

Assessoria de Gestão - CCJE Inadequado 
O edifício é facilmente acessível sem necessidade de 
identificação. Temos câmera de segurança mas a 
iluminação externa à noite também é fraca. 

Assessoria de Gestão - CCJE Inadequado 
Praticamente inexistente. A sensação de insegurança é 
TOTAL. 

Assessoria de Gestão - CCJE Inexistente Não tem 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inadequado 

Assaltos à mão armada e furtos constantes ocorrem em 
todo o ambiente Universitário, em especial no CCJE nos 
últimos dias. Até cachorros têm atacado usuários e 
servidores no Campus. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inadequado 
Recentemente tivemos bandidos invadindo uma sala de 
aula próxima ao nosso local de trabalho  e assaltando 
alunos. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Inexistente 
Não existe segurança alguma, o CCJE tem sido alvo de 
crimes, inclusive à mão armada. 

Departamento de Serviço Social - 
CCJE 

Pouco adequado 
O local que eu trabalho é isolado e com poucas pessoas. 
Isso provoca um certo medo. 

Secretaria - CCJE Inadequado 
Há diversos relatos, notícias e boletins de ocorrência, 
relatando a atual situação doo campus. Não é preciso 
relatar novamente tudo aqui. A insegurança é geral. 

Secretaria - CCJE Inadequado 
Nesses últimos tempos, há vários registros de roubos no 
CCJE. 

Secretaria - CCJE Inadequado 
São diversos os relatos de assaltos nas redondezas ao meu 
setor. 

Secretaria - CCJE Inexistente 
Segurança inexistente nas dependências do CCJE até o 
presente momento. 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 
Fui mordida por um cachorro no mês passado, e peço por 
mais segurança em meu locar de trabalho, pois fui mordida 
dentro da ufes! 

Secretaria - CCJE Pouco adequado 

o setor é fora dos prédios com salas de aula. Assim, é 
comum que os servidores fiquem sozinhos no prédio, 
gerando insegurança. Ainda, o prédio é distante do 
estacionamento e pontos de ônibus, obrigando os 
servidores a caminhar por lugares pouco iluminados 

 

 

4.10 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 123 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 111 

 

Tabela 25  - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCS 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 5 8 36 57 5 

% 4,5% 7,2% 32,4% 51,4% 4,5% 
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Limpeza e conservação 0 8 35 61 7 

% 0,0% 7,2% 31,5% 55,0% 6,3% 

Iluminação 0 4 15 83 9 

% 0,0% 3,6% 13,5% 74,8% 8,1% 

Ventilação 1 3 15 84 8 

% 0,9% 2,7% 13,5% 75,7% 7,2% 

Distribuição de banheiro 0 11 19 71 10 

% 0,0% 9,9% 17,1% 64,0% 9,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 19 25 28 34 5 

% 17,1% 22,5% 25,2% 30,6% 4,5% 

Segurança 15 38 33 21 4 

% 13,5% 34,2% 29,7% 18,9% 3,6% 
 

 

Tabela 26 - Comentários e Sugestões - CCS 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado 
Cadeiras inadequadas provocando dores musculares e 
articulares 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado 

os equipamentos, em especial ar condicionados, 
computadores, projetores e nobreaks que estão com 
problemas e sem manutenção adequada, faltando 
substituição 

Assessoria de Gestão - CCS Inadequado Cadeiras e mesas de trabalho em más condições. 

Assessoria de Gestão - CCS Adequado 

Acho que o Programa em que trabalhamos poderia passar 
por algum tipo de revisão profissional, pois o programa 
sempre "trava". E no auto empréstimo o aluno pode levar 
livros além do limite ou livros iguais, o que é proibido pela 
política de regras da BC. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado Gostaria de ter prateleiras para arrumar melhor o setor. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 

Precisa de maior assistência do TI, inclusive deles virem ao 
local ao invés de levarmos o computador lá. Cada máquina 
é pesada, e por vezes são várias a serem consertadas. 
Impressora com problemas eventuais. Necessário scanner 
no PPGNS. 

Colegiado do Curso de 
Odontologia - CCS 

Adequado 
Os equipamentos estão sucateados, muitas vezes gerando 
retrabalho e atrasando entregas. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado 

Os ramais do Departamento frequentemente não 
funcionam, deixando os servidores sem possibilidade de 
realizar e receber ligações telefônicas, seja do público 
externo ou de outros setores da Universidade. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Inadequado Não há computador disponível a todos os servidores. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado 

A qualidade dos materiais comprados pela UFES é muito 
baixa, com fitas adesivas que não colam, grampeadores que 
não grampeiam, etc. É necessário rever a ideia do "quanto 
mais barato, melhor". 
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Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Adequado 
Os problemas são, em geral, a instabilidade na manutenção 
dos equipamentos (nem sempre é possível consertá-los 
quando precisamos devido a vigência de contratos). 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Adequado Poderia ser melhor. 

Departamento de Clínica Médica - 
CCS 

Pouco adequado Problemas recorrentes com impressoras. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
Impressoras antigas com problemas de atolamento e não 
realizam impressão frente e verso. Algumas não fazem 
escaneamento. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inexistente 
Realizo minhas atividades em uma instituição pública fora 
da universidade pois esta não oferece estrutura para a 
atividade de preceptoria de estágio que desenvolvo. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
O computador que utilizo é de um modelo antigo, a 
impressora não atende, está com a tampa quebrada e 
agarrando papel.   

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inexistente 
Precisaria de um computador e uma mesa pelo menos, pois 
para trabalhar preciso trazer computador próprio. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
Faltam alguns equipamentos importantes para a avaliação 
dos pacientes. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inexistente 
Não possuo computador para exercer as atividades. Trago 
meu computador pessoal diariamente. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
Estamos sem telefone para contato, computador está 
defasado, impressora com problemas na impressão 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
Falta telefone e muitas vezes a impressora apresenta 
problema. 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Pouco adequado Dificuldade de manutenção de equipamentos; 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Inadequado 
Como a Clinica escola não ficou pronta não tenho um local 
de trabalho fixo, o que compromete as atividades do 
serviço 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Pouco adequado 
Ainda aguardando a abertura da clínica-escola, local onde 
esperamos ter condições de estabelecer estação fixa de 
trabalho e armazenar adequadamente materiais. 

Departamento de Medicina Social 
- CCS 

Inadequado Falta de material de expediente,  impressora e scaner. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inexistente 

Falta estrutura adequada para acondicionamento e 
manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte 
irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente 
incorreto. Estrutura deteriorando. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Neste ano houve pouca reposição de material de consumo, 
bem como a manutenção de equipamentos com defeitos 
ou não. Reforçando que o laboratório é de caráter multi 
usuário que atende um número grande de alunos e 
professores. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Adequado 
É necessário uma capela para acomodar o processador de 
tecidos que utiliza reagentes químicos. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado Materiais precários e sem manutenção. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
Não temos impressora adequada ao fluxo de trabalho de 
uma secretaria, além de itens básicos como furador, 
grampeador, etc. 
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Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Neste ano, não houve reposição de material de consumo e 
nem manutenção dos equipamentos com defeito ou não. O 
laboratório no qual trabalho é multiusuário, atendendo a 
alunos e professores de graduação e pós-graduação. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Adequado 
Possuo os equipamentos adequados para a realização do 
meu trabalho. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Equipamentos insuficientes para atender a demanda de 
trabalho. Equipamentos não instalados e espaço 
inadequado. 

Departamento de Patologia - CCS Inadequado 

Área de trabalho pequena para o preparo das aulas 
práticas; não há equipamentos de proteção coletiva 
instalados; sala de esterilização montada de forma 
inadequada; equipamentos antigos, sem manutenção e 
distribuídos de forma inadequada nos laboratórios. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado falta instalar a cabine de segurança biológica. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 

Atualmente contamos com apenas uma autoclave o que 
tem se apresentado insuficiente, devido ao grande fluxo de 
material para esterilização. Não possuímos cabine de fluxo 
laminar instalado em nosso setor o que prioridade para a 
biossegurança dos servidores. 

Departamento de Patologia - CCS Adequado 
Falta manutenção dos equipamentos que acabam se 
deteriorando com o tempo. 

Departamento de Pediatria - CCS Pouco adequado 
Não temos manutenção de materiais, não temos carimbos 
entre outros. 

Departamento de Terapia 
Ocupacional - CCS 

Pouco adequado 
Fizemos a solicitação de alguns materiais para trabalhar e 
não recebemos nenhum até o momento. 

Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia - CCS 

Inexistente 

Não possuo ramal de telefone no meu setor. Para resolver 
demandas administrativas, que não são poucas e que 
necessitam de telefonemas, tenho que usar meu próprio 
celular. Arco com todos os custos. O CCS não tem previsão 
para instalação deste equipamento 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuticas - CCS 

Adequado 
Os equipamentos, às vezes, apresentam falhas, não 
funcionam direito. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 

A rede Eduroam funciona apenas em alguns pontos do 
campus de Maruípe. A manutenção de equipamentos como 
computadores, impressoras (incluindo recarga/troca de 
toner), digitalizadoras e datashows não é eficaz. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 

A rede Eduroam funciona apenas em alguns pontos do 
campus de Maruípe. A manutenção de equipamentos como 
computadores, impressoras (incluindo recarga/troca de 
toner), digitalizadoras e datashows não é eficaz. 

Programa de Pós-Graduação em 
Doenças Infecciosas - CCS 

Pouco adequado 
Necessidade de um computador melhor para desenvolver 
as atividades do setor. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Adequado 
Esta no limite do adequado, sendo que nas salas de aula 
estão um pouco abaixo do necessario. 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado São muito sujos. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
A limpeza das salas são realizadas somente uma vez por 
semana. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
Necessidade de limpeza mais frequente e eficiente por 
parte da equipe de limpeza. 
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Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 

O ideal seria limpeza mais vezes por semana no PPGENF, 
principalmente do banheiro. Nunca tem sabonete nos 
banheiros. Com frequencia nao tem papel higienico nem 
papel toalha. 

Colegiado do Curso de Medicina - 
CCS 

Pouco adequado 
Poucos funcionários para atender a demanda do local onde 
trabalho. 

Colegiado do Curso de 
Odontologia - CCS 

Adequado 
Na atual situação financeira da Universidade, está 
adequado. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado 

O local sofre diariamente com problemas de baratas e 
outros insetos. O local possui diversas infiltrações nas 
paredes. Na frente do prédio, quando ocorrem chuvas 
fortes alaga e tem saída de esgoto dentro do campus da 
universidade. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado 

O prédio está cheio de infiltrações, várias paredes ficam 
com umidade, podendo gerar problemas de saúde. Quando 
chove, uma tampa de esgoto que fica dentro do campus, 
em frente ao prédio, começa a jorrar água/esgoto, 
formando um brejo. 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Adequado Poderia ser melhor. 

Departamento de Clínica Cirúrgica 
- CCS 

Pouco adequado 

sala é limpa apenas uma vez por semana, sem combinação 
prévia do horário, o que acarreta em semanas sem limpeza, 
quando as funcionárias chegam em hora inapropriada e 
com a sala cheia. Não há limpeza dos vidros. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
A limpeza deveria ser realizada diariamente e não uma vez 
por semana. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
A limpeza é insuficiente. Falta placa de identificação no 
prédio, o que dificulta o acesso ao mesmo. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
A limpeza é bem superficial, as janelas e persianas não são 
limpas periodicamente. As paredes apresentam mofo. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
A sala onde fico é limpa uma vez por semana, assim como a 
cozinha 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado Aumentar a frequência da limpeza 

Departamento de Enfermagem - 
CCS 

Pouco adequado 
Falta limpeza de janelas, paredes, teto, ventiladores, ar 
condicionado e atrás de móveis. 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Pouco adequado 
Só há limpeza na sala,uma vez por semana.  Precisa 
melhorar. 

Departamento de Medicina Social 
- CCS 

Pouco adequado Limpeza o ambiente de trabalho uma vez por semana. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Adequado Limpezas periódicas. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Essa prática de limpar uma vez por semana não é adequada 
num local com grande fluxo de pessoas, além disso o pouco 
n° de funcionários limitou a atuação e não é feito muita 
coisa, o que compromete a higiene do ambiente, 
principalmente cozinha e banheiro. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado Há poucos encarregados pela limpeza do setor. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
Há poucos funcionários encarregados pela limpeza do 
setor. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
Precária por falta de material muitas das vezes temos que 
repor por nós mesmo. 
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Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado 
A limpeza do setor é esporádica, o que permite o acúmulo 
de sujeira no local. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado Sobrecarga no serviço de limpeza e tempo insuficiente. 

Departamento de Patologia - CCS Adequado 
Falta manutenção de pintura e pequenas reformas para 
que se mantenha um aspecto hígido. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
É efetuado apenas a limpeza dos laboratórios uma vez por 
semana, o que é insuficiente. 

Departamento de Pediatria - CCS Inadequado Muito superficial 

Departamento de Prótese 
Dentária - CCS 

Pouco adequado 

Frequentemente são encontradas fezes de morcegos nas 
dependências do prédio e muitas vezes demora para serem 
limpas, ou  por ter poucos funcionários ou simplesmente 
pelo sistema de rodízio que demora até semanas para a 
limpeza. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuticas - CCS 

Adequado 
O prédio apresenta infiltrações, o que causa manchas, 
bolhas e mofo nas paredes. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 
Número de funcionários  insuficiente para manter a limpeza 
e conservação do local de trabalho, se que eles fiquem 
sobrecarregados. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 
Número de funcionários  insuficiente para manter a limpeza 
e conservação do local de trabalho, se que eles fiquem 
sobrecarregados. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Adequado Não tenho oque reclamar. 

Assessoria de Gestão - CCS Inadequado 
Insuficiência de iluminação natural gerando cansaço físico e 
indisposição no servidor 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Adequado Poderia ser melhor. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
As lâmpadas não funcionam a contento. Não raro estão 
queimadas ou com mau contato. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado Falta iluminação em torno do prédio. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado iluminação ruim nos entornos do prédio. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado Troca de lâmpadas. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado Trocar as lâmpadas 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Pouco adequado 
Há uma demora em atender o pedido para troca de 
lâmpadas, quando as mesmas queimam.  Ficamos com 
pouca iluminação enquanto o serviço não é prestado. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Adequado As lâmpadas são trocadas regularmente. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
A iluminação interna é boa, mas a externa é inadequada, 
principalmente nos estacionamentos, ondem a insegurança 
é maior. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado Luminárias altas. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado Muitas lâmpadas a repor. 

Departamento de Patologia - CCS Inadequado 
A iluminação é boa nos prédios onde estão situados os 
laboratórios e salas de aula. Entretanto, há pouco ou 
nenhuma iluminação no campus. 
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Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia - CCS 

Adequado 
Os rapazes da manutenção são bem prestativos, sempre 
fazem o serviço de manutenção da iluminação com rapidez. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Adequado Não tenho oque reclamar. 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado Deveria haver ar-condicionado central. 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado 
Sem possibilidade de utilização das janelas para ventilação 
natural por opção ou por necessidade em dias de frio não 
precisar usar ar condicionado 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado Não tem janelas 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
O ar condicionado está com defeito e já solicitei o conserto. 
Enviei a solicitação e encaminharam a mesma.Mas, até  a 
presente data não fui atendida. 

Colegiado do Curso de Medicina - 
CCS 

Inadequado 
Sistema de Ar condicionado extremamente precário, antigo 
e insuficiente. 

Colegiado do Curso de 
Odontologia - CCS 

Inadequado 
basicamente não existe ventilação natural em meu 
ambiente de trabalho, pois a porta não fica aberta, devido a 
insegurança no campus. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado Necessidade de exautores nos laboratórios. 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 
A sala de preparo de aulas práticas está precisando de um 
aparelho de ar condicionado melhor. 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Pouco adequado 

O aparelho de ar refrigerado constantemente necessita de 
reparos, e há uma grande demora em atender o pedido 
para reparos, consertos e manutenção. Ficamos sem 
ventilação enquanto o serviço não é prestado. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Adequado Ventilação adequada. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inexistente Não tem 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado 
Salas sem ar condicionados. Ar condicionados quebrados. 
Exposicão constante ao sol. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Má distribuição de equipamentos, que não permite a 
ventilação do laboratório; equipamentos que funcionam 
em altas temperaturas e aquecem o laboratório. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Sala pequena para quantidade de equipamentos e má 
distribuição dos mesmos. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Adequado 
Não tenho oque reclamar. Apesar de sentir falta de 
banheiros para pessoas com necessidades especiais. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Inadequado Para os alunos está inadequado. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
Necessidade de mais banheiros femininos no setor para 
servidoras. Há apenas um compartilhado com pós-
graduandas. 

Departamento de Clínica Cirúrgica 
- CCS 

Pouco adequado 

apenas um banheiro para uso das servidoras e comunidade 
externa, no prédio da administração do CCS. 
Frequentemente o banheiro está imundo e não é limpo 
diariamente, nem lavado. 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Inadequado E quase sempre falta papel ou sabão 
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Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Pouco adequado 

O prédio tem apenas um banheiro para uma demanda 
muito grande de pessoal, além do fato de quase nunca 
haver papel higiênico e papel toalha, visto que não atende 
a demanda de usuários. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Adequado Suficiente. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Não há banheiros reservados para servidores no andar 
térreo do Básico 1, onde fica localizado o setor em que 
trabalho. Assim como, só existe um banheiro para atender 
toda a demanda de alunos ,professores e servidores. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Não há banheiros reservados para servidores no andar 
térreo do Prédio Básico 1, onde fica localizado o setor. Da 
mesma forma, só existe 1 banheiro para atender a 
demanda de alunos e servidores. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Tem um banheiro (M/F) para alunos e usuários externos e 
um banheiro (M/F) para professores. Os técnicos por vezes 
tem que passar por situações constrangedoras para utilizar 
o banheiro dos professores, visto que o outro é inviável. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado 
Só há banheiro para servidores dentro dos laboratórios dos 
professores, dificultando assim o acesso dos técnicos ao 
banheiro. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Pouco adequado Um sem manutenção. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Apenas um banheiro para atender servidores, professores e 
alunos dos laboratórios da microbiologia; não há chuveiro. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado seria adequado mais um banheiro 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Adequado Não tenho oque reclamar. 

Assessoria de Gestão - CCS Inadequado Local muito quente. 

Assessoria de Gestão - CCS Inexistente 

Não há espaço para descanso ou repouso de intervalo de 
almoço, o que gera insatisfação e mais custo para 
universidade devido nesse momento os mesmos utilizarem 
da energia e equipamentos do setor para relaxar (internet e 
impressões p.exemplo) 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Inexistente Não tem local para descanso. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
Em virtude do número de servidores, o espaço para 
refeição é pequeno, mas ainda assim atende a demanda. Já 
o local para descanso, não temos. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Inadequado 
Não existe local de descanso e onde são realizadas as 
refeições não é um local adequado devido a grande 
circulação de pessoas no mesmo. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Inexistente 
Não há espaço adequado para descanso nos intervalos de 
trabalho. 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado 
A cozinha é um local de travessia no prédio, havendo 
movimentação frequente, não permitindo assim um 
intervalo adequado. 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Inexistente 
Há necessidade de um espaço fora dos prédios para que os 
servidores façam seus refeições. 

Departamento de Clínica Cirúrgica 
- CCS 

Pouco adequado 
Cozinha pequena, mal equipada e sem conservação, quente 
e sem privacidade para os funcionários fazerem as 
refeições. Local para descanso é inexistente. 
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Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
A copa é muito pequena para o número de servidores, o 
que nos obriga a ficar alterando horários de almoço e 
lanche, por não caber muitas pessoas no mesmo espaço. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado A cozinha é muito pequena para o número de servidores. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
Não há espaço para descanso e a cozinha para refeição só 
cabem 3 pessoas mal posicionadas. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
O local para refeição é minúsculo e não há um local para 
descanso. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado Ter um espaço maior, mais arejado 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado A área reservada para as refeições poderia ser maior. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 

A copa possui espaço reduzido e acomoda somente 02 
servidores sentados. Pequena comparada ao tanto de 
servidores lotados no prédio que atende mais de um 
Departamento. 

Departamento de Enfermagem - 
CCS 

Pouco adequado 
Não há local para o servidor passar a hora de almoço sem 
ser incomodado por solicitação do trabalho. 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Inexistente 
Existe um pequeno espaço que os servidores utilizam como 
copa.  Espaço este "equipado" com recursos dos próprios 
servidores. 

Departamento de Medicina Social 
- CCS 

Inexistente Espaço para refeição temos. Para descanso não. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

Foi feito uma copa providenciada pelos técnicos, mas que 
só cabem 3 pessoas por vez em um prédio que tem 2 
departamentos com uma quantidade considerável de 
servidores. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
Local pequeno para refeições e número de usuários. Local 
de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor). 
Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inexistente 
Não há espaço para refeições e descanso no andar térreo 
do Prédio Básico 1, onde fica localizado o setor. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inexistente 
Não há espaço para refeições e descanso para servidores 
no andar térreo do Básico 1. 

Departamento de Patologia - CCS Inadequado 
espaço para refeição muito pequeno e espaço para 
descanso não existe. 

Departamento de Patologia - CCS Inadequado 
Não constamos com local de repouso e o refeitório é 
extremamente pequeno para o número de usuários. 

Departamento de Patologia - CCS Inexistente 

Há uma pequena copa de uso comum inadequada para 
refeições por ser pequena e pouco ventilada, além de não 
existir espaço para descanso no intervalo, sendo o 
descanso/intervalo realizado no próprio local de trabalho, 
como laboratórios, salas, corredores. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Espaço pequeno para refeição; não há área de descanso no 
intervalo. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
local de refeição muito pequeno e não tem lugar de 
descanso. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Sala para refeição muito pequena e não existe espaço para 
descanso. 

Departamento de Pediatria - CCS Pouco adequado Não temos local para descanso. 

Departamento de Prótese 
Dentária - CCS 

Inexistente 
O espaço para refeição é inadequado, já o de descanso não 
existe. 

Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia - CCS 

Pouco adequado 
Na nossa cozinha não temos mesa para refeição, almoço 
em minha própria sala ou na sala de aula.   
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuticas - CCS 

Adequado O espaço para refeição é pequeno. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - CCS Inadequado Falta segurança mais frequente no ambiente. 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado 
Horário de saída final fica deserto, pouco iluminado e sem 
presença de algum vigilante para evitar infortúnios 

Assessoria de Gestão - CCS Pouco adequado 

Sei que é um problema delicado, pois não há como haver 
um controle de entrada e saída em ambiente que por 
princípio é  Democrático. Porém vem acontecido roubos, 
exibição de pervertidos sexuais e até estupros. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Inadequado O campus de maruípe é perigoso. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Inadequado Péssimas condições de segurança. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
Existem poucos seguranças no Campus, além de ser pouco 
iluminado. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
Não temos nenhuma segurança quando deixamos o local 
após as 19:00hs, e o local é muito deserto, escuro por que 
possui muitas àrvores. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado 
Necessidade de mais ações de segurança no local, tendo 
em vista os relatos de assaltos. 

Colegiado do Curso de 
Odontologia - CCS 

Inexistente 
O convênio com a PMES trará mais segurança para o 
Campus 

Departamento de Ciências 
Farmacêutica - CCS 

Pouco adequado 
O campus fica em uma região cercada por morros com 
muita movimentação de tráfico de drogas. 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Inadequado 
A iluminação a noite é precária. Não há seguranças 
suficientes. Há assaltos e roubos constantes nos prédios e 
no Campus. 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Inadequado 
O local é perigo apesar de haver segurança patrimonial. 
Não há controle de acesso tanto pessoal quanto de 
veículos. 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 
Há uma insegurança na área/região próximo ao local de 
trabalho (durante o expediente, e principalmente, no 
horário de encerramento de trabalho). 

Departamento de Ciências 
Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado Sinto-me desprotegida. 

Departamento de Clínica Cirúrgica 
- CCS 

Pouco adequado 
raramente há vigilantes no entorno. Prédio de acesso fácil e 
sem controle de entrada e saída. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado Existem poucos vigilantes para atender todo o Campus. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado Muito inseguro.Falta segurança fixo no local. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
O local é bem inseguro. Já houve assalto na porta do 
prédio. O ideal seria segurança durante todo o horário de 
funcionamento do prédio. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
O número de seguranças é insuficiente, tendo em vista o 
tamanho do Campus. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 

O prédio fica num local pouco movimentado, já tivemos 
assalto a mão armada na porta do prédio, os vigilantes e os 
seguranças não dão conta em decorrência do amplo espaço 
que devem atuar. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Inadequado 
Quem sai do trabalho depois que escurece não encontra 
ninguém pelo caminho. Muito perigoso. 

Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado Aumentar o número de seguranças fazendo ronda 
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Departamento de Educação 
Integrada em Saúde - CCS 

Pouco adequado 
Sem pessoal de segurança. Local de trabalho , 
principalmente a noite. 

Departamento de Enfermagem - 
CCS 

Inadequado 

Não há segurança, estamos vulneráveis. A entrada de 
qualquer pessoa no prédio sem identificação acontece 
sempre nos tornando alvo facíl para qualquer tipo de 
violência. 

Departamento de Fonoaudiologia 
- CCS 

Inadequado Pouca segurança. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
A iluminação em frente ao prédio é precária, aumentando o 
risco de assaltos. Deveria haver uma guarita na entrada do 
campus para identificação de todos que entram. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
Além de assaltos e o risco da "bala perdida" a que estamos 
sujeitos no CCS, no recesso acad. ficamos sujeitos a uma 
insegurança ainda maior. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente. 
Acesso livre, sem nenhum controle. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 
O campi de Maruípe é perigoso a devido  a proximidade a 
bairros e comunidades de vulnerabilidade social. 

Departamento de Morfologia - 
CCS 

Inadequado 

O Campus de Maruípe é perigoso, devido a proximidade a 
bairros e comunidades de vulnerabilidade social. Apesar 
desta realidade, não há segurança para as pessoas no 
Campus, apenas patrimonial. 

Departamento de Patologia - CCS Inadequado não tem controle de entrada e saída de pessoas. 

Departamento de Patologia - CCS Inadequado 
Poucos seguranças. Assaltos recorrentes. Péssima 
iluminação externa. Não existe nenhum tipo controle de 
entrada no campus e nem nos prédios. 

Departamento de Patologia - CCS Inexistente 
Há Vigilantes Patrimoniais. Mas não há segurança para os 
servidores e alunos. Casos de assaltos, tiroteios e roubos 
são frequentes. 

Departamento de Patologia - CCS Inexistente Não constamos com nenhum sistema de segurança. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
Acesso de pessoas e veículos sem controle nos prédios e 
estacionamento. Não existem catracas e cancelas no 
campos de Maruípe. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 

Local perigoso, principalmente nos recessos, início da 
manhã e fim da tarde/noite, quando o campus está mais 
vazio; não há controle da entrada de pessoas no campus 
(CCS) e nos prédios. 

Departamento de Patologia - CCS Pouco adequado 
O campus é perigoso a partir das 17 horas estando com 
baixa luminosidade. 

Departamento de Pediatria - CCS Inadequado 
Somente um guarda que passa uma vez pela manhã e outra 
vez à tarde. 

Departamento de Terapia 
Ocupacional - CCS 

Pouco adequado Ainda sentimos insegurança! 

Programa de Pós-Graduação em 
Biotecnologia - CCS 

Pouco adequado 
Não há muitos seguranças aqui, caso o servidor sai após 
17:30 (quando está bem escuro), o local é quase deserto e 
nos sentimos desprotegidos. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Farmacêuticas - CCS 

Inadequado 
A segurança é muito precária, principalmente, no período 
noturno e recesso acadêmico; o número de câmeras e 
guardas é pequeno. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 

A vigilância patrimonial não garante a segurança dos 
servidores, docentes e usuários dos serviços público. 
Mesmo diante de flagrante delito ou agressão, registrados 
por câmeras de segurança inclusive, não há intervenção 
com ação protetora para a vítima. 



60 
 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Fisiológicas - CCS 

Pouco adequado 

A vigilância patrimonial não garante a segurança dos 
servidores, docentes e usuários dos serviços público. 
Mesmo diante de flagrante delito ou agressão, registrados 
por câmeras de segurança inclusive, não há intervenção 
com ação protetora para a vítima. 

 

 

4.11 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 45 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 42 

 

Tabela 27 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CE 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 9 30 2 

% 0,0% 2,4% 21,4% 71,4% 4,8% 

Limpeza e conservação 0 12 17 12 1 

% 0,0% 28,6% 40,5% 28,6% 2,4% 

Iluminação 0 1 6 32 3 

% 0,0% 2,4% 14,3% 76,2% 7,1% 

Ventilação 1 3 5 29 4 

% 2,4% 7,1% 11,9% 69,0% 9,5% 

Distribuição de banheiro 1 3 8 28 2 

% 2,4% 7,1% 19,0% 66,7% 4,8% 

Espaço para refeição e 
descanso 11 11 14 5 1 

% 26,2% 26,2% 33,3% 11,9% 2,4% 

Segurança 4 11 18 8 1 

% 9,5% 26,2% 42,9% 19,0% 2,4% 

  

Tabela 28 - Comentários e Sugestões - CE 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação - CE Adequado 
São adequados, mas seriam necessários uma troca por 
equipamentos mais atualizados, pois temos alguns 
computadores que estão obsoletos. 

Centro de Educação - CE Pouco adequado 
Faltam equipamentos para a melhor execução do trabalho 
como microfones sem fio, iluminadores de vídeo, mais 
computadores, etc. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado Fogão velho. Exaustor velho 
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Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
Há materiais que não tem, quadros em estado deplorável, 
computadores , sons e notebooks com defeitos. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Adequado 

A escola poderia ter mais autonomia para compras de 
materiais. No momento dependemos do CE e da abertura 
do sistema para solicitação de compras, o que nem sempre 
atende às necessidades pedagógicas de uma instituição de 
Educação Infantil. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Pouco adequado 
Cadeiras quebradas e inapropriadas para o trabalho Mesas 
danificadas 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Adequado 
Necessidade de melhoramento dos equipamentos de 
informática, bem como de arquivamento dos mesmos, seja 
em equipamentos físicos ou em nuvem. 

Departamento de Teorias de 
Ensino e Práticas Educacionais-CE 

Adequado 
Tendo em vista que escaneamos muitos documentos, o 
scanner poderia ser do modelo que digitaliza várias folhas 
sem precisar colocar uma por uma. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação - CE Inadequado A limpeza é feita no máximo uma vez por semana. 

Centro de Educação - CE Pouco adequado 
A limpeza é um item que deixa a desejar, pela qualidade e 
frequência com que é feita. 

Centro de Educação - CE Pouco adequado 
Como é um local onde o trânsito de estudantes é grande a 
limpeza deveria ser mais frequente. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 

A limpeza é completamente inadequada para uma 
instituição de educação infantil que deveria contar com 
profissionais durante todo o tempo de funcionamento da 
instituição. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 

O Cei Criarte carece muito de um serviço de limpeza 
condizente às necessidades do trabalho na Educação 
Infantil em que lidamos com intercorrências relacionadas às 
necessidades básicas das crianças. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 
O contrato de limpeza da Universidade não atende as 
especifidades de uma escola de educação infantil. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 

O contrato feito com a empresa terceirizada não abrange as 
necessidades de uma escola. Por exemplo, o banheiro 
utilizado pelas crianças, onde também realizamos as trocas 
de fraldas e os banhos, não é higienizado com a frequência 
adequada. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
Por ser uma unidade de educação infantil a limpeza fica 
muito aquém do que seria ideal 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 

Precisamos de um profissional da limpeza fixo na escola 
para limpeza dos banheiros pois as crianças sujam o 
banheiro toda hora com lama dos pátios e os meninos por 
ainda não saberem direcionar o jato de xixi corretamente 
para o vaso sanitário. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
Precisamos incluir uma clausula no contrato da firma 
terceirizada da  de limpeza em relação à especificidade do 
setor. É necessário alguém em tempo integral.   

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Inadequado 
A limpeza deveria ser realizada com mais frequência, tendo 
em vista que o setor atende ao público e a circulação de 
pessoas é constante. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Inadequado A limpeza muito precária 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Pouco adequado Limpeza insuficiente. 
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Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Inadequado Limpeza é reduzida a uma vez por semana e é inadequada. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Inadequado 
Problema de limpeza, vazamento, infraestrutura no 
banheiro masculino. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Pouco adequado limpeza superficial feita 1 vez por semana. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação - CE Adequado 
Poucas luminárias queimadas, mas não influenciam o 
funcionamento do setor, mas a demora para a troca é 
muito grande. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Pouco adequado Lâmpadas e reatores queimam com muita frequência. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 
Muito quente, ventiladores precários,o ideal seria plantar 
mais árvores em frente aos solários. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Adequado 
Apesar de haver janelas apenas na área de reuniões e do 
aparelho de ar-condicionado apresentar problemas 
constantes. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação - CE Inexistente 
Não temos banheiros no setor, temos que deslocar para a 
área externa do setor. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Adequado Necessário instalação de chuveiro 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Inadequado 
Os servidores dividem banheiros com os estudantes e a 
limpeza é insuficiente considerando a alta demanda. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Pouco adequado 
Os banheiros deveriam estar limitados ao uso dos 
servidores e prestadores de serviço, que compõem o 
quadro de pessoal do Prédio Maje. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Adequado 
apesar de um dos banheiros tem infiltração eterna e nada 
ser feito para melhorar. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Adequado Distribuição não é o problema e sim infraestrutura. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação - CE Inadequado 
Não há. Na maioria das vezes tenho que me deslocar para 
outro prédio ou comer na porta mesmo. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 
Espaço foi adaptado para refeições, porém não atende as 
demandas e condições adequadas para alimentação. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 
Falta um local adequado para descansarmos na hora do 
almoço 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inadequado 
Não existe espaço para descanso e o espaço para refeição 
foi improvisado   

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Inexistente 
Não temos espaço para refeição dos funcionários, menos 
ainda de descanso. Adaptamos um local com mesas e 
cadeiras. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
Há espaço para refeição (pequeno para a quantidade de 
servidores), mas não não há espaço para descanso. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
Não há um espaço reservado para este fim no setor para os 
servidores. há um espaço improvisado. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Pouco adequado Não há cozinha para lavar os utensílios. 
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Departamento de Teorias de 
Ensino e Práticas Educacionais-CE 

Pouco adequado Não há mesa na cozinha. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Inadequado 

Espaço para refeições e a geladeira para condicionamento 
dos alimentos não tem limpeza. Os servidores precisam se 
unir e pagar faxina, porém todos usuários do prédio 
querem ter acesso e uso, não mantendo limpos. 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Inadequado sujo. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação - CE Adequado 

Melhorou muito com o uso de câmeras, sugestão dada por 
mim e acatada pela diretora do centro. Antes era apenas o 
preenchimento de um formulário, agora com câmeras há 
uma inibição maior. 

Centro de Educação - CE Pouco adequado 
Atualmente não temos quase nenhum segurança 
circulando pelas imediações do setor, o que torna o setor 
com uma certa insegurança e facilita ações de delitos. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
- azulejos mal conservados, quebrados sobre a pia; - 
fórmica dos armários em algumas partes soltas; - piso mal 
conservado. sem rejunte. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
A falta de um profissional na recepção torna a entrada no 
prédio do Cei Criarte vulnerável 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
A iluminação do entorno da escola é ruim e no horário de 
saída fica bem perigoso. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado Especialmente na saída do turno vespertino. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado 
Há poucos guardas ou nenhum nos horários de pico, 
entrada e saida dos turnos. 

Centro de Educação Infantil 
CRIARTE 

Pouco adequado muito vulneráveis, principalmente por causa das crianças. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Inadequado 

Circulam poucos agentes de segurança durante o decorrer 
dos turnos de funcionamento do Centro, principalmente, 
no turno noturno, insatisfatório para atender a demanda 
local. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Inadequado 
O campus Goiabeiras tem sido alvo de constantes furtos e 
assaltos. 

Colegiado do Curso de 
Licenciatura em Pedagogia - CE 

Inadequado Vivemos em constante insegurança 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Inadequado Muito escuro, com muitas árvores e poucos vigilantes 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Inadequado 
não vejo seguranças ao redor do prédio e no período da 
noite é muito escuro e mal iluminado 

Secretaria Adm. do Programa de 
Pós-Graduação em Educação 

Pouco adequado Principalmente nos períodos de recesso acadêmico. 

 

 

4.12 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 31 
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  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 30 

 

Tabela 29 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CEFD 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 9 20 0 

% 0,0% 3,3% 30,0% 66,7% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 1 15 14 0 

% 0,0% 3,3% 50,0% 46,7% 0,0% 

Iluminação 0 1 5 24 0 

% 0,0% 3,3% 16,7% 80,0% 0,0% 

Ventilação 2 6 11 10 1 

% 6,7% 20,0% 36,7% 33,3% 3,3% 

Distribuição de banheiro 0 3 8 18 1 

% 0,0% 10,0% 26,7% 60,0% 3,3% 

Espaço para refeição e 
descanso 1 12 10 7 0 

% 3,3% 40,0% 33,3% 23,3% 0,0% 

Segurança 5 13 10 2 0 

% 16,7% 43,3% 33,3% 6,7% 0,0% 
 

 

Tabela 30 - Comentários e Sugestões - CEFD 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 

Hoje os documentos são protocolados de forma virtual, 
assim como as ações no ponto eletrônico, e não dispomos 
de scanner, tendo muitas vezes de utilizar meio próprios, 
como celular como ferramenta de trabalho. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Aparelhos de treinamento velhos e ar condicionado 
inoperante 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Sugiro uma impressora que possua a função de digitalizar 
documentos a fim de agilizar as tarefas diárias. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
A secretaria não dispõe de sistema integrado com a PRPPG. 
Não possui armários para arquivos dos documentos. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Dificuldades na manutenção dos equipamentos e utensílios 
de uso diário 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
Somente uma impressora para a área administrativa do 
Centro. Não há copiadora. Faltam scanners. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
A limpeza é realizada de forma escassa - apenas 1 vez por 
semana - embora haja grande fluxo de pessoas diariamente 
no setor. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
A equipe de limpeza realiza a tarefa nas salas uma vez por 
semana, o que considero insuficiente. 
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Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado A limpeza constantemente é feita por nós 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Ainda que a sala seja semanalmente limpa pela empresa 
terceirizada, o ambiente tem cheiro de mofo. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Como é um local de atendimento ao público e de prática de 
exercícios físicos necessita de limpeza em dois turnos do 
dia. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado Devido ao fluxo intenso , os espaços estão pouco limpos 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado melhorar a limpeza em geral. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 

Os lixos são recolhidos diariamente, mas a limpeza do 
ambiente (Colegiado de Curso) apenas uma vez por 
semana. Sugiro a limpeza mais vezes por semana, devido ao 
elevado número de pessoas transitando. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado A sala está com os plafons queimados. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 

Me refiro não à sala onde trabalho, mas ao entorno 
(estacionamento e percurso até as entradas e também aos 
caminho do Nupem/Ginásio até o prédio principal do CEFD 
e do CEFD até o portão de saída da UFES). Trajetos escuros 
que trazem muita insegurança. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
O ar condicionado que aproveita o setor fica localizado em 
sala anexa. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
os aparelhos de ar condicionado não funcionam, e o 
ambiente da academia está insalubre devido ao excessivo 
calor (e ainda estamos no inverno). 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado Temperatura elevada, ar condicionado quebrado 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inexistente A sala não possui janelas. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inexistente 
Ausência de ar condicionado (com defeito há 2 meses) e 
janelas para circulação. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado Janelas não abrem 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Não temos janelas em nossa sala no Colegiado, e dividimos 
o ar condicionado com outra sala 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado Porquê atende a demandas externas 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
A cozinha do prédio não comporta a quantidade de 
funcionários. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado Não há local de descanso. Refeitório/Cozinha muito quente. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado Pequeno, quente. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Poderia ser um local melhor e mais equipado, visando a 
qualidade de vida. 
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SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
Falta energia no trajeto de saída do prédio até o prédio 
aonde registramos o ponto. Além disso, como o prédio fica 
próximo ao mangue ocorrem furtos com frequencia. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado Locais escuros, e de livre acesso a qualquer estranho 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
Não há segurança. O fato de ser a única servidora da 
Secretaria e ficar sozinha na sala com o meu horário de 
trabalho fixado na porta reforça a insegurança. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
O setor tem registrado diversos casos de furto de bicicletas. 
Pouca presença da guarda/vigilância. Me sinto muito 
insegura, principalmente em período de recesso escolar. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inadequado 
Temos medo de trabalhar, principalmente durante recessos 
e durante a noite 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inexistente 

A insegurança marca o cotidiano do CEFD. Há constantes 
furtos no CEFD e os vigilantes, em número insuficiente, não 
dão conta de coibir ações criminosas praticadas aqui, 
especialmente no período das aulas noturnas. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Inexistente 
Não me sinto segura dentro do campus da UFES em 
Goiabeiras. 

Centro de Educação Física e 
Desportos - CEFD 

Pouco adequado 
Local afastado do centro e raramente é registrado a 
presença dos vigilantes no local, sofrendo constantes 
invasões de pessoas não autorizadas. 

 

 

4.13 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 83 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 81 

 

Tabela 31 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CEUNES 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 8 29 41 3 

% 0,0% 9,9% 35,8% 50,6% 3,7% 

Limpeza e conservação 0 5 14 54 8 

% 0,0% 6,2% 17,3% 66,7% 9,9% 

Iluminação 0 2 7 60 12 

% 0,0% 2,5% 8,6% 74,1% 14,8% 

Ventilação 0 4 17 53 7 

% 0,0% 4,9% 21,0% 65,4% 8,6% 

Distribuição de banheiro 2 14 15 46 4 

% 2,5% 17,3% 18,5% 56,8% 4,9% 

Espaço para refeição e 29 23 19 9 1 
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descanso 

% 35,8% 28,4% 23,5% 11,1% 1,2% 

Segurança 2 13 39 25 2 

% 2,5% 16,0% 48,1% 30,9% 2,5% 
 

 
Tabela 32 - Comentários e Sugestões - CEUNES 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Atenção à Saúde 
e Assistência Social - CEUNES 

Inadequado 
equipamentos voltados a atenção em primeiros socorros 
(glicosímetro, desfibrilador, material de curativo, macas, 
aparelhos de pressão, material de consumo) 

Coordenação de Atenção à Saúde 
e Assistência Social - CEUNES 

Pouco adequado 
Problemas frequentes em computador e conserto de ar 
condicionado pendente. Cadeiras desconfortáveis para 
atendimentos prolongados. Parte elétrica com problemas. 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Inadequado 
Computadores com sistemas obsoletos, muitos sistemas 
não rodam ou demoram a carregar, o que dificulta a 
execução das atividades. 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Inadequado O equipamento de informática precisa melhorar muito. 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Inadequado 
Computadores obsoletos, apresentando problemas 
frequentes. 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Pouco adequado Equipamento de informática deixa a desejar. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Pouco adequado Faltam equipamentos e armários no local de trabalho 

Departamento de Ciências da 
Saúde - CEUNES 

Pouco adequado 
Preciso de um computador em condições de uso para 
melhor eficiência do trabalho. 

Departamento de Computação e 
Eletrônica - CEUNES 

Inadequado Faltam impressoras e carimbos, por exemplo. 

Departamento de Engenharia e 
Tecnologia - CEUNES 

Pouco adequado 
Providenciar armários para acondicionar os produtos 
químicos e vidrarias. 

Gerência Administrativa - CEUNES Pouco adequado 
Restabelecimento do meu token para acesso ao SIAPENET. 
Falta uma impressora na sala. 

Secretaria de Relações 
Institucionais e Diálogo Com - 
CEUNES 

Inadequado Os pcs do setor todos têm limitações de softwares. 

Secretaria de Relações 
Institucionais e Diálogo Com - 
CEUNES 

Pouco adequado Faltam equipamentos. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Adequado Precisa melhorar meu PC 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 

Essa resposta levou em conta o sistema operacional do 
computador. Obsoleto, não permite atualizações e mesmo 
o sistema de protocolo não abre em um navegador mais 
usual pois não é possível atualizá-lo. É utilizado ainda o 
Windowns XP. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Adequado Ainda com dificuldades nos recursos de impressão. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Adequado 
Necessidade de computadores melhores, materiais de 
escritório que atendam as necessidades administrativas. 
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Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Inadequado aquisição de computadores. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Pouco adequado Precisamos de computadores que funcionem melhor. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Inadequado 
Os banheiros precisam de manutenção. As portas dos 
sanitários não fecham e os sanitários não têm assento. 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Inadequado 

Há muitas goteiras na sala.Houve vários reparos,mas sem 
solução.Não há um almoxarifado para equipamentos de 
TI,acarretando entulhos de equipamentos velhos,com 
poluição visual,e ácaros, ocasionando doenças respiratórias 
nos servidores. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Adequado 

O meu ambiente de trabalho é limpo com frequência, assim 
como os banheiros. Entretanto, os profissionais 
responsáveis pela limpeza encontram-se visivelmente 
sobrecarregados após a redução da equipe tendo que arcar 
com a manutenção de vários setores. 

Departamento de Ciências da 
Saúde - CEUNES 

Adequado Limpeza do sanitário está sendo insuficiente. 

Departamento de Computação e 
Eletrônica - CEUNES 

Adequado Mas tem muitas formigas, mosquitos e até escorpiões. 

Departamento de Computação e 
Eletrônica - CEUNES 

Inadequado 
Muita poeira. Ar condicionado sem troca de filtro há 
bastante tempo. 

Departamento de Computação e 
Eletrônica - CEUNES 

Inadequado 
O laboratório não tem armários a contento. O equipamento 
fica espalhado gerando poeiras e atraindo insetos. 

Departamento de Engenharia e 
Tecnologia - CEUNES 

Pouco adequado 
Remoção periódica dos resíduos (líquidos), que são 
produtos usados nos experimentos dos alunos. 

Secretaria Geral - CEUNES Pouco adequado 
Houve redução no quadro da limpeza. Isso comprometi a 
higienização principalmente dos banheiros do prédio. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Adequado O setor está bem limpo e conservado. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Mais que 
adequado 

Ótimo trabalho realizado pela equipe 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 
Com a redução do quantitativo de terceirizados, a limpeza 
do setor também diminuiu, mas não perdeu a qualidade. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Pouco adequado 
pouco pessoal para realizar os serviços de limpeza, 
principalmente dos banheiros. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Atenção à Saúde 
e Assistência Social - CEUNES 

Adequado Uma das lâmpadas com problema. 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Pouco adequado Preciso de mais iluminação. 

Secretaria de Relações 
Institucionais e Diálogo Com - 
CEUNES 

Inadequado 

A ausência de persianas atrapalha muito a produtividade do 
trabalho ao computador (maioria do trabalho executado no 
setor), por incidência direta de raios solares através da 
telha transparente do teto, causando desconforto visual e 
térmico. 

Secretaria de Relações 
Institucionais e Diálogo Com - 
CEUNES 

Pouco adequado Falta persiana nas Janelas 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 
A iluminação do Centro é precária. Luz muito baixa e pouca 
iluminação. 
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Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 
Acredito que novas pinturas possam melhorar e iluminar o 
ambiente. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Pouco adequado 
Acho que tem lâmpada demais na secretaria, poderia 
reduzir algumas. Iluminação externa do prédio poderia ser 
melhor. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Pouco adequado 
Houve um problema no ar condicionado e ficamos muitos 
meses sem ar, em pleno verão. A demora no reparo é um 
transtorno para o trabalho. 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Pouco adequado O ar condicionado não é feito manutenção a mais de 1 ano. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Adequado ar condicionado está quebrado ha 6 meses. 

Departamento de Ciências da 
Saúde - CEUNES 

Pouco adequado 
As básculas não podem ser abertas. Ao abri-las podem 
oferecer risco de acidente, pois ficam no nível das 
passarelas. 

Secretaria de Relações 
Institucionais e Diálogo Com - 
CEUNES 

Inadequado 

A ausência de persianas atrapalha muito a produtividade do 
trabalho ao computador (maioria do trabalho executado no 
setor), por incidência direta de raios solares através da 
telha transparente do teto, causando desconforto visual e 
térmico. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Adequado ótima. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado Os aparelhos de ar-condicionado estão mal localizados. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Inadequado 
Janelas altas e pequenas, não há ventilação natural no 
setor. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Atenção à Saúde 
e Assistência Social - CEUNES 

Inadequado 
Existe 01 banheiro para um demanda enorme de servidores 
e alunos 

Coordenação de Atenção à Saúde 
e Assistência Social - CEUNES 

Pouco adequado 
Um banheiro para cada gênero para ser utilizado por todo o 
prédio (vários setores e empresas jr). 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Pouco adequado 

Há apenas dois banheiros (1 masculino e 1 feminino) para 
todos os servidores do prédio,alunos e comunidade externa 
que visitam o prédio constantemente.Isso deixa o banheiro 
muito sujo, devido a limpeza ser realizada apenas 1 vez por 
semana. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Adequado 
Existem quatro banheiros no meu local de trabalho. 
Contudo, não há um banheiro para uso exclusivo dos 
servidores lotados no prédio. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Pouco adequado 

Falta de banheiro exclusivo para os servidores Taes que 
trabalham no prédio. O banheiro de uso comum nem 
sempre está em condições adequadas de uso e com a 
redução de equipe de limpeza os banheiros permanece por 
um período longo sem limpeza. 

Gerência Administrativa - CEUNES Inadequado 
Fica do lado da cozinha. Acabam acontecendo situações 
constrangedoras. 

Gerência Administrativa - CEUNES Inadequado Poucos banheiros, além de localizados próximos à cozinha. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado 
Apenas 01 banheiro feminino e 01 masculino para atender 
02 setores os colegiados, DA e empresas Junior. 
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Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado 
Considerando o quantitativo (100) de servidores e 
estudantes que utilizam, pois só temos um sanitário no 
banheiro. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado 
Sempre preencho como inadequado, mas não muda em 
nada... 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado Um banheiro para o prédio todo. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 
Revesamos banheiros com os alunos e muitas vezes suas 
condições deixam a desejar. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Recursos 
Materiais - CEUNES 

Inexistente 
Não existe um espaço no Centro destinado a descanso no 
intervalo do servidor. 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Inexistente 
Espaço para refeição existe, mas para descanso já fazem 10 
anos e nunca existiu. 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Inexistente 

Há pelo menos 8 anos eu, e acredito que todos os 
servidores do Ceunes, apontam esse problema. E nunca 
nada foi feito. Não há nenhuma motivação para responder 
esse questionário,haja vista que nada é feito com essas 
respostas. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Pouco adequado espaço para refeição cabe apenas 3 pessoas por vez. 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Pouco adequado 
Falta um local para descanso e integração como um centro 
de vivência. 

Departamento de Ciências da 
Saúde - CEUNES 

Inadequado 
Local para descanso no intervalo inexistente. E copa para 
refeições pequena e extremamente quente 

Departamento de Ciências da 
Saúde - CEUNES 

Pouco adequado Falta um espaço maior para as refeições. 

Departamento de Educação e 
Ciências Humanas - CEUNES 

Pouco adequado Não tenho local para descanso nem intervalo 

Departamento de Engenharia e 
Tecnologia - CEUNES 

Inexistente Não há local de descanso durante o horário de almoço. 

Departamento de Engenharia e 
Tecnologia - CEUNES 

Pouco adequado Não há um espaço para relaxamento e descanso. 

Gerência Administrativa - CEUNES Inadequado 
Espaço para refeição inadequado e para descanso 
inexistente. 

Gerência Administrativa - CEUNES Inadequado Uma cozinha minúscula e quente. 

Secretaria Geral - CEUNES Inexistente Inexistência de espaço para descanso no intervalo. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inexistente Muito difícil essa situação. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inexistente 
Não existe espaço adequado pra refeições e muito menos 
descanso. Somente cantos de salas demarcadas por 
armários. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado Espaço pequeno. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado falta espaço para descanso. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Inadequado 
Não existe um espaço específico para descanso no 
intervalo. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Inadequado 
Não há um espaço adequado para descanso, acabo ficando 
no prédio e as vezes não consigo fazer meu horário direito 
por causa de interrupções. 

SEGURANÇA 

Coordenação de Atenção à Saúde 
e Assistência Social - CEUNES 

Inadequado muito ineficiente 
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Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Pouco adequado equipe de segurança insuficiente 

Departamento de Ciências 
Agrárias e Biológicas - CEUNES 

Pouco adequado 

Recentemente o vigilante que fazia ronda no meu local de 
trabalho foi removido para outro setor e não há, além das 
câmeras de vigilância, alguém que promova a segurança do 
meu local de trabalho. 

Departamento de Ciências da 
Saúde - CEUNES 

Pouco adequado 
Há uma linha de gás no laboratório, no entanto não há no 
CEUNES pessoal capacitado para manutenção em caso de 
vazamento. 

Departamento de Computação e 
Eletrônica - CEUNES 

Pouco adequado Há receio de locomoção no campus no horário noturno. 

Departamento de Computação e 
Eletrônica - CEUNES 

Pouco adequado 
Sofro de rinites alérgicas, sinusites recorrentes e dores de 
cabeça diárias em tempos de crise alérgica. 

Secretaria Geral - CEUNES Pouco adequado 
Tal obervação refere-se ao período noturno. Devido a 
redução no quadro de vigilantes, o prédio da administração 
não possui vigilante na entrada. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado 
Devido a existência de caixas eletrônicos, deveria ter uma 
segurança permanente no local. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado poucos seguranças. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado 
Poucos vigilantes, considerando que no setor constam dois 
guiches de auto-atendimento (caixa economica e banco do 
brasil) 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Inadequado 
Raramente encontramos um segurança em nosso prédio 
onde estão os caixas eletrônicos. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 
Número de seguranças inadequado. Caixas eletrônicos 
perto da sala de trabalho. 

Secretaria Única de Graduação - 
CEUNES 

Pouco adequado 
Poucos vigilantes guarnecem o setor que conta ainda com 
dois caixas eletrônicos em uso. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Inadequado 
A área é próxima de área verde e qualquer pessoa pode 
entrar. 

Secretaria Unificada de Pós-
Graduação - CEUNES 

Inadequado poucos profissionais para realizar a segurança do campus. 

 

 

4.14 CT E ITUFES - CENTRO TECNOLÓGICO E INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 55 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 51 

 

Tabela 33 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CT e ITUFES 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 4 21 26 0 

% 0,0% 7,8% 41,2% 51,0% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 2 12 35 2 

% 0,0% 3,9% 23,5% 68,6% 3,9% 
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Iluminação 0 2 9 36 4 

% 0,0% 3,9% 17,6% 70,6% 7,8% 

Ventilação 2 5 8 33 3 

% 3,9% 9,8% 15,7% 64,7% 5,9% 

Distribuição de banheiro 3 7 7 32 2 

% 5,9% 13,7% 13,7% 62,7% 3,9% 

Espaço para refeição e 
descanso 17 9 12 13 0 

% 33,3% 17,6% 23,5% 25,5% 0,0% 

Segurança 9 15 18 9 0 

% 17,6% 29,4% 35,3% 17,6% 0,0% 

 

 

Tabela 34 - Comentários e Sugestões - CT e ITUFES 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado 

Estamos com problema de falta de tonner e de alguns 
materiais de escritório que dificultam a realização do 
trabalho. Por vezes tenho que desembolsar do meu 
dinheiro para comprar coisas que deveriam ser fornecidas 
pela UFES. 

Centro Tecnológico - CT Adequado 
Podendo ser melhorado na parte de manutenção de 
equipamento (impressoras, computadores etc). 

Centro Tecnológico - CT Adequado Mais agilidade nas respostas das solicitações. 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado Não há manutenção adequada dos equipamentos 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Elétrica - CT 

Adequado 
Porém, devido a falta de recursos financeiros, algumas 
vezes ficamos sem tonner para impressora. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 
Falta cadeiras e equipamentos de informatica para a 
demanda dos alunos. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 
Os equipamentos são muito antigos e apresentam 
problemas com frequência. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Adequado 
Ainda não tem um scaner necessário para a digitalização 
dos documentos para operar no sistema. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado 
Dificuldade de impressão, devido a dificuldade de troca de 
toner para impressoras. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado 
Manutenção e modernização de alguns equipamentos 
essenciais deve ser feita regularmente 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Pouco adequado 
Alguns equipamentos tipo impressoras e scanners 
inoperantes 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Adequado BOM, DEVENDO SEMPRE SER ATUALIZADO. 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Pouco adequado 
Devido à deficiência auditiva, a utilização dos telefones 
disponíveis fica prejudicada. Não têm acessibilidade (ajuste 
de volume, etc). 

Departamento de Informática - CT Pouco adequado 
As bancadas para uso do computador não são ergonômicas 
e isso tem gerado dores nos braços. 

Departamento de Tecnologia 
Industrial - CT 

Pouco adequado 
O  setor não possui scanner e impressora em bom 
funcionamento, sendo necessário para o manuseio do 
protocolo web. 
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Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - CT 

Pouco adequado 
Os equipamentos são muito antigos, precisam de consertos 
ou serem trocados 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Pouco adequado 

Existem máquinas importadas para fabricação de 
protótipos, porém, os insumos são em grande parte 
vencidos, e sem contar com os computadores estão bem 
defasados. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inadequado 
Não tenho ar condicionado na sala, já que eu utilizava um 
que não tinha patrimônio da Ufes e está quebrado há muito 
tempo sem retorno da solicitação para reparo. 

Programa de Pós-Graduação em 
Informática - CT 

Inadequado 

Muitas vezes nos deparamos com máquinas com defeito 
que não tem manutênção na UFES e falta de alguns 
materiais necessários para realizar o trabalho. Exemplo: 
impressora e toner para impressora. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Adequado 
As meninas da faxina são excelentes e com humor bem 
melhor do que muitos servidores ao desempenhar as suas 
funções. 

Centro Tecnológico - CT Adequado 
Consertar as instalações técnicas tanto do prédio quanto do 
local do trabalho, pois quando chove há gotejamento nas 
salas e no hall do prédio 

Centro Tecnológico - CT Adequado 
os banheiros coletivos - alunos, docentes e TAEs, são 
complicadores no aspecto higiene, mas a equipe de limpeza 
tem ajudado bastante. 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado A terceirização do serviço tornou-o pouco frequente. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Adequado 
A limpeza do Laboratório de Hidráulica é adequada para a 
realização de suas atividades. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 
A limpeza tem ocorrido uma vez por semana, o que não 
tem sido suficiente. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Pouco adequado IRREGULAR, NÃO TEM DIA CERTO 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Pouco adequado 
Refiro-me à insuficiência do tempo de limpeza, apenas uma 
vez por semana, para o fluxo de pessoas no Depto., sem 
contar que não é feita nenhuma faxina.   

Departamento de Tecnologia 
Industrial - CT 

Pouco adequado 
Devido ao grande fluxo de alunos (matutino, vespertino e 
noturno) os banheiros poderiam ser limpos mais de uma 
vez ao dia. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inadequado Poucas limpesas semanais. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Pouco adequado Costumam limpar a sala em média de 2 vezes no mês. 

Secretaria - CT Adequado 
Com o contrato limitado entre UFES e empresa de limpeza, 
não é possível manter o local de trabalho como deveria. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado 
A demora é muito grande, quando se solicita os reparos 
necessários. 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado Lâmpadas/reatores ficam sem trocar por longo período 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Adequado 
O Laboratório de Hidráulica possui iluminação adequada 
para a realização de suas atividades. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado 

Iluminação interna e externa ao meu local de trabalho 
inadequadas, lâmpadas queimam frequentemente, 
poderiam instalar lâmpadas mais econômicas e com maior 
durabilidade como as de LED. 
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Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Adequado 
Adequado na sala interna. Porém, no ambiente externo, a 
iluminação é quase inexistente 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Mais que 
adequado 

BOA 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Pouco adequado Faltam lâmpadas. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Pouco adequado 
No laboratório que eu trabalho a iluminação é razoável, 
contudo na minha sala ela é extremamente desconfortável. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Inadequado 
Abrir as janelas é impossível. Excesso de mosquitos. 
Necessidade de ligar o ar condicionado em qualquer 
condição climática. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Inexistente 
O Laboratório de Hidráulica não possui janelas, apenas uma 
porta para entrada e saída. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 

Tivemos problemas com alguns aparelhos de ar-
condicionado em nossos laboratórios, mas alguns ainda não 
foram solucionados, estamos aguardando a resolução do 
problema pela equipe de manutenção da UFES. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Inadequado AMBIENTE FECHADO, SÓ A BASE DE AR CONDICIONADO. 

Departamento de Tecnologia 
Industrial - CT 

Pouco adequado 
A manutenção dos ares condicionados não ocorre de forma 
efetiva. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - CT 

Inexistente 
O ar refrigerado quebra constantemente e o conserto é 
muito demorado ou ineficaz 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inadequado 

A sala pega o sol da tarde todo e o ar condicionado não 
funciona, tenho que utilizar o ar condicionado de uma sala 
ao lado deixando a porta aberta para tentar melhorar a 
temperatura interna. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Pouco adequado Ar- condicionado quebrado há mais de um ano. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Adequado 
os banheiros coletivos - alunos, docentes e TAEs, são 
complicadores no aspecto higiene, mas a equipe de limpeza 
tem ajudado bastante. 

Centro Tecnológico - CT Inadequado Só um masculino e um feminino em todo o prédio. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Inexistente 

O Laboratório de Hidráulica está localizado no ITUFES e não 
possui banheiro. Os alunos e funcionários utilizam os 
banheiros do CT I ou do Departamento de Engenharia 
Ambiental. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado 
Banheiros dos servidores fica dentro do espaço para 
refeição e é compartilhado com público externo. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Inadequado 
O BANHEIRO É COLETIVO A TODOS, ALUNOS, SERVIDORES E 
QUEM ENTRAR NO CT-1 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Pouco adequado Há a necessidade de melhoramentos. 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Inexistente 
Não há banheiros no entorno de meu local de trabalho 
atual. Os banheiros mais próximos são a cerca de 150 
metros, nos prédios vizinhos. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Adequado Mas prefiro relaxar em outro lugar fora da UFES. 
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Centro Tecnológico - CT Inadequado 

Já solicitamos a instalação de uma pia em um local que 
mesmo não sendo muito adequado para fazer refeições, é o 
único que dispomos, mas esta solicitação já faz mais de 6 
meses. 

Centro Tecnológico - CT Inexistente 
No prédio CT VI, não há local para guardar as refeições 
tanto pouco para se alimentar, sendo necessário se 
deslocar de prédio para se alimentar. 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado Não existe, nós nos adaptamos e organizamos para isto. 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Elétrica - CT 

Pouco adequado 
O prédio do CTII não possui copa para refeições. Porém, é 
possível ir a um prédio próxima para realizar a refeição. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Adequado 
O Laboratório de Hidráulica possui cozinha adequada para 
o local das refeições. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Inadequado 

O CT VIII tem uma copa que cabe no máximo duas pessoas 
simultaneamente. Com o aumento do preço do RU, muitos 
estudantes passaram a utilizar o local para almoço. Não 
está sendo suficiente, além do calor. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 
A climatização, cadeiras e o fornecimento de água estão 
precários neste setor. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado Local de refeição não é restrito aos servidores. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado 
O espaço em si é bom, porém é compartilhado com 
público, deveria ser restrito aos servidores. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Adequado Espaço requer algumas melhorias básicas. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Inexistente NÃO EXISTE ISSO. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Pouco adequado Não há espaço para descanso no intervalo 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Inadequado 
Espaço improvisado, muito útil, mas sem pia, com pouco 
segurança elétrica e layout inadequado devido a 
improvisação. 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Pouco adequado Há apenas espaço para refeição. 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Pouco adequado Não Possui. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - CT 

Inexistente 
Não existe espaço para refeições ou descanso no CT VI, já 
solicitamos mas sem sucesso 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inadequado Fica em outro prédio. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inexistente 
Não existe. Tenho que buscar em outros prédios locais 
adequados. Já foi pedido a instalação de uma copa no 
prédio para os servidores, mas não fomos atendidos. 

Programa de Pós-Graduação em 
Informática - CT 

Inexistente Não há um local para sentar e fazer um lanche ou almoço. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro Tecnológico - CT Inadequado 

A localização do prédio, o descaso da gestão na instalação 
de ponto eletrônico no local que trabalho (até o noturno), 
contribuem para grande insegurança, tendo ocorrido vários 
assaltos e roubos de bicicletas no local. 

Centro Tecnológico - CT Inadequado 
Prédio afastado, nunca se encontra vigilantes aqui. Varios 
assaltos já aconteceram aqui próximo ao prédio. 
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Centro Tecnológico - CT Inexistente 

Devido a posição muito afastada do prédio, nas férias 
escolares trabalhamos com o prédio trancado e a porta do 
Secretaria Unificada aberta, para quem precisar de 
atendimento poder ser visto. 

Centro Tecnológico - CT Pouco adequado O portão é frágil,a região do prédio mal iluminada. 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Elétrica - CT 

Adequado Nunca tive nenhum incidente no meu local de trabalho. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado Já ocorreram alguns assaltos. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 

Nosso setor vem sofrendo com crescentes ondas de assalto 
e violência, no entanto estamos percebendo uma pequena 
movimentação dos vigilantes, mas que ainda não nos 
devolveu a sensação real de segurança em determinados 
horários. 

Departamento de Engenharia 
Ambiental - CT 

Pouco adequado 

Ocorreram 2 ou 3 assaltos no Núcleo Água, que faz parte do 
Departamento de Engenharia Ambiental e fica 
relativamente próximo ao Laboratório de Hidráulica onde 
eu trabalho. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado Insegurança no campus da UFES em geral. 

Departamento de Engenharia Civil 
- CT 

Pouco adequado 
Sinalização, planos e ações de segurança devem ser feitos 
por profissionais habilitados. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Inadequado Redondeza com iluminação quase inexistente 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Inexistente 
ESSE QUADRO DE SEGURANÇA E GERAL NA UFES, 
INCLUSIVE AQUI NO CT, NA QUAL NÃO EXISTE MAIS O 
VIGILANTE QUE FAZIA A RONDA PELOS PRÉDIOS. 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Adequado 
Visto que meu horário de trabalho é diurno, não tive 
maiores preocupações quanto á segurança. 

Departamento de Engenharia 
Mecânica - CT 

Inadequado 
Como é de conhecimento público, há limitações notórias de 
segurança na UFES e, principalmente, no CCJE. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - CT 

Inexistente 
Há assaltos constantes nos laboratórios muito próximos ao 
CT VI e roubos de carros no estacionamento desse prédio. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inadequado Da mesma forma que em todos o Campus, um deserto. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

Inexistente Assaltos ocorrem aos montes nas proximidades. 

 

 

4.15 CPPD - COMISSÃO PERMANENTE DE PESSOAL DOCENTE 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 2 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 2 

  

Tabela 35 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CPPD 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 
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Equipamentos e recursos 0 0 1 1 0 

% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 0 2 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

Iluminação 0 0 1 1 0 

% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 

Ventilação 0 1 1 0 0 

% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Distribuição de banheiro 0 1 1 0 0 

% 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Espaço para refeição e descanso 1 0 1 0 0 

% 50,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 

Segurança 0 0 2 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

 

 

Tabela 36 - Comentários e Sugestões - CPPD 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissão Permanente de Pessoal 
Docente - CPPD 

Pouco adequado 

O pessoal da faxina limpa apenas o chão, negligenciando os 
interruptores, maçanetas das portas, bebedouros, vidros 
das janelas, geladeira, microondas etc além de não ter 
supervisão do serviço feito. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissão Permanente de Pessoal 
Docente - CPPD 

Pouco adequado 

Os gestores da Prefeitura nunca fiscalizam a manutenção 
nos aparelhos de ar condicionado antigos de janela e nem 
se preocupam em trocar por aparelhos modernos ou 
disponibilizar a abertura da janela caso o servidor opte por 
ventilação natural. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissão Permanente de Pessoal 
Docente - CPPD 

Pouco adequado 

No Centro de Vivência temos que utilizar os banheiros 
usados por toda a comunidade externa e interna da Ufes e 
os mesmos estão sempre fedorentos, sem papel higiênico e 
sujos. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissão Permanente de Pessoal 
Docente - CPPD 

Pouco adequado 

Temos de conviver com alunos, dependentes químicos, 
"noiados" devido ao livre tráfico de drogas dentro da 
Universidade e próximo do nosso setor de trabalho, nos 
banheiros do Centro de Vivência. 
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4.16 DAOCS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 9 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 9 

 

Tabela 37 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - DAOCS 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 4 5 0 

% 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 0 4 5 0 

% 0,0% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% 

Iluminação 0 0 0 5 4 

% 0,0% 0,0% 0,0% 55,6% 44,4% 

Ventilação 0 0 0 7 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 77,8% 22,2% 

Distribuição de banheiro 2 3 2 2 0 

% 22,2% 33,3% 22,2% 22,2% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 3 0 3 3 0 

% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 0,0% 

Segurança 1 4 3 1 0 

% 11,1% 44,4% 33,3% 11,1% 0,0% 
Tabela 38 - Comentários e Sugestões - DAOCS 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Conselho Universitário - CUN Adequado 
Alguns equipamentos apresentam defeitos e existe uma 
demora por parte da instituição para solucionar 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Pouco adequado falta funcionamento de impressoras 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Adequado no momento não temos uma boa xerox 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Pouco adequado 
Temos problemas com equipamento de som 
constantemente nas sessões e não temos mão de obra 
especializada para atuar nesse sentido. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Adequado Mas a limpeza geral é semanal, e diária seria mais saudável 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Pouco adequado Limpeza 1x por semana 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Pouco adequado 
poderia ser realizada mais de uma vez por semana, pelo 
menos duas, uma na segunda e outra na quinta 
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ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Administração 
dos Órgãos Colegiados Superior 

Pouco adequado 
A insegurança está em toda a Ufes, inclusive em volta da 
reitoria. A iluminação pública é muito ineficiente. (a Ufes é 
escura) 

 

 

4.17 GABINETE DO REITOR E COMISSÕES 

   

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 15 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 14 

 

Tabela 39 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - GR  

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 1 13 0 

% 0,0% 0,0% 7,1% 92,9% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 0 0 14 0 

% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 

Iluminação 0 0 1 11 2 

% 0,0% 0,0% 7,1% 78,6% 14,3% 

Ventilação 0 2 1 11 0 

% 0,0% 14,3% 7,1% 78,6% 0,0% 

Distribuição de banheiro 0 0 4 10 0 

% 0,0% 0,0% 28,6% 71,4% 0,0% 

Espaço para refeição e descanso 2 0 5 7 0 

% 14,3% 0,0% 35,7% 50,0% 0,0% 

Segurança 1 1 7 5 0 

% 7,1% 7,1% 50,0% 35,7% 0,0% 

 

 



80 
 
Tabela 40 - Comentários e Sugestões - GR 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Chefia de Gabinete - GR Adequado 
Algumas impressoras e computadores apresentam alguns 
problemas, mas que são solucionados diariamente, sem 
impedir totalmente o andamento dos trabalhos. 

Chefia de Gabinete - GR Pouco adequado A qualidade das impressoras deixa a desejar. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 
Os equipamentos de informática são adequados, mas o 
acesso a internet é instável; faltam pontos de redes 
individuais para as máquinas. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 
No setor de trabalho há equipamentos e recursos 
necessários e adequados para a realização das atividades. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 
A limpeza do setor é feita uma vez por semana, e todos os 
dias o lixo é recolhido. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 

A iluminação da sala é adequada, e sempre que necessário, 
ocorre a troca de equipamentos/materiais. Em relação a 
iluminação ao redor do prédio da Reitoria (e na Ufes em 
geral) é pouca, frágil, minguada e precária. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Pouco adequado 
Poderia se melhorada a iluminação no entorno do prédio 
da Reitoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Chefia de Gabinete - GR Inadequado 
Ar condicionado com problemas na regulação de 
temperatura, deixando o ambiente excessivamente frio, ou 
quente quando desligado o ar condicionado. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 
Nas salas há aparelhos de ar refrigerado que utilizamos em 
dias mais quentes e janelas amplas que abrimos sempre 
que necessário. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 
Há banheiros (masculino e feminino) bem próximos a sala e 
outros não muito distantes. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Pouco adequado 
O local deveria ter sabonete líquido que é mais higiênico e 
troca do porta papel  toalha que está enferrujado. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Adequado 
Há um espaço para refeição de bom tamanho. Não tenho o 
que reclamar do espaço para descanso, tendo em vista o 
espaço da Ufes. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Inexistente 
O setor não possui espaço reservado para refeição e 
descanso. O local disponível é compartilhado com os 
demais setores do 2piso da Reitoria. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Pouco adequado Muitas vezes foi necessário solicitar a abertura do local.   

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Chefia de Gabinete - GR Inadequado 
A entrada do prédio é muito escura e não possui segurança 
em período integral. 
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Chefia de Gabinete - GR Pouco adequado 
Entrada e saída de pessoas no prédio não é controlada. É 
frequente a ausência de vigias no local. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Pouco adequado 
Falta controle de entrada e saída de pessoas no Prédio da 
Reitoria. 

Coordenação de Procedimentos 
Disciplinares - GR 

Pouco adequado 

Nunca passei por problemas, mas a segurança não é ideal. 
Em determinados horários (no início da manhã e ao final do 
dia) e em alguns períodos (férias dos alunos) a segurança é 
inadequada. 

 

 

4.18 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 632 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 562 

 

Tabela 41 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - HUCAM 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 35 156 340 31 

% 0,0% 6,2% 27,8% 60,5% 5,5% 

Limpeza e conservação 2 30 96 381 53 

% 0,4% 5,3% 17,1% 67,8% 9,4% 

Iluminação 1 33 136 343 49 

% 0,2% 5,9% 24,2% 61,0% 8,7% 

Ventilação 10 64 122 316 50 

% 1,8% 11,4% 21,7% 56,2% 8,9% 

Distribuição de banheiro 21 132 161 217 31 

% 3,7% 23,5% 28,6% 38,6% 5,5% 

Espaço para refeição e 
descanso 103 145 159 132 23 

% 18,3% 25,8% 28,3% 23,5% 4,1% 

Segurança 43 101 183 205 30 

% 7,7% 18,0% 32,6% 36,5% 5,3% 
 

 

Tabela 42 - Comentários e Sugestões - HUCAM 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissões - HUCAM/EBSERH Adequado 
Há a utilização constante de computadores e 
atualmente está muito lento atrasando ou 
dififcultando trabalho 



82 
 

Comissões - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

O setor ainda está em fase de implantação e por isso 
ainda não possui os equipamentos e recursos 
necessários a seu funcionamento, mas já está sendo 
providenciado a aquisição 

Divisão de Gestão do Cuidado - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Precisamos de melhorar a estrutura de testes de 
função pulmonar com aquisição de novos aparelhos. 

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH Adequado 
Equipamentos eletrônicos estão atendendo. Mas falta 
equipamento de movimentação de carga. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

cadeiras inadequadas (sem apoio para braços, 
rasgadas, sem rodinhas). Ausência de apoio para pés. 
Não possui mesas para computadores adequadas. 
Materiais para treinamentos como notebook. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessário material para treinamentos/capacitações 
como notebook. Cadeiras com estofado rasgado,não 
há cadeira com apoio dos braços. Não há apoio para os 
pés. A sala não possui mesas adequadas para os 
computadores. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Equipamentos de computadores necessitam de 
atualização 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não dispomos de um software único adequado para 
realização de compras, sendo necessário utilizar 
sistemas diferentes (AGHU, SILAP, SIASG e MSDATA) 
para gerenciar compras, além de ter que lançar mão 
de planilhas em excel e fichas de prateleira. 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
estrutura precária , falta de mobiliario , cadeiras , sala 
pequena , falta de espaço para atendimento , 
infiltrações , divisórias 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Instalar o modulo especifico de dispensação do 
sistema AGHU do Centro Cirúrgico e capacitar os 
usuários. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Poucas linhas de telefone e computador para uso 
diário e contínuo. Sala de atendimento individual 
inadequado, impedindo o sigilo necessário 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta computadores, mesas, caneta, materiais de 
papelaria, falta o básico para se trabalhar. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Há necessidade de aquisição de materiais específicos 
para fisioterapia que contribuem para o mais 
adequado tratamento aos pacientes. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessidade de compra de audiômetro e 
imitanciometro para manutenção da qualidade do 
atendimento. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Apenas duas máquinas (uma sempre em  manutenção) 
para 30 servidores no setor. Sala para atendimento em 
pouca quantidade 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Não dispomos de salas suficientes para manter o sigilo 
profissional; número insuficiente de mesas 
aglomerando várias profissionais; falta de armários 
para arquivar documentos e registros profissionais. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado Material adequado. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta alguns aparelhos. 



83 
 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Alguns equipamentos ainda são necessários para 
melhoria. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
material,sucateado, sem a devida manutenção, 
faltando peças. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Atende bem à maioria mas pode melhorar, me ocorre 
agora a interrupção na realização de exames de 
ressonância e alguns laboratoriais por exemplo. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Poderia melhorar mais se houvesse compra de 
materiais específicos para a população pediátrica. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
esta resposta está condicionada ao tipo de patologia e 
paciente que são aceitos para internação em nossa 
unidade. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta monitores, oximetros, 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Equipamentos sucateados, principalmente aparelho de 
PA. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

necessitamos de aquisição de novos instrumemtais 
cirurgicos para substituir os atuais bastante 
desgastados pelo tempo de uso 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Faltam equipamentos de acordo com a necessidade do 
setor, sendo necessário pedir emprestado. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta materiais e muitas vezes tem que improvisar 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ainda existe deficit acentuado de aparelhos e 
equipamentos de suporte a cuidados, os que existem 
por vezes se encontram com defeitos. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Armários velhos e soltando o fundo. Não há armários 
suficientes para arquivar os documentos do setor. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

É preciso uma politica institucionalizada para 
manutenção e reposição de equipamentos de alta 
precisão e de engenharia especializada para o perfeito 
funcionamento das atividades de ensino e resolução 
no âmbito hospitalar  e pós graduação. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

materiais antigos e defeituosos e falta de substituição 
de materiais quebrados 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Faltam novos suportes para soro, escadas para que os 
pacientes se acomodem nos leitos,suportes para 
alimentação. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
temos problemas com anestesistas na transição de 
plantoes tarde/ noite o que atrasa início de algumas 
cirurgias na UUE. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

apesar da existencia de setor de engenharia clinica, 
aparelhos com defeitos sao uma constancia na rotina 
de trabalho, prejudicando o andamento do serviço. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 

OS EQUIPAMENTOS SÃO DE TECNOLOGIAS 
AVANÇADAS MAS FICAM A TODO MOMENTO 
QUEBRADOS ,A MANUTENÇÃO REALIZADAS NÃO E 
REALIZADAS POR TÉCNICOS ESPECÍFICOS 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

ate temos equipamentos porem,apresentam 
problemas com muita frequência. 
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Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

desde a reforma do setor uma das autoclaves está em 
constante manutenção, todas elas dão defeito 
constantemente prejudicando demais as atividades 
pelo acumulo de material 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta de reunioes com chefias imediatas 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

As macas de transporte de pacientes são muito altas 
em relação à cama, e as camas são manuais, não 
conseguem ter elevação paralela à maca. Acarretam 
dores na coluna dos funcionários. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Qualidade dos matérias fornecidos são ruins. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Mehorar as condições dos aparelhos de anestesia no 
centro obstétrico ( analisador de gases, BIs, mascaras 
laríngeas, etc ), e outros locais onde se realizam atos 
anestésicos fora do centro cirúrgico 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Iluminação precária para o trabalho em período 
noturno. Mobiliário inexistente ou não ergonômico. 
Falta ou quantidade insuficiente de equipamentos de 
trabalho, como estetoscópio, termômetros e 
esfigmomanômetro. Indisponibilidade de roupa de 
cama no setor. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Faltam recursos diagnósticos. Poderia haver 
investimento no setor de Microbiologia para utilização 
de PCR 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Trabalho no programa de cirurgia bariátrica (casa3) e 
como tem arquivo a parte de prontuários , o mesmo é 
totalmente inadequado. Mas já existe um projeto para 
corrigir isso. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
melhorar disponibilidade de recurso audio/visual para 
uso comum dentro do hospital bem como acesso ao 
auditório para aulas 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

muitos dos equipamentos  estão velhos e/ou com 
defeitos 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Os recursos que utilizo no trabalho são suficientes para 
desempenhar um bom trabalho. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

quase sempre o setor não disponibiliza de 
equipamentos sendo necessário recorrer a 
empréstimo em outros setores 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta de manutenção nos equipamentos, e espaço 
físico pouco adequado. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Aparelhos apresentam defeitos 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

disponibilizar no setor equipamentos e recursos de 
melhor qualidade e em quantidade suficientes para o 
desenvolvimento das atividades 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta equipamentos para comolentação poropedeutica 
e terapeutica na UTI ...Aparelho de ECMO...BIS 
...VIGILEO VIGILANCE 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta computadores no setor de trabalho e falta 
cadeiras adequadas 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
sala de preparo do paciente é inadequada para realizar 
um bom trabalho 
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Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
A falta da ressonância magnética está impactando no 
atendimento. Há necessidade de melhoria do parque 
tecnológico dos computadores. 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Computadores ruins cadeiras péssimas falta de 
banheiros adequzdos 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Os equipamentos de ultrassonografia são excelentes e 
atendem aos procedimentos por mim realizados. 
CONDIÇÕES DE TRABALHO: Bancada para digitar 
laudos, cadeiras e computadores são precários 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O setor no qual estou lotado(ressonância), não 
funciona há algum tempo. 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Alguns equipamentos as vezes demoram ter 
manutenção. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
NO MOMENTO O SETOR FORNECE EQUIPAMENTOS E 
RECURSOS ADEQUADAMENTE. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Não tem cadeira compatível com altura da bancada e 
os microscópio são de má qualidade 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
licitações mais transparentes para uma melhor 
avaliação dos equipamentos para o trabalho. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Há deficiência de mobiliário adequado para realização 
das atividades 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Cadeiras compatíveis com o tamanho da bancada, 
microscópio de qualidade, ar condicionado split 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Aquisição de novos equipamentos de trabalho para 
modernização e melhoria das condições de trabalho. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

as bancadas , cadeiras de coleta de sangue e o espaço 
de cada box de coleta de sangue não estao muito de 
acordo para os coletores. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Necessidade de cadeiras e bancadas novas. 
Contadores manuais de células 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

equipamentos antigos. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Equipamentos velhos, cadeiras quebradas. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Em especial, as cadeiras estão em mau estado de 
conservação oferecendo risco de queda e outros 
acidentes. Eu já cortei o dedo em uma cadeira 
quebrada e outros colegas já se acidentaram também. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Alguns equipamentos são comprados com recurso 
próprio. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Temos grave problemas de espaço 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Temos cadeiras quebradas e falta computadores pra 
trabalhar. Principalmente agora, que temos mais 
pessoas no setor, devido ao retorno das 40 horas. 
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Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

COLOCAR COMPUTADOR EXCLUSIVO PARA AS 
TÉCNICAS EM NUTRIÇÃO (PRODUÇÃO) 

Unidade de 
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Aquisição de microscópio 5 observadores para equipe 
e residentes 

Unidade de Processamento de 
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Aquisição de estantes, computadores, controle de 
umidade e temperatura. 

Unidade de Program Orçamentária e 
Financeira - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

mesas e cadeiras em pessimas condicoes, 
proporcionando assim,cansaço fisico na execução das 
tarefas diarias.   

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

materiais sucateados, falta materiais novos 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não temos local adequado para guarda de 
equipamentos gerando quebra frequente e não 
disponibilização adequada dos mesmos. Falta de 
equipamentos para melhor qualidade do atendimento 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

está faltando muito equipamento ultimamente ex: 
bomba de infusão, multiparametros 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

necessita compra de sensor de oximetro, manguito de 
PA, termometro, 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Recorrentes defeitos e necessidades de manutenção 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

A falta de material por qual estamos passando nos 
impede de ofertar assistência de qualidade. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Adequado manutenção dos equipamentos 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

necessitando de manutençao 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Alguns itens precisam de melhoria, como as cadeiras 
usada em algumas salas e aparelhos de ar 
condicionado 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

espaço físico 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Arquivos sucateados com caso de acidentes de serviço. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta computadores 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado falta de impressoras em algumas salas. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Realizar urgente a renovação dos nosso endoscópios já 
em licitação. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O setor tem deficit de equipamentos. Os 
equipamentos que temos, quando precisam de 
manutenção encontramos dificuldades.   

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

leito dos pacientes com defeitos. 



87 
 
Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

QUE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS SEJAM MAIS 
EFICAZES. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta aparelho para visulizar veias no acesso venoso 
periférico. Nossos pacientes são de difícil acesso 
venoso, principalmente àqueles que recebem 
medicação por via venosa mensalmente. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

devem ser melhorados 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

não faço cirurgias aqui, só ambulatório. 

Unidade do Sistema Respiratório - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta-nos acesso a exames de função pulmonar, 
especialmente medida de DLCO, Capacidade Pulmonar 
Total, Volume Residual, Ergoespirometria 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Compra de instrumentais cirúrgicos 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Faltam materiais básicos como termômetros e 
aparelhos de PA, biombos, suporte de soro entre 
outros. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
para melhorar as condiçôes de trabalho precisamos de 
uma balança, glicosímetro, biombos, suportes para 
soro,ôximetro 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta recursos materiais às vezes. Não sei o motivo real. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

precisamos de mais equipamentos como termômetro, 
aparelho de pressão e bomba de infusão. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

FALTA DE EQUIPAMENTOS BÁSICOS COMO SUPORTES 
DE SORO E TERMÔMETROS 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

alguns equipamento precisam de serem trocados, 
como nossos monitores. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Iluminação e equipamentos insuficiente para todos os 
pacioentes. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Faltam, sistematicamente, alguns insumos essenciais 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta secretária de clínica para arquivar prescrições 
médicas e de enfermagem. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

camas com problemas para posicionar as pacientes 
(manivelas quebradas, etc.); falta de medicamentos e 
materiais periodicamente; 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Para limpeza do material (Frascos de vidro) temos um 
sabão de péssima qualidade que não favorece uma 
limpeza de qualidade 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

melhorar estrutura física 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Deveria melhorar a assistência de manutenção dos 
equipamentos, em especial a preventiva. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
existem equipamentos que poderiam melhorar o 
desenvolvimento do trabalho realizado 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta muitas coisas, dentre elas suporte de soro para 
todos os pacientes e escada para elas subirem na 
cama, pois é uma minoria a elétrica, na ala sul. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado aparelho e sala de ultrassom em boas condições. 



88 
 
Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Fios de sutura com agulhas maiores. Camas de parto 
com colchões adequados. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissões - HUCAM/EBSERH Adequado 
pela característica do serviço há o acumulo de caixas 
dificultando um pouco a limpeza adequada da sala. 

Divisão Administrativa e Financeira - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

INFILTRAÇÃO E MOFO EM DECORRÊNCIA DA 
UMIDADE. 

Divisão de Logística e Infraestrut 
Hospitalar - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

paredes com mofo e mal conservadas. 

Gerência Administrativa - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Mofo, proliferação de ratos, baratas e outros. 

Gerência de Atenção à Saúde - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Muito mofo, necessidade de reforma. 

Setor de Hotelaria Hospitalar - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Na falta de espaço utilizamos muita da área e dificulta 
a limpeza. 

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

Devido a estrutura ser antiga e sem melhorias. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

goteira no teto (já solicitado reparo no sistema de 
abertura de chamados) 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Paredes mofadas e descascando. Porta da sala sem 
pintura. 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Inadequado devido a precariedade do espaço a limpeza é sofrivel 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Limpeza diária é feita, entretanto, estrutura do setor já 
bem defasada 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Limpeza feita diariamente. Entretanto, o setor com 
estrutura antiga e inadequada 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 

em termos de conservação da estrutura do prédio, 
pelo menos internamente merece reparos nas paredes 
das enfermarias recobertas de mofo e nos acessórios 
de acabamento que estão deteriorados. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado Presença de vazamentos são constantes. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
falta material humano para o trabalho, e local como 
banheiros e paredes são cheios de mofo. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Muito limpo o ambiente de trabalho. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

com a terceirização dos serviço a qualidade piorou e 
muito. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Mesmo o local sendo limpo ocorre quebra regular da 
estrutura física. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado boa limpeza, porem necessitando de reparos e pintura 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Em se tratando de limpeza é adequado mas falta 
reformar as enfermarias que precisam de reformas 
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urgentes. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado sem comentários.... 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O dimensionamento dos profissionais está 
inadequado, trazendo sobrecarga e incapacidade de 
atender a todas as demandas do setor. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
ISSO PORQUE TEMOS UMA PESSOAS ESPECIFICA PARA 
ESSES SETOR 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
nao acho certo termos que limpar os capotes de 
proteçao pois os mesmos sao muito pessados e isto 
pode nos causar serios danos de postura 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta espaço físico apropriado para acondicionar 
alguns equipamentos. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Muitos materiais acumulados em salas que não estão 
sendo utilizadas por falta de conservação. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Principalmente no centro obstétrico, a conservação 
deixa muito a desejar 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Rede de esgoto com más condições ocasionando 
entupimento de ralos constantemente. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Funciona de forma adequada a julgar pelas condições 
oferecidas. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Poderia haver melhoras na conservação física do 
prédio 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Setor com manutenção deficiente, com problemas 
como goteiras em período de chuvas, fiação elétrica 
exposta, infiltração nas paredes e tetos. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Local limpo todos os dias pelo serviço de limpeza e 
higienização. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O setor tem muitas coisas amontoadas e as superfícies 
empoeiradas 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Banheiro totalmente fechado sem sistema de exaustao 
...dai nao se pode em falar de limpeza se não ha 
renovação do ar 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

noite , somente uma funcionaria para limpeza da UTI e 
outros setores. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O SERVIÇO É TERCEIRIZADO, E EM ALGUMAS 
SITUAÇÕES FICAM A DESEJAR NO TURNO NOTURNO, 
DEVIDO A POUCOS FUNCIONÁRIOS E A NECESSIDADE 
DOS MESMOS COBRIR VÁRIOS SETORES. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Limpeza adequada, mas a estrutura do laboratório é 
antiga e pouco conservada. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inexistente precisamos de pelo menos o emprego do 5S 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Mobiliário antigo, alguns com cupins Necessidade de 
novo mobiliário. Há dois funcionários para efetuar a 
limpeza de uma unidade inteira. Precisamos de mais 
funcionários para a limpeza. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

piso todo rachado 
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Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Hoje temos uma equipe eficien 

Unidade de Processamento de 
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Designar um colaborador que ficará responsável 
apenas pela limpeza e conservação do arquivo, 
considerando o tamanho do setor e o quantitativo de 
colabores que atuam no mesmo. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Adequado manutenção dos banheiros 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
a zeladora não pertence exclusivamente ao setor, e 
isso vem prejudicando muito a higiene da unidade 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

foi retirado a exclusividade de funcionário da 
higienização do setor, que agora se divide em mais de 
1 setor, prejudicando assim a limpeza do setor 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Limpeza inadequada em banheiros especialmente. 
Área especializada que necessita de pessoas e 
materiais próprios. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Observo que apenas uma profissional para a 
higienização de toda a UTIN e enfermaria Canguru, no 
período noturno é insuficiente. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ressalva a necessidade de reparo do repouso de 
enfermagem 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

espaço físico 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Ambiente de difícil limpeza e manutenção. Prédio 
antigo necessita de reformas. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Necessita reforma das salas de endoscopia e 
principalmente da área de reprocessamento de 
endoscópio. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
POIS SABEMOS QUE NOSSO  HOSPITAL ENCONTRA-SE 
EM REFORMA PORTANTO MELHORES APAR~ENCIAS 
VIRÁ. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

devem ser melhorados 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
As equipes de higienização estão sempre presentes no 
setor. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 

no trabalho noturno as funcionárias da higienização 
são verdadeiras heroínas, tem que dar conta de duas 
unidades e ainda limpezas terminais, recolhimento de 
roupas e intercorrências 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

funcionária da limpeza sobrecarregada às vezes. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Com a redução das auxiliares de serviços gerais, 
diminuiu a eficácia do serviço. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Os armários de fórmicas necessitam ser substituídos 
devido à deteorização por brocas e cupins( motivos de 
alergias) 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Precisa de refirma 
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Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não temos mais um profissional de higienização 
exclusivo para o setor. O mesmo tem que atender os 4 
setores da maternidade/ginecologia mais a UTIN. 
Muitas vezes precisamos esperar por muito tempo 
para que o mesmo possa realizar a limpeza. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH Adequado Toda rede de iluminação foi restaurada. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Há uma incidência excessiva de sol na minha mesa, 
necessito de persiana pois o bloqueador solar 
instalado não foi suficiente. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessário melhorar a iluminação do local. 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessita melhorar a iluminação. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Após as 17h setor muito escuro. Deixando equipe 
exposta a riscos 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Melhorar a iluminação do estacionamento do antigo 
campo de futebol para a saída dos plantões as 19:00 
horas 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado muito boa iluminação em quase toda a enfermaria. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado Precisa ser melhorada. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta de luminária nas enfermarias para puncionar 
veias de crianças, principalmente a noite. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

lampadas queimadas que demoram a ser repostas e 
fracas ou seja iluminam pouco. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Sala de atendimento pouco iluminada 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
boa iluminação, porem necessidade de substituição do 
piso que apresenta desniveis pelo uso constante. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
O ambiente tem pouca iluminação natural, que é 
compensado pelas lâmpadas. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado trocas de lâmpadas demoram... 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
pelicula de proteção solar e insuficiente para conter o 
sol 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado sem comentários... 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Sempre temos lâmpadas queimadas ou reatores 
estragados. Não existe um meio termo para o plantão 
noturno, uma luz indireta para não agredir tanto o 
sono do paciente. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

interruptores em locais inadequados e manutencao 
precaria 
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Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

QUARTOS ESCUROS E QUANDO ACENDE A LAMPADA 
DESPERTA TODOS OS PACIENTES DA ENFERMARIA. O 
IDEAL É A LAMPADA INDIVIDUAL. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
 Porém demora para realização de troca de lâmpadas 
queimadas. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Adequada porém as lâmpadas queimam muito. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 

PODERIAM TROCAR POR LAMPADAS DE LED, POR 
ESTAMOS CONSTANTE NO AMBIENTE QUE E FECHADO 
E AS LAMPADAS COMUM PODEM ADQUIRIR DOENÇAS 
NA VISÃO E PELE 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta manutençao nos focos de vez em quanto estao 
com defeito 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

toda a iluminação  setor é artificial 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
as enfermarias possuem pouca iluminação ou até 
mesmo lâmpadas queimadas sendo difícil a realização 
de procedimentos como por exemplo punções 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Devido a falta de manutenção, a iluminação para o 
serviço noturno é de péssima qualidade. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Dimensionamento não segue a norma específica, 
distribuição ruim das luminárias, queima freqüente das 
lâmpadas com lentidão nas trocas. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Iluminação insuficinete e demora na troca das 
lampadas quando necessário 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Muitas lâmpadas queimadas devido a rede elétrica ser 
velha  e mal dimensionada 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Tenho luz artificial e luz natural. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Algumas enfermarias com iluminação precária para o 
trabalho noturno. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

algumas enfermarias com iluminaria queiadas 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Inadequado .. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Adequado 

A ILUMINAÇÃO É ADEQUADA, PORÉM SUGIRO QUE SE 
FOR POSSÍVEL NAS ENFERMARIAS EM CADA LEITO TER 
A SEU PRÓPRIA LUMINÁRIA.EVITANDO O INCÔMODO 
A OUTROS PACIENTES. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ao redor do hospital há pouca iluminação. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

enfermarias com pouca iluminação, corredor que dá 
acesso(rampa) pouco iluminado. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Adequado 
A iluminação no laboratório é adequada, porém 
algumas vezes apresenta deficiência na área de coleta 
de sangue dos paciêntes. 

Unidade de Laboratório de Anatomia 
Patológica - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

nas salas de necropsia. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Não existe ponto iluminação natural 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Adequado manutenção de lampadas 
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Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inexistente melhoria na claridade 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Iluminação inadequada 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

nao tem claridade adquada para certos procedimentos 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

principalmente a noite, a lâmpada queimam e não são 
imediatamente trocadas 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

existe ainda reclamações pouco satisfatorio. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Várias lâmpadas queimadas e com demora de semanas 
para serem trocadas 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Necessita de melhorias. A instalação elétrica é antiga. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

EXISTE ENFERMARIAS COM POUCA ILUMINAÇÃO 
 DIFICULTANDO MUITAS VEZES NOSSO TRABALHO. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Rede elétrica muito antiga 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Adequado adequado 

Unidade do Sistema Respiratório - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Negastocópios com luzes que NÃO acendem, lâmpadas 
dos ambulatórios com fraca iluminação OU que ora 
acendem ora não 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
só não pode acabar a energia,porque as lâmpadas de 
emergência nunca funcionaram na urologia 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Tem falhas, mas no geral é bom. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Deverá ter manutenção das lâmpadas dos leitos para 
facilitar principalmente o trabalho noturno. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O SETOR NÃO TEM GERADOR PARA LEVAR ENERGIA 
QUANDO HÁ FALTA DE ENERGIA, FICANDO A 
ASSISTÊNCIA PREJUDICADA.   

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Falta de focos de luz móvel. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Os serviços noturnos apresentam um grau de 
dificuldade para conseguir serviços de manutenção e 
matérias para ser reposto, como lâmpadas queimadas. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Precisa melhorar 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

A iluminação dificulta a visualização do material lavado 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

iluminação deficiente nas enfermarias, dificultando o 
bom desempenho do trabalho, principalmente no 
período noturno; 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

principalmente a área externa. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 
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Divisão de Gestão de Pessoas - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não tem janelas na minha sala de trabalho 

Gerência Administrativa - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Sem janelas, e com muito caixas de arquivo. 

Secretaria - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

ambiente na maioria das vezes muito frio. 

Setor de Gestão do Ensino - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

É um local fechado sem janela. 

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

São seis áreas de abastecimento e apenas duas áreas 
são climatizadas. 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Inadequado ar condicionado velho e barulhento 

Unidade de Administração de 
Pessoal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Não há janelas na sala. Apenas básculas lacradas. A 
renovação de ar é feita quando as portas estão 
abertas. Há aparelhos de ar-condicionado que 
climatizam bem a sala. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Ar condicionado em precárias condições de uso, com 
muito mofo e barulhento. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ar condicionado antigo e barulhento - atrapalhando 
atendimento individual. No verão condição muito pior. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Local com muito acumúmulo de poeira e mofo, 
causando crises alérgicas. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não podemos manter abertas algumas janelas devido 
proximidade de forte odor vindo da lavanderia que é 
ao lado do nosso setor de trabalho. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

No setor de serviço social falta ar condicionado em 
algumas salas 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
lembrando que a manutenção preventiva do sistema 
de refrigeração evita transtornos em dias de maior 
dificuldade de acessar o serviço de mautenção. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado Poderia ser padronizado o uso do ar condicionado. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
quando o ar condicionado funciona é adequado, 
quando da problema demora demais para ser 
consertado. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 

Com exceção para algumas salas em que o ar 
condicionado é muito antigo e não funciona 
adequadamente. Há novos equipamentos instalados 
nas paredes, porém não está em funcionamento ainda. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado o AR condicionado quebra a cada 2 meses mas... 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

LOCAL MUITO QUENTE E ABAFADO. OS PACIENTES 
APELAM COLOCANDO LENÇOL NA JANELA PAR ASE 
PROTEGER DO SOL. JANELAS ALTAS E O POUCO VENTO 
NAO INCIDE DIRETO SOBRE O PACIENTE. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado sem comentários... 
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Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ar condicionado velhos, sempre apresentando 
defeitos, vazamentos de água, sobre as cabeceiras dos 
pacientes e nunca temos pilhas em número e 
quantidade adequada para os controles. Os controles 
também se encontram em péssimo estado. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta de manutenção e limpeza do ar condicionado e 
capacidade de regulação termica 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta manutencao dos aparelhos de ar condicionados 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

setor com climatização constantemente defeituosa, 
apresentando vazamento sobre as bancadas, e mofo 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 

MAS SEMPRE TEMOS PROBLEMAS POR SE TRATA DE 
UM SETOR FECHADO ISSO ATRAPALHA NO 
DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES REALIZADAS,AS 
VEZES FICAM SEM AR CONDICIONADO ELEVANDO A 
TEMPERATURA DO AMBIENTE DE TRABALHO E 
IMPOSSIBILITA O NOSSO  TRABALHO 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado O ar condicionado do arsenal possui falha. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Muita demora para o concerto quando o ar 
condicionado da defeito. A porta do vestiário feminino 
desde da inauguração fica aberta, constrangendo os 
funcionários porque não existe ar condicionado na 
recepção do vestiário. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

não existe troca do ar condicionado 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

nosso setor não tem ventilação suficiente pelo número 
de prestadores que circulam 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

os ar refrigerados estao sempre com defeito 
principalmemte o da RPA 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
unidades de internação e isolamento respiratório não 
são climatizadas 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Trabalhamos em uma sala, onde usamos o 
computador, sem nenhuma ventilação e ar 
condicionado. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Tudo de acordo, tenho ar condicionado e ventilação 
natural. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Deveria ser mais adequada por se tratar de um 
ambiente para tratamento de patologias respiratórias. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Pouca ou quase nenhuma ventilação natural. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Pouca ventilação em dias quentes é insuportável para 
o paciente 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ventilação natural, porém janelas sem travas que não 
permite o controle do fluxo de ar. 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Aparelho de ar refrigerado que esfria demais 
no.inverno e esquenta demais no verão .Sem sistema 
de Renoção Continua de Ar no quarto de isolamento 
respiratorio ...e sistema de filtragem desse referido 
ambiente 7 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inexistente local sem janelas . sem ventilação . 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Falta manutenção preventiva dos aparelhos 
condicionadores de ar. 
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Unidade de Farmácia Clínica - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

A farmácia está localizada no subsolo com prédios ao 
redor. As janelas para o lado externo são obstruídas 
por construções localizadas ao redor. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Precariedade! Sendo necessário,  levar ventulador de 
casa. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
setor(posto de enfermagem)com pouca ventilação. Ar 
condicionado sempre quebrado. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

POSSUI AR REFRIGERADO EM ALGUMAS SALAS, E EM 
ALGUMAS ENFERMARIAS. O AR DO CORREDOR 
PRINCIPAL PRECISA DE REPAROS, ALÉM DE ESCOAR 
MUITA ÁGUA FAZ UM BARULHO TERRÍVEL. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Em alguns setores há ainda a necessidade de aquisição 
de novos aparelhos de ar condicionado. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado ar condicionado quebrado 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

os aparelhos de ar condicionado estao sempre com 
problemas o que gera um ambiente estremamente 
desagradavel de tanto calor.uma solução interessante 
seria instalação de cortinas de ar nas postas de acesso 
à área da coleta. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Deveria ter exaustor 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não existe troca de ar no ambiente que é refrigerado. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Não existe ventilação natural e a artificial está em 
péssimas condições 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente Não há janelas, somente uma porta de entrada e saída. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente Ventilação só ar refrigerado 

Unidade de Processamento de 
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Instalação de ar condicionado, purificador de ar, 
aparelho de controle de temperatura e umidade. 

Unidade de Processamento de 
Informação Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Uso de ar condicionado, janelas todas fechadas 
durante todo o expediente. 

Unidade de Program Orçamentária e 
Financeira - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

a sala e refrigerada, mas trabalhamos atualmente num 
setor onde as paredes estao com infiltraçoes e com 
isso mofadas  ocasionando constantemente congestao 
nasal e outros sintomas alergicos. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Ressalva para o local de repouso que necessita de 
novo ar condicionado 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Áreas fechadas sem qualidade de ventilação 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inexistente ventilador e exaustor sem funcionamento 



97 
 
Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

distribuição e manutenção do ar condicionado 
inadequados. Quarto de repouso ventilação ruim 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

equipamento de ventilaçao sempre com defeito 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
ar condicionado levado para realizar manutenção, ate 
o momento não retornaram com o mesmo. 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
o setor da preparação de material não tem ventilação 
pois as janelas foram travadas devido a instalação de 
uma grade. 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Algumas salas não tem ventilação e quando o ar 
condicionado apresenta defeito, fica muito abafado. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
O sistema de ar-concionado do pronto-socorro, 
encontra-se com parcialmente quebrado. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Vários consultórios em manutenção de ar 
condicionado há meses 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
A ventilação do setor é boa. No verão a situação se 
complica em função do calor, o setor precisa de ar 
condicionado nas enfermarias e corredor. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

ENFERMARIAS SEM VENTILADORES OU SISTEMA DE AR 
CONDICIONADO, ASSIM AS RECLAMAÇÕES DE 
PACIENTES SÃO CONSTANTES NO VERÃO OU EM DIAS 
QUENTES. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

A ventilação das salas de endoscopia poderiam ser 
melhoradas. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

as enfermarias do HUCAM são mal ventiladas e não 
dispõe ar condicionado 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

janelas do corredor com defeito, não abre. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Adequado adequado 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Tem falhas, mas no geral é bom. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O setor é muito quente. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

precisamos de um ar condicionado no posto de 
enfermagem 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

ar condicionado esta vazando água no posto de 
enfermagem e nas enfermarias. Estamos em constante 
mudanças de temperaturas pois os quratos e 
enfermarias possuem climatização, já o corredor não. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O ambiente precisa ser refrigerado e não ha frequente 
manutenção dos aparelhos 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Comissões - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

Um único banheiro feminino para muitas pessoas no 
mesmo local de trabalho. Hoje a Comissão de 
Padronização está localizado no prédio do SAME e 
dividimos o banheiro com várias pessoas causando em 
dados momentos  congestionamento. 
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Divisão de Gestão de Pessoas - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Banheiro Unissex 

Divisão de Logística e Infraestrut 
Hospitalar - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
banheiro único e utilizados por mais de 20 pessoas de 
ambos os sexo 

Gerência Administrativa - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Tendo em vista que os ralos são abertos e com isto um 
odor insupórtavel. 

Setor de Gestão do Ensino - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Só há um único banheiro para uso masculino e 
feminino, entretanto ele é higienizado. 

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH Inadequado Um banheiro para vinte e um trabalhador. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

grande quantidade de funcionários para poucos 
banheiros disponíveis 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

porque são dois banheiros: 1 feminino e outro 
masculino para vários setores. É desgastante;causa 
desconforto às vezes. 

Unidade de Administração de 
Pessoal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Apenas um banheiro para atendimento a ambos os 
sexos, pequeno, cujo acesso passa pelo pequeno local 
de refeições. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Apenas 01 banheiro para uso misto, por mais de 30 
pessoas. Estrutura física antiga, sempre em 
vazamento. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Devido ao contingente de pessoas que utilizam nosso 
setor seria necessário no mínimo 2 banheiros. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Um banheiro apenas para mais de 20 servidores. O 
mesmo banheiro para homens e mulheres. Estrutura 
antiga e sempre em defeito. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Um único vaso sanitário para mais de 30 mulheres 
utilizar 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

1 banheiro para mais de 18 profissionais 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

apenas 1 banheiro para 18 pessoas 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado Falta de banheiro para acompanhantes. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
muitos servidores, colaboradores, alunos, residentes e 
professores para 2 banheiros. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
O numero de banheiros e inadequado diante do 
numero de funcionários e colaboradores do setor. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
são poucos sanitários, apenas dois, para uma demanda 
diária de mais de trinta profissionais, em sua maioria 
mulheres. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

há necessidade de banheiros para o maior números de 
estagiários e estudantes que trabalham neste setor. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Poderia ter mais 01 banheiro para os funcionários e 
colaboradores. 
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

poucos banheiros para muitas pessoas. No centro 
cirúrgico os banheiros exalam odor muito ruim 

Unidade de Atenção Psicossocial - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente Banheiro para pacientes não existe! 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Atende perfeitamente o quantitativo de pessoal, 
contudo a conservação dos mesmo é precária. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
o banheiro dentro do quarto só pode ser usado para 
urinar; senão entope. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
nao tem banheiro no quarto nema disteancia 
masculino  e feminino,.tem que ir em outro setor 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
PESSIMA. O BANHEIRO É FORA DA ENFERMARIA. E O 
MESMO BANHEIRO SERVE PARA PACIENTE E 
ACOMPAMHANTE INDEPENDENTE DO SEXO. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado No CO existe apenas um banheiro - mal conservado 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
O vestiário é muito pequeno,as portas dos sanitários 
não possuem trinco. Há poucos sanitários para o 
contingente diário de pessoal. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
pessimo sem liberdade para uso das necessidades 
fisicas 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
tem poucos para muitos servidores e as portas ficam 
abertas para facilitar ventilacao da recepcao. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

As pessoas ficam expostas no vestiário/banheiro 
quando a porta é aberta. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

porta com defeito há muitos meses, onde tem 
chuveiro a resistência queimada não é trocada 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

são pouco e longe os banheiros para o número de 
prestadores que utilizão 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
apenas uma unidade para uso comum entre alunos, 
residentes e staffs. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Apenas um banheiro para o funcionários. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Para os funcionários a apenas um sanitário para todos 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado So existe um banheiro disponivel para  uso de todos 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Só possuimos 1 banheiro em todo o setor para uso dos 
servidores. E o mesmo ainda fica dentro do local de 
descanso, dificultando o uso no horario de descanso 
dos servidores, necessitando se ir a locais distantes 
para uso do banheiro nesses momentos. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Tem somente 1 banheiro no setor para mais de 30 
profissionais 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Só temos um banheiro que serve para todos os 
funcionários do setor, exceto os médicos. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Temos dois banheiros de funcionários na unidade. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Apenas um banheiro que fica junto com o repouso, 
quando os profissionais vão descansar não dá para 
usar o banheiro 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

banheiros com escoamento de agua durante o banho 
sem escoamento para o ralo e alguns entupimento de 
esgoto 
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Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta banheiro adequado para as equipes 
multidisciplinares. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Um único banheiro, para ambos os sexos, indisponível 
no horário de descanso da equipe. 

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

Na realidade, não seria a distribuição dos banheiros e 
sim, o número de banheiros é pequena para uma 
quantidade considerável de servidores no setor. 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Banheiros sem renovaçãobee ar 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
poucos banheiros , para o numero de pessoas. 
feminino junto com masculino. 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
o banheiro de pacientes é muito pequeno e 
unissex.deveria haver um banheiro maior para ambos 
os sexos. 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Inexistente banheiros sucateados.Péssima estrutura. 

Unidade de Farmácia Clínica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Há dois banheiros para praticamente 40 funcionários. 
Os banheiros estão localizados fora da área da 
farmácia sendo utilizados por funcionários de outros 
setores e acompanhantes de pacientes. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
COM A NOVA REFORMA OTIMIZOU A DISTRIBUIÇÃO 
DOS BANHEIRO, ATENDENDO A DEMANDA DOS 
FUNCIONÁRIOS. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

poucos banheiros 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado deveria ter banheiro masculino e feminino 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
na coleta do laboratório, o banheiro para os usuários 
está no local onde a circulação dos usuários 
atrapalham o serviço 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Os banheiros não atende a quantidade de funcionários 
do setor 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
só existe um banheiro para homens e mulheres, e 
muito mal limpo e conservado. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Banheiros pequenos. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Número reduzido de banheiros para o número de 
servidores lotados na unidade e que tem que ser 
compartilhado com usuários. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Só existe um banheiro para todos os servidores e não 
há sistema de ventilação. 

Unidade de Laboratório de Anatomia 
Patológica - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

É um setor que tem vários banheiros,mas há dias que 
se tornam poucos deixando os funcionários quase que 
impossibilitados de usa-los por não ter na verdade um 
exclusivo para uso de funcionários, havendo dias em 
que o mesmo são usados por alunos, pacientes. 
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Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Apenas 1 banheiro para homens e mulheres, 
servidores, terceirizados, estagiários e residentes. 
Deve atender cerca de 50 pessoas diariamente. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Não existe banheiro no meu setor. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
NÃO EXISTE. UM SETOR ONDE TRABALHA MAIS DE 20 
PESSOAS, E NÃO EXITE BANHEIRO. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 

NÃO TEM BANHEIRO NO SETOR. COM MAIS DE 15 
PESSOAS. SE QUISER TEM SAIR PROCURANDO PELOS 
CORREDORES DO HOSPITAL. UMA VERDADEIRA FALTA 
DE RESPEITO COM O SERVIDOR. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Não temos banheiros no setor, utilizamos de outro 
ambiente. 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente O local de trabalho não existe banheiro 

Unidade de 
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Aumentar banheiros para a equipe de trabalho 

Unidade de 
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O setor precisa de 2 banheiros ,porém temos apenas 1 

Unidade de 
Planejamento/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Os banheiros ficam muito próximos às salas e à copa. 

Unidade de Program Orçamentária e 
Financeira - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
2 banheiros para atender aproximadamente 50 
funcionarios. 

Unidade de Regulação 
Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Apenas 1 banheiro para 4 setores 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Falta banheiros em número e qualidade. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
muitas pessoas trabalham no setor e temos apenas um 
banheiro que tambem é misto (masc/fem) 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Necessário que tenha banheiros  disponíveis para 
servidores e pais em quantidade e condições 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
numero insuficiente para a quantidade de funcionárias 
e descarga  sanitária sempre com problemas 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado pessimos de uso mas e fem 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
temos apenas 01 banheiro para atender a mais de 30 
pessoas por plantao. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado um banheiro para vários funcionários 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Um único banheiro para uma equipe muito grande. 
Seria ideal pelo menos mais um sanitário. 
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Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 

como todo ano respondemos, temos 1 banheiro 
dentro do setor para atender todas as categorias 
(enfermagem, fisioterapeutas, higienização) e 1 
banheiro dentro quarto dos médicos para atender 
somente os plantonistas, que não chegam a 10 
pessoas 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

A disponibilidade de banheiro para os funcionários é 
totalmente inadequada no Pronto-socorro do HUCAM, 
para o número de funcionários e o seu estado de 
conservação é sofrível 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Banheiros precisam de reformas. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado NECESSITANDO DE REFORMAS. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

insuficiencia de banheiros 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessidade de banheiros no corredor. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Inadequado inadequado 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Um banheiro unissex para os servidores 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

- BANHEIROS INADEQUADOS NECESSITANDO DE 
REFORMAS. - NECESSIDADE DE UM BANHEIRO PARA 
VISITANTES 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não tem banheiro para os pacientes que vem aguardar 
internação é acompanhantes. Estes utilizam os 
mesmos banheiros dos pacientes. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Só temos um banheiro que atende todas as equipes 
que trabalham no setor. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Temos somente um banheiro disponível. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Não existe banheiros masculinos no setor, fazendo 
com que usuários do sexo masculino tenham acesso a 
outros setores para utilizar o banheiro. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Porém, falta ducha para os funcionários. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

existe apenas um banheiro destinado a 16 pacientes e 
seus respectivos acompanhantes; Quando há paciente 
em precaução de contato, deveria ter um banheiro 
exclusivo, porém usa-se o banheiro coletivo, o que 
está errado! 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

há apenas um banheiro com dois sanitários e dois 
chuveiros para 16 pacientes e acompanhantes 
femininas, quando o acompanhante é masculino não 
há banheiro no setor. Além dessas pacientes do setor 
as pacientes do canguru também utilizam o mesmo 
ambiente . 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Não há banheiro masculino na maternidade para 
acompanhantes homens. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Precisamos de banheiros para pacientes 
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Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Temos apenas um banheiro para um quantitativo 
maior de funcionários 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

banheiro do repouso médico junto a pia de lavar 
louças 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O quantitativo de profissionais para utilizarem um 
banheiro só. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

um banheiro inadequado pro numero de servidor 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Gestão de Pessoas - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Não existe espaço para refeição e descanso 

Divisão de Gestão do Cuidado - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não temos um espaço amplo de copa ou para repouso. 

Divisão de Logística e Infraestrut 
Hospitalar - HUCAM/EBSERH 

Adequado 

NECESSIDADE DE REPARO NOS RALOS DA COZINHA E 
BANHEIRO OCASIONANDO ODORES INADEQUADOS  E 
APARECIMENTO DE INSETOS COMO FORMIGAS, 
BARATAS E RATOS 

Divisão de Logística e Infraestrut 
Hospitalar - HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
o espaço para a refeição comporta somente 02 
pessoas, o que insuficiente para o numero de pessoas 
do local. 

Gerência Administrativa - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
odor insuportavel na cozinha, piso destruido 
necessitando urgente de reparação, infestação barata, 
insetos em geral. 

Gerência Administrativa - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

a substituição de ralo da cozinha, tendo em vista que o 
mesmo está em más condições de uso: na parte do 
piso que está quebrado, entra insetos(rato, barata e 
outros), odor insuportável e principalmente na cozinha 
onde é realizada as refeiçoes. 

Setor de Gestão do Ensino - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Há espaço para refeição mas, não há para descanço. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Com a improvisação de um 2º ambiente, ficou um 
pouco melhor a distribuição de pessoas na hora do 
almoço. 

Unidade de Administração de 
Pessoal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Há uma pequena mesa individual, de frente para a 
parede.Não há espaço para descanso. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Local de descanso inexistente para quem realiza 
plantão de 12 horas. Espaço muito pequeno da cozinha 
e mesa insuficiente para refeições com grandes 
aglomerações de pessoas nesse horário. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inexistente Não espaço para descanso 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inexistente Não há espaço para descanso. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

na casa 03 não temos um espaço adequado 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Refeitório improvisado mas funciona e copa 
disponível. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Local para realização de refeições é inadequado. 
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Também ineficiente,  cozinha única e apertada, uma 
mesa pequena, redonda, com quatro cadeiras, e uma 
demanda diáriade 
estudantes,médicos,recepçao,enfermagem,  enfim, 
não dá conta. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

em relação ao espaço de repouso médico não há o que 
dizer mas um melhor espaço par as refeições da 
equipe como um todo se faz necessário. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

espaço para refeiçao mto apertado 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Espaço pequeno para refeições. Não há local de 
descanso. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Refeitório atual muito apertado, e a demora na 
reforma do refeitório 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

somente temos 1 mesa pequena com 4 cadeiras e 
praticamente todos funcionarios fazem suas  refeições. 
Geladeira em condições precarias. 

Unidade de Atenção Psicossocial - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Precisa de uma copa, pois utilizamos a sala que é 
destinada para oficinas e reuniões para fazermos 
também as refeições. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 

Atende aos colaboradores, pois é um espaço usado 
momentaneamente. Precisa apenas de mais zelo e 
atenção por parte do setor de manutenção que 
demora muito a atender as demandas de Ordens de 
Serviço. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Não há espaço para descanso. O espaço para refeição 
é muito pequeno para o número de servidores do 
setor. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

espaço carecendo de melhor estrutura mobiliaria de 
copa. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta água filtrada dentro do quarto. Temos que pegar 
na Enfermagem. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
As refeições são feitas dentro de um conteiner no 
pátio do hospital. O acesso ao local não possui 
iluminação adequada. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
o local e distante e descoberto para os dias de chuvas. 
o descanco nao existe. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente nao existe e nunca existiu 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Espaço que temos para descanso e refeição são 
pequenos pela a quantidade de funcionários. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

os próprios funcionários tiveram que compras camas 
para repouso 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
repouso médico não dimensionado para descanso e 
refeição de todos os componentes em boa parte dos 
turnos. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado inexistente 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Os enfermeiros não possuem local de descanso 
prórpio,  conforme existia antes da entrada da Ebserh, 
o local disponibilizado é inadequado, nos impondo a 
necessidade de compra de colchonetes e e descanso 
no chão, muitas vezes dividindo o espaço com baratas 
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Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 

Não tenho sala para me referenciar; uso quarto dos 
residentes para descanso noturno. Mesmo 
coordenando a Residência de Doenças Infecciosas e 
Parasitárias, não disponho de sala ou computador. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Temos uma copa para refeições e lanches. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Funciona de forma improvisada em local pouco 
adequado. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ocorre em local improvisado 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Refeições feitas no container externo do hospital 
comprometidas em tempos de chuvas, pois não há 
cobertura do passeio. 

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

Existe um pequeno espaço na cozinha para duas 
pessoas efetuares as refeições. 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

NÃO HA ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E O LOCAL DE 
DESCANSO É UM CUBICULO PARA DESCANSO DE 3 
PESSOAS QUE SE " ATROPELAM" NO LOCAL, SEM 
VENTILAÇAO, BARULHO, EM MEIO AOS PACIENTES 
INTERNADOS 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 

Cubiculo ...no quarto de médico O espaço existente 
totalmente inadequado porque fica ligado ao WC da 
enfermagem e um cubiculo escrtorio pra secretaria da 
UTI e tambem serve de corredor pata quarto da 
enfermagem 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

descanso sem cama colchões no chão. 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
O repouso médico está quase sempre ocupado por 
profissionais não médicos 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 

tendo em vista que não cumprimos jornada 
flexibilizada,precisamos de um espaço maior para 
almoçar.o nosso refeitório só cabem 3 pessoas 
sentadas e é passagem para servidores da manutenção 
o que tira totalmente a nossa privacidade 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Absoluta precariedade, quanto ao descanso dos 
técnicos de enfermagem. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Hoje o local de refeição dos servidores ocorre num 
container e junto aos parentes de familiares que estão 
acompanhando os pacientes no hospital. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado Espaço inadequado quanto a climatização e mobiliário 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Espaço para refeição e descanso não é isolado 
fisicamente da área de trabalho. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado não temos espaço 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
o refeitório é pequeno e com condições inadequadas. 
Não possuímos local para descanso no intervalo 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado para refeição ok, descanso nao existe. 



106 
 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado refeitório pequeno e espaço para descanso não tem. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
não existe local para descanso e nem para se quer um 
lanche. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
não existe local para descanso pós almoço para os 
servidores. isso acarreta mais cansaço ao trabalhador 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Espaço para refeição muito pequeno. Os servidores 
precisam se revezar para as refeições. Não há espaço 
para descanso. 

Unidade de Laboratório de Anatomia 
Patológica - HUCAM/EBSERH 

Inexistente 

O pouco espaço que se tem para refeição se torna 
inexistente devido a um acumulo de pessoas alem de 
funcionários, pelos que não fazem parte do setor.E um 
local específico para descanso não existe, embora aja 
espaço para isso bem como aumentar o refeitório 

Unidade de Nutrição Clinica - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente Estamos há 6 anos em um espaço improvisado. 

Unidade de 
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
não se pensa em  fazer um local apropriado para 
descanso dos funcionários. 

Unidade de 
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta local para que os servidores repousem no 
intervalo de almoço.Não temos um refeitório. 

Unidade de 
Planejamento/HUCAM/EBSERH 

Inexistente A refeição é feita nas mesas de trabalho. 

Unidade de Regulação 
Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Cozinha muito pequena com uma mesa pequena para 
4 setores 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
armarios quebrados, descanso pequeno para a 
quantidade de pessoas que aqui trabalham 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Espaço precario 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado estendemos colchões no chão 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Extremamente inapropriado, a copa, quarto não 
comporta o número de profissionais do setor, ar 
condicionado sempre com defeito, uma única beliche 
para o descanço, colchões são colocados em um 
auditório como improviso no momento do descanso. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
local de descanso sem ventilaçao muita poeira 
colchoes no chao etc..... 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
nosso local de refeição e descanso não comporta o 
numero de funcionários. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado pequeno, pouco ventilado e com pouca cama 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
necessitamos de um local adequado para as refeições 
fora do ambiente de trabalho 
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Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Adequado refiro ao espaço para refeição. 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta um local adequado para descanso. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Deveria ter um local adequado para refeição. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
o quarto de repouso dos médicos do Pronto-socorro 
do HUCAM apresenta área inadequada para o número 
de usuários e a sua estrutura é muito ruim 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Muito pequeno e com acesso direto da população 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Precisa de reformas e manutenção. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessidade de um refeitório decente. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Copa muito pequena e local de descanso inexistente. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Existe uma pequeníssima copa ao lado do banheiro no 
ambulatório da casa cinco, que permite refeições 
rápidas mas somente de pé. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Inadequado 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
existe espaço mínimo para refeição e não existe 
espaço para descanso. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
adequado com ressalva, o espaço do descanso dos 
profissionais da unidade é usado também pelos 
estagiários que deveriam ter um espaço para eles 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Tem falhas, mas no geral é bom. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

a nossa copa e muito pequena para a quantidade de 
funciomarios 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

ESPAÇO EXISTENTE INADEQUADO, PEQUENO. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O local para refeição é muito pequeno, uma vez que 
atende a maioria das equipes que atuam no setor. O 
beliche do repouso está precisando de manutenção. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 

A refeição era melhor, quando administrada pelo 
hospital. Tanto na qualidade da refeição, quanto no 
local. Hoje o local está fora da unidade hospitalar, 
durante a noite nos deparamos com ratos, pegamos 
chuvas. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado no setor nao tem lugar de descanso. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado Precisamos de um espaço para almoçar e jantar 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Quando queremos apenas ficar um pouco parada no 
quarto da enfermagem descansando em nosso período 
de descanso, já está ocupado o lugar ou não podemos 
conversar naquela hora pois atrapalhamos. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Não temos local apropriado para almoco, exceto aos 
finais de semana que temos um refeitório externo 
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Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Não temos um refeitório para realizarmos nossas 
refeições e descanso no intervalo intrajornada 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

As beliches precisam de reparos estão todas bambas 
apresentando riscos de queda e o barulho atrapalha o 
descanso. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O espaço é pequeno para a quantidade de funcionários 
e o banheiro, copa e descanso são no mesmo 
ambiente, tornando tumultuado o ambiente. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

o local de descanso e copa ficam no mesmo espaço, 
não tem o tamanho ideal para comportar o numero de 
servidores e funcionários do setor. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

os beliches estão frouxos balançando. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Visto que o quantitativo de funcionários da 
enfermagem é maior do que o da medicina e o espaço 
é inversamente proporcional. Mas também sei que 
isso nunca vai mudar. Ao menos se faz um desabafo 
todo ano. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Apoio Diagnóstico e 
Terapêutico - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Poucos seguranças nos estacionamentos. 

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH 
Pouco 
adequado 

Portas frágeis, sem manutenção adequada. 

Setor de Vigilância em Saúde e 
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

se for em relação aos riscos no local/ambiente - não; 
se for em relação ao local, onde fia o setor, vejo um 
certo tipo de exposição, porque às vezes há pessoas 
que sobe a esse andar por engano.E a noite as escadas 
são pouco iluminadas. 

Unidade de Abastecimento e Disp 
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
inexistência de vigilantes , a noite ficamos isolados e é 
constante a presença de usuários de crack rondando a 
área 

Unidade de Administração de 
Pessoal/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

O livre acesso dos usuários do Hucam nas 
dependências do hospital, aliados a trabalho 
ininterrupto (24 horas) e próximo à regiões críticas da 
cidade, tornam o ambiente inseguro. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado Espaço vulnerável. Segurança inadequada 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Por ser local de grande atendimento e público 
diversificado deveria contar com um segurança 
específico e próximo ao setor. 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

POuca iluminação após as 17h. Poda das árvores nem 
sempre contínua, o que traz insegurança para o local 

Unidade de Apoio 
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

vejo poucos seguranças no turno vespertino 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 

Houve melhora no quesito segurança, principalmente 
no estacionamento, no último ano. Porém acho que 
poderia haver melhorias  no estacionamento que fica 
no antigo campo de futebol. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
houve uma maior sensação de segurança com o 
fechamento dos portões à noite. 
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Adequado Mas precisa ser melhorado. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

O local é deserto, no fim da tarde, acho que devia ter 
mais profissionais na segurança,  mais 
iluminação,câmeras em locais estratégicos e controle 
das pessoas que circulam nas dependências do 
hospital. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Sinto insegurança quando a noite vai chegando, portas 
muito fácil de abrir. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Inexistente Não temos segurança em nosso local de trabalho. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Áreas comuns escuras ao entardecer , com pouca 
segurança no estacionamento 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

necessita melhorar, inclusive nas áreas de 
estacionamento 

Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ainda considero que falta recursos humano 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado MELHOROU MUITO. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Tivemos alguns problemas no estacionamento mas 
melhoraram com mais segurança. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
creio que por estar inserido em um local perigoso, 
estando o Brasil inteiro em situação de risco. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado iluminação externa insuficiente 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Não me sinto protegida dentro do meu setor de 
trabalho, a porta não fecha e não temos interfone. 
sinto-me vulnerável. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Digo em relação a segurança patrimonial não há nesse 
ambulatório, pelo menos que eu tenha conhecimento. 

Unidade de Cirurgia 
Geral/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

apesar da melhoria da iluminação do espaço de acesso 
central do hospital os patios de estacionamento ainda 
são perigosos, escuros e carecem de vigilia. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
POR SE TRATAR DE UM SETOR DENTRO DO HOSPITAL 
DIFICULTA A ENTRADA DE PESSOAS ESTRANHAS 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Tem segurança patrimonial porém não a controle de 
acesso das pessoas, funcionários. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Há vários furtos, pacientes e médicos já foram 
baleados nas dependências do hospital. 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
qualquer pessoa entra sem ser indentificado 
principalmemte no plantao noturno 

Unidade de Cirurgia RPA/CME - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

temos varios casos de roubo 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Adequado 
acessos sem bloqueio para colaboradores e 
pacientes/familiares em áreas restritas aos 
profissionais. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 

Houve um assassinato dentro do HUCAM no ano 
passado ( Dra Milena); na semana passada um 
paciente foi atingido por uma bala perdida dentro de 
um dos ambulatórios 
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Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Não há equipe permanente, ou câmeras de segurança, 
ocorrendo inclusive furtos de celular de funcionário. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Mais que 
adequado 

Temos segurança patrimonial que faz segurança do 
ambulatório. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Do ponto de vista biológico é pouco adequado. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Falta rigor no controle de entrada e saída de pessoal 
servidor e publico(usuário). 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

o entorno do Hospital é muito perigoso, já ocorreram 
vários assaltos 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ocorrendo roubos a servidores dentro do patio do 
hospital. 

Unidade de Clínica 
Médica/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

quase sempre há pessoas estranhas ao setor 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Quarto dos medicos com area fisica inadequada 
..Sistema de exaustão do quarto de isolamento 
respiratorio inexistente ... 

Unidade de Diagnóstico por Imagem 
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

As vezes sentimos falta de ter mais vigilantes e 
seguranças e até mesmo câmeras. 

Unidade de Farmácia Clínica - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Na área externa da farmácia, a iluminação é precária, 
ficando muito escuro quando anoitece. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O hucam foi alvo recente de bala perdida nas 
dependências do ambulatório. Além de assassinato 
recente e múltiplos assaltos. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

O REPOUSO DA ENFERMAGEM ESTÁ FORA DO SETOR, 
NÃO POSSUI TRAVA NA PORTA, FICAMOS A MERCÊ, DE 
QUALQUER ACONTECIMENTO. 

Unidade de Gestão de 
Transplantes/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

repouso de enfermagem sem segurança: a porta não 
fecha. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
qualquer pessoa entra no laboratório, sem se quer 
apresentar qualquer documento. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Inadequado Qualquer pessoa tem acesso ao local de trabalho 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

falta segurança 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Necessário mais seguranças próximos ao local de 
trabalho. 

Unidade de Laboratório de Análises 
Clínicas - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Número reduzido de agentes de segurança. 

Unidade de 
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
local pouco iluminado nas redondezas do hospital com 
arvores que facilitando o acesso de meliantes. 

Unidade de 
Planejamento/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Há poucos vigilantes para cobrir as áreas externas do 
HUCAM. 

Unidade de Program Orçamentária e 
Financeira - HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

necessidade de guardas fazendo rondas e nao ficando 
parados nas entradas principais do hospital. 
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Unidade de Regulação 
Assistêncial/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Estamos completamente expostos visto que a 
iluminação ao redor do hospital não existe, não temos 
rondas de policia e estamos muito proximos de um 
morro com tiroteio constantes. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
não temos nenhuma segurança, qualquer um que 
quiser pode entrar 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
sem controle da entrada e saída de pessoas no setor 
falta de armários para alocação de bolsas 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Basta ter um jaleco para entrar 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Não temos fechadura na porta de entrada da unidade. 
Porta aberta 24 horas. 

Unidade de Terapia Intensiva e Semi-
Intensiva Pediátrica e 
Neonatal/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

não temos portas com com chaves, a porta do repouso 
há tempos quebrou, colocamos um colchão na hora do 
descanso  para isolar o quartinho da copa. 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Mitas vezes sofremos agressões verbais e físicas.E bala 
perdida 

Unidade do Centro da 
Visão/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Estamos rodeados de morros, assaltos são constantes, 
já houveram roubos e arrombamento de carros, 
tentativa de sequestro relampago e até 
homicidio,recebemos com certa frequencia pessoas 
privadas da liberdade e  nos falta o aparato de 
segurança. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente Não temos nenhuma segurança. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

A iluminação para quem sai no horário noturno é 
pouco segura. 

Unidade do Sistema Cardiovascular - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

apesar da melhora do serviço de segurança, ainda 
acontecem episódios de violência extrema detro da 
área do Hospital das Clínicas 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
É necessário melhorar a segurança com melhor 
controle de quem acessa o hospital. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Inexistente 
Regulizar alarmes e segurança local, já que temos 
aparelhos de alto custo. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Continua sendo o problema no setor. Constantemente 
pessoas transitando no setor sem identificação. A falha 
começa na portaria que deveria ser mais atuante. 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Precisa de uma portaria eficiente 

Unidade do Sistema Digestivo - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Venham ver. Seguir normas 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Inadequado inadequado 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Estacionamento sem iluminação. 

Unidade do Sistema Neuromusculo 
Esquelético/HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Iluminação insuficiente no período do fechamento. 
 Não tem segurança fixa no local 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado Falta segurança no campus 
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Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

a portaria nao é muito rigorosa. O nosso hospital sofre 
com a violencia urbana. 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

NECESSIDADE DE GRADES DE PROTEÇÃO NAS JANELAS 
DAS ENFERMARIAS,ANDAR ALTO E SEM PROTEÇÃO 

Unidade do Sistema Urinário - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Percebo falta de segurança ao sair do plantão à noite. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Adequado 
Não há um segurança em nosso setor, e por vezes 
acontece agressões dos usuários aos profissionais. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
Os pacientes nos agridem a qualquer hora e os guardas 
que tem ali foram contratados apenas para proteger o 
patrimônio. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Inadequado 
vários casos de furto já ocorreram e casos também de 
ameaças e agressões de familiares e pacientes com a 
equipe médica 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Ainda vemos muita gente que adentra o setor sem se 
identificar. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

deveria ter mais guardas. Principalmente que passasse 
no setor de vez em quando para verificar se tudo está 
sobre controle. Falta armário para todos os 
funcionários para guardar as bolsas. 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Infelizmente temos uma segurança que ainda precisa 
se articular para trazer uma segurança para o 
patrimônio da empresa 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Melhorando, mas ainda estamos muito vulneraveis 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

nao há equipe de segurança para os funcionarios nem 
estacionameto adequado ou controle de entrada e 
saida de pessoas 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

poucos funcionários da segurança para atender todo o 
local, 

Unidade Materno Infantil - 
HUCAM/EBSERH 

Pouco 
adequado 

Tem melhorado, mas há a insegurança e isso já foi até 
noticiado no jornal. Então, Não falei novidade. 

 

 

4.19 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 26 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 24 

 

Tabela 43 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - IOUFES  

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 2 6 16 0 

% 0,0% 8,3% 25,0% 66,7% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 2 11 11 0 

% 0,0% 8,3% 45,8% 45,8% 0,0% 
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Iluminação 0 0 2 21 1 

% 0,0% 0,0% 8,3% 87,5% 4,2% 

Ventilação 0 1 1 21 1 

% 0,0% 4,2% 4,2% 87,5% 4,2% 

Distribuição de banheiro 0 3 6 15 0 

% 0,0% 12,5% 25,0% 62,5% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 0 5 11 7 1 

% 0,0% 20,8% 45,8% 29,2% 4,2% 

Segurança 2 7 12 3 0 

% 8,3% 29,2% 50,0% 12,5% 0,0% 

 

Tabela 44 - Comentários e Sugestões - IOUFES 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inadequado 

-Sala da Assistência Técnica pequena; -Pouquíssimas 
ferramentas; -Sem bancadas adequadas para realizar as 
manutenções necessárias dos equipamentos 
odontológicos; 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inadequado 
A empresa que executa atualmente a limpeza não atua de 
forma frequente no ambiente. 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Pouco adequado Não são realizadas limpezas constantes em nossa sala. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inadequado Janelas emperradas, sem a possibilidade de serem abertas. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inadequado 

Sem banheiro exclusivo para os servidores, inclusive os 
banheiros existentes estão em condições precárias para o 
uso (teto com buraco, janelas com vidros quebrados, 
azulejos caindo, etc). 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inadequado 
O espaço de refeições é pequeno e é dividido com os 
alunos, não restando, muitas vezes lugar para os servidores 
almoçarem. 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Pouco adequado 
No início tínhamos um excelente espaço para refeição, o 
qual foi reduzido e nos horários de almoço fica superlotado. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inadequado 
Não há guardas suficientes para a segurança no compus de 
Maruipe, deixando os servidores a merce da própria sorte 
quando precisam transitar no local. 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

Inexistente 
Nem quando o alarme dos prédios são disparados,não 
aparece os Vigilantes Federais ou Patrimoniais. 
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4.20 NTI - NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 51 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 46 

 

Tabela 45 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - NTI 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 5 38 3 

% 0,0% 0,0% 10,9% 82,6% 6,5% 

Limpeza e conservação 0 3 21 20 2 

% 0,0% 6,5% 45,7% 43,5% 4,3% 

Iluminação 0 0 9 34 3 

% 0,0% 0,0% 19,6% 73,9% 6,5% 

Ventilação 2 7 5 30 2 

% 4,3% 15,2% 10,9% 65,2% 4,3% 

Distribuição de banheiro 0 4 13 27 2 

% 0,0% 8,7% 28,3% 58,7% 4,3% 

Espaço para refeição e 
descanso 3 4 14 22 3 

% 6,5% 8,7% 30,4% 47,8% 6,5% 

Segurança 6 8 22 9 1 

% 13,0% 17,4% 47,8% 19,6% 2,2% 
 

 

Tabela 46 - Comentários e Sugestões - NTI 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Gerência de Desenvolvimento de 
Sistemas - NTI 

Pouco adequado 

Tínhamos computadores muito bons, entretanto, com o 
passar do tempo estão se tornando obsoletos. Tive que 
fazer um upgrade por minha conta a fim de deixá-lo bom o 
suficiente. Há colegas em situação semelhante. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado melhoria de equipamentos de webs e videos 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado 
Precisa-se de mais memória RAM e placa gráfica com mais 
recursos 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado 
Equipamento totalmente satisfatório, no entanto poderia 
haver um estoque com mouses e teclados devido serem 
equipamentos frágeis com alta rotatividade. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado O mouse não funciona adequadamente. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado 
Basicamente utilizo computador como recurso de trabalho. 
Com o tempo ele se torna obsoleto e deve ser renovado. O 
atual já encontra-se com 5 anos de uso. 
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Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado 
Não tem uma pergunta sobre o ambiente de trabalho: é 
uma merda. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Desenvolvimento - NTI Pouco adequado 
Necessárias reformas nos pisos que estão quebrando 
embaixo das cadeiras de alguns locais e remoção de 
equipamentos de locais de livre circulação 

Gerência de Desenvolvimento de 
Sistemas - NTI 

Pouco adequado 
Além disso, é necessário aumentar a frequência da limpeza 
do ambiente. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado 
Limpeza realizada sempre no período matutino.. poderia 
analisar a possibilidade de intercalar, uma semana de 
manhã e outra semana a tarde 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 
Devido à falta de pessoas, falta uma limpeza mais 
frequente e dedicada do/ao setor 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
A limpeza do ambiente poderia ser realizada com uma 
frequência maior. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado falta limpeza diaria 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Infelizmente, devido a falta de orçamento, a limpeza foi 
reduzida, ocasionamento no aparecimento de gambá por 
diversas vezes no setor. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Os banheiros são limpos apenas 1 vez ao dia, pela manhã, 
ficando muito sujo ao final do dia. Acredito que seja 
adequado a limpeza 2 vezes ao dia. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Sugiro que a limpeza seja feita com maior frequência 
durante a semana. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Temos vários ar condicionados quebrados ou problemas 
estruturais como portas quebradas e pisos "descascados". 
Reflexos da falta de uma manutenção continua. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Utilização de produtos impróprios e com baixa frequencia. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado Apresenta algumas luzes queimadas. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
A iluminância do local é de 480 lux enquanto a NBR indica 
uma iluminância entre 500 e 1000 para ambientes de 
escritório. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Alguns ambientes falta iluminação 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 

Lampadas queimam muito rapidamente.. seria prudente 
analisar outras formas de iluminação, como por exemplo 
abolir o uso de lampadas que fazem uso de reator, usando 
somente lampada de led bastão, sendo no mesmo formato 
das atuais mas não usando reator. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Várias lâmpadas ficam queimadas por tempos. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Desenvolvimento - NTI Inadequado 
Ar-condicionados quebrados a mais de 6 meses e nenhuma 
resolução foi feita, mesmo com chamados abertos para 
isso. 
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Gerência de Desenvolvimento de 
Sistemas - NTI 

Inadequado 
Trabalho numa sala que está sem ar condicionado há 
alguns meses e estamos improvisando um ventilador na 
mesa de um colega. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado 
Estava uma merda, mas agora que muder de sala, 
melhorou. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 
A manutenção dos equipamentos de ar-condicionado é 
pouco frequente. Quando algum aparelho apresenta 
problema, o conserto é demorado. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado Calor o dia inteiro, ar condicionado precisa de manutenção 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 
O ar condicionado deveria ser melhor posicionado. 
Também haver padrão de temperatura. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 
O ar condicionado fica ligado o dia inteiro e não há 
renovação do ar do ambiente. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Ar condicionados com defeito 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Falta manutenção e limpeza mais constante dos ar 
condicionado. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Desenvolvimento - NTI Adequado Reforma URGENTE dos banheiros do prédio do NTI 

Gerência de Desenvolvimento de 
Sistemas - NTI 

Pouco adequado 
A quantidade de banheiros atende precariamente. Além 
disso não temos chuveiros/ vestiários. 

Gerência de Sistemas Corporativos 
- NTI 

Inadequado Precisam de reforma urgente 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Adequado Falta sabonete. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 

No NTI tem muitos homens e poucas mulheres, mas 
aquantidade de banheiros é igual pra cada. E pra piorar, 
tem um mictório que está estragado tem vários meses e 
essa gestão da ufes não está nem aí. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Banheiro pequeno para a quantidade de servidores no 
prédio. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Falta acessibilidade. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado O banheiro poderia dispor de um número maior de pias. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 

Poucos banheiros. Nos mictórios ainda não há divisórias, 
não havendo privacidade. Um dos mictórios sempre está 
quebrado. Falta de um banheiro com chuveiro para 
emergências. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Desenvolvimento - NTI Pouco adequado Faltam lugares para todos. 

Divisão de Rede - NTI Inexistente Nao existe espaço para descanso. 

Gerência de Desenvolvimento de 
Sistemas - NTI 

Pouco adequado 
O espaço é muito pequeno e não tem refrigeração 
adequada. Tampouco há "espaço para descanso". 

Gerência de Sistemas Corporativos 
- NTI 

Inexistente 
Insalubre, quente e dimensões inadequadas para o quadro 
de servidores atual 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 
Além de pequena, a cozinha é improvisada e não há local 
para descanso. 
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Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 

Área de descanso praticamente inexistente. Área de 
refeição muito pequena precisando de constantes 
revezamentos para atender a todos. Precisa de ar 
condicionado na cozinha, assim como uma coifa para 
retirada do excesso de calor dos cozimentos. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Mais que 
adequado 

Inclusive é um lugar pra ficar matando o tempo. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Acredito que o espaço é incompatível com o número de 
usuários. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Insuficiente para o número de pessoas usuárias 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado O espaço não comporta o número de usuários. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Desenvolvimento - NTI Pouco adequado 
Um cadeado e alarme são os elementos que protegem o 
prédio de invasores. 

Gerência de Desenvolvimento de 
Sistemas - NTI 

Pouco adequado A frente do prédio é muito pouco iluminada. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inadequado 
Principalmente no período a partir das 18h, o entorno do 
prédio fica vazio. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Inexistente 

Um predio com a importancia e equipamentos que o NTI 
possui deveria possuir uma guarita da vigilancia 
internamente ou muito proxima. Coisa que não existe. 
Inclusive uma ação dessas poderia também atender ao 
público do centro de línguas. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
A iluminação do estacionamento do meu local de trabalho 
poderia ser melhor. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Após as 19h o entorno do prédio fica escuro e vazio. 
Sensação de insegurança. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado Ausência de vigilancia 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
O local de trabalho não possui segurança nenhuma no 
acesso. Acredito que por ter equipamentos caros de TI, 
deveria ter um controle físico de acesso. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 

Porta do datacenter frágil com sistema de acesso antigo e 
inadequado. Em épocas sem aulas, como janeiro, a 
insegurança no entorno do prédio aumenta muito, sendo 
frequentes, neste período, a presença de pessoas mal 
intencionadas. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Principalmente à noite é perigoso devido a falta de 
iluminação nos arredores. 

Núcleo de Tecnologia da 
Informação - NTI 

Pouco adequado 
Sugiro melhorar a iluminação no entorno do prédio e que 
seja instalada uma câmera no estacionamento. 

 

 

4.21 OG - OUVIDORIA GERAL 

   

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 3 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 3 



118 
 
Tabela 47 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - OG 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 1 1 1 

% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

Limpeza e conservação 0 0 0 2 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Iluminação 0 0 0 1 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 

Ventilação 0 0 0 2 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Distribuição de banheiro 1 1 0 1 0 

% 33,3% 33,3% 0,0% 33,3% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 0 0 0 2 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Segurança 0 0 1 2 0 

% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

   
 

Tabela 48 - Comentários e Sugestões - OG 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Ouvidoria Geral - OG Pouco adequado 
Problemas com ergonomia. Cadeira com defeito no encosto 
e não possuo apoio de pé. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Ouvidoria Geral - OG Adequado 
Não são feitas limpezas nos computadores (teclados) e nem 
nos telefones. Paredes sujas. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Ouvidoria Geral - OG Adequado A sala de fundo não possui ventilação. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Ouvidoria Geral - OG Inadequado 

O banheiro do centro vivências é péssimo, pois é muito 
usado e a frequência de limpeza não é suficiente, além de 
estar bastante depredado. Não temos banheiro disponível 
somente para servidores. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Ouvidoria Geral - OG Adequado 
Considero como adequado os bancos em meio as árvores e 
o espaço verde da Universidade. Já na secretaria da 
Ouvidoria não possuímos um espaço adequado. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 
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Secretaria Administrativa da 
Ouvidoria - OG 

Pouco adequado 

Durante o dia temos  vigilantes. A noite,nesse região fica 
deserta, sem contar que os banheiros que 
utilizamos(banheiro do cinema no segundo piso) são 
usados para fins sexuais por diversos grupos da 
comunidade universitária ou não. 

 

  

4.22 PG - PROCURADORIA GERAL  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 3 

 

Tabela 49 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PG 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 1 1 1 

% 0,0% 0,0% 33,3% 33,3% 33,3% 

Limpeza e conservação 0 1 0 1 1 

% 0,0% 33,3% 0,0% 33,3% 33,3% 

Iluminação 0 0 0 2 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Ventilação 0 0 0 2 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 

Distribuição de banheiro 0 0 2 1 0 

% 0,0% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 0 0 1 2 0 

% 0,0% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 

Segurança 0 0 3 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 
 

 

Tabela 50 - Comentários e Sugestões - PG 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Procuradoria Geral - PG Pouco adequado 
As cadeiras do nosso setor estão todas quebradas. Com 
isso, a postura dos servidores ficam prejudicadas. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Procuradoria Geral - PG Inadequado 
As salas são limpas apenas 01 vez por semana e o lixo 
recolhido 02 vezes. Sendo assim, temos muita poeira e 
cheiro ruim nas nossas instalções. 
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ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Procuradoria Geral - PG Pouco adequado 
Poderíamos ter mais banheiros, já que temos apenas 03 
banheiros femininos para todo o 2º andar do prédio da 
Reitoria. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Procuradoria Geral - PG Pouco adequado 
A cozinha é muito pequena e ainda temos muitos normas 
que tornam o lugar pouco aprazível 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Procuradoria Geral - PG Pouco adequado 
No momento a segurança é inadequada, pois o prédio não 
conta com vigilância. 

 

 

4.23 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 111 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 107 

 

Tabela 51 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROAD 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 6 23 71 7 

% 0,0% 5,6% 21,5% 66,4% 6,5% 

Limpeza e conservação 0 15 29 60 3 

% 0,0% 14,0% 27,1% 56,1% 2,8% 

Iluminação 1 4 23 73 6 

% 0,9% 3,7% 21,5% 68,2% 5,6% 

Ventilação 0 9 15 75 8 

% 0,0% 8,4% 14,0% 70,1% 7,5% 

Distribuição de banheiro 9 24 19 48 7 

% 8,4% 22,4% 17,8% 44,9% 6,5% 

Espaço para refeição e 
descanso 24 25 37 18 3 

% 22,4% 23,4% 34,6% 16,8% 2,8% 

Segurança 8 26 45 26 2 

% 7,5% 24,3% 42,1% 24,3% 1,9% 
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Tabela 52 - Comentários e Sugestões - PROAD 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Pouco adequado muito difícil entender como solicitar materiais de escritório 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Adequado 

tenho conhecimento de operação do maquinário localizado 
em minha sala. Máquinas de produção gráfica 
(conhecimento técnico não previsto em meu cargo) 
desconheço operação. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Pouco adequado 
Falta manutenção em alguns equipamentos, mas como o 
volume de produção caiu, acredito que isso não esteja 
sendo prejudicial. 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Pouco adequado 
O parque tecnológico do Siarq precisará ser atualizado. 
Previsão de que a melhoria seja realizada após reforma do 
setor. 

Departamento de Contratos e 
Convênios - DCC/PROAD 

Pouco adequado 
Infra-estrutura física satisfatória mas profundas carências 
quanto à informatização 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
Em nossa Divisão de Controle de Prestação de contas há a 
necessidade de utilizar 02 monitores. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
precisamos de computadores novos, impressoras, scaner e 
tones, lâmpadas adequadas e melhor estrutura na 
instalação eléctrica e Internet e telefonia 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
Não tem segundo monitor. E é necessário em função do 
UFES DIGITAL. O monitor é muito pequeno. Móveis não 
atentem normas de segurança e medicina do trabalho. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado Telas de computadores maior. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado Falta treinamento para os servidores. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 

O tipo de serviço exercido exige a utilização de planilha 
eletrônica na grande maioria das vezes, e a maioria dos 
monitores da divisão possuem tela de tamanho médio. O 
ideal para o trabalho seria a utilização e dois monitores. 
Instal.elétricas inadequadas 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
Ausência de 2.º monitor para a realização de análise de 
prestação de contas digitais, como está sendo proposto 
pelo projeto UFES Digital. 

Divisão de Importação - DA Pouco adequado 

Estamos tendo problemas sérios com o JAVA. Os Vários 
Gerenciadores da Receita Federal para o desenvolvimento 
e operações de importação/exportação se 
incompatibilizam, travando. Isto atrasa a retirada das 
importações ocasionando alto custo de  armazenagem. 

Gerência de Compras e 
Contratações - PROAD 

Pouco adequado 

Apesar da presença de bons equipamentos, a expansão do 
setor está sendo feita com equipamentos com menos 
qualidade. Além disso, não temos estrutura como armários 
e estantes suficientes. 

Pró-Reitoria de Administração - 
PROAD 

Pouco adequado 
Há equipamentos mais adequados que necessitam 
aquisição, porém com a necessidade de economia da 
instituição tento não necessitar desses equipamentos. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado Equipamentos obsoletos e com dificuldade de reposição. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado 
Vem faltando material constantemente. Scanner e 
impressora está quebrada e não foi consertado. 
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Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado 
Falta de telefone na mesa de trabalho e a impressora que 
fica longe também incomoda. 

Seção de Controle Financeiro - 
DCF 

Inadequado 
As estações de trabalho são antigas, as salas contém muito 
material desnecessário e alguns equipamentos não 
atendem devidamente a demanda. 

Seção de Especificação - DA Inadequado 
Espaço físico insuficiente. Impressoras sem funcionamento 
devido à falta de manutenção pelo NTI, prejudicando 
sobremaneira o andamento das atividades. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Adequado 
Impressoras e copiadoras não funcionam plenamente. 
Computadores antigos. 

Seção de Tombamento - DA Pouco adequado 
Necessária a melhoria do computador, monitor, mouse, 
teclado e dos móveis, principalmente a cadeira 

Secretaria Administrativa do DCF Adequado 

Falta uma impressora que realize cópias e escaneamento 
de documentos. O escaneamento de ofícios de cedidos, por 
exemplo, e outros documentos são realizados em outra 
Seção. A impressora também faz muito barulho e 
trabalhamos ao lado e utilizamos constante. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Pouco adequado 
não se tem certeza nem do dia que o lixo é retirado ou 
como descartar grandes volumes 

Coordenação de Cadastro SICAF - 
PROAD 

Pouco adequado 
As salas são limpas uma vez por semana, devido ao 
contrato com a empresa prestadora de serviços. 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Pouco adequado 
Atualmente temos apenas uma faxina por semana e por ser 
um prédio com um fluxo razoável de pessoas acredito que 
uma faxina por semana é pouco. 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Pouco adequado 
Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes 
apenas o chão é limpo, mas fogão pia não. A limpeza da 
sala so é feita uma vez por semana. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Adequado 
A Gráfica apresenta alguns problemas ocasionados pelo 
tempo, como forros partidos, e por agentes naturais, como 
formigueiros nos banheiros e na cozinha. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Mais que 
adequado 

Impecável. 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Inadequado 

Setor só está recebendo limpeza uma vez por semana e 
devido a atividade acumula muita sujidade, o que afeta 
tanto a saúde das pessoas quanto a conservação dos 
documentos. Limpeza diária dos banheiros está satisfatória. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
A sala possui um grande números de processos arquivados 
em estantes que acumulam poeira e não são higienizadas 
com frequência. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
Ausência de higienização dos processos, causando alergias 
e crises asmáticas. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado Muitos processos com acúmulo de ácaro e poeira. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 

A limpeza é realizada uma vez por semana, tenho tido 
fortes problemas alérgicos uma vez que a sala possui 
armários abertos com muitas pastas expostas que 
acumulam poeira e não são limpas no dia da faxina. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
a limpeza esta sendo feita apenas uma vez na semana, 
trabalhamos com papeis antigos precisamos de limpeza 
para diminuir os ácaros que provoca bastante crise alérgias 
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Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado Deveria fazer limpeza com maior frequência. 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado 
O local fica sujo muito tempo antes de ser limpo 
novamente 

Divisão de Licitação - GCC Adequado 
Necessita de melhorias no prédio, por se tratar de um 
prédio antigo. 

Divisão de Licitação - GCC Pouco adequado 

A limpeza do local é feita da melhor forma possível pelos 
funcionários que para isso são designados, porém, são 
poucos os dias de limpeza o que prejudica a conservação do 
ambiente limpo. E com relação a estrutura do local de 
trabalho deixa muito a desejar 

Divisão de Licitação - GCC Pouco adequado Aumentar frequência da limpeza. 

Divisão de Materiais - DA Pouco adequado 

LIMPEZA DE SALAS E DOS AMBIENTES COMUNS 
INSUFICIENTE - APENAS UMA VEZ POR SEMANA. SE CAIR 
NO DIA DE FERIADO, FICAMOS PRATICAMENTE 2 SEMANAS 
SEM LIMPEZA. 

Divisão de Patrimônio - DA Inadequado não tenho tempo para limpeza do ambiente 

Gerência de Compras e 
Contratações - PROAD 

Pouco adequado 
A limpeza das salas é ótima, porém fica comprometida 
devido ao péssimo estado dos banheiros. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inadequado 
Limpeza semanal e recolhimento do lixo, as vezes, leva dias 
para ser recolhido. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inadequado limpeza uma vez por semana e olhe lá. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado 
Com a redução orçamentária dos contratos, inclusive o de 
limpeza, as salas e banheiros ficam mais sujos do que de 
costume. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado 
POr ser um ambiente insalubre a limpeza uma vez por 
semana é insuficiente. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inadequado 

Limpeza da sala acontece uma unica vez por semana, 
quanto aos banheiros nós não temos banheiro sem sala e 
usamos o do prédio que tem uma limpeza quase que 
inexistente. 

Seção de Controle Financeiro - 
DCF 

Pouco adequado 
NÃO ESTÁ SENDO FEITA A LIMPEZA DAS JANELAS PELO 
LADO DE FORA, ESTÁ COM MUITAS TEIAS DE ARANHA. 

Seção de Especificação - DA Inadequado 
Falta ações de limpeza mais consistente, visando evitar a 
proliferação de fungos, decorrentes da umidade. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Adequado Atende a necessidade. 

Secretaria Administrativa do DCF Adequado 
Há um afundamento do chão que já foi relatado e 
comunicado à PU que está tomando as providências. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Pouco adequado 
lâmpadas fluorescentes e persianas sem manutenção 
geram iluminação excessiva 

Coordenação de Cadastro SICAF - 
PROAD 

Mais que 
adequado 

Suficiente. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Pouco adequado Janelas altas e de abertura nula. 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Pouco adequado 

Há muitas lampadas queimadas devido a quedas de 
energia. Situação só será corrigida com a reforma do setor, 
quando deverá também ser modificado o sentido das 
lâmpadas nas áreas de acervo para preservação dos 
documentos. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado as luzes são fracas e muitas vezes falta algumas lampadas 
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Divisão de Licitação - DA Inadequado 
O estacionamento do DA possui vários pontos de escuridão 
e/ou lâmpadas constantemente queimadas 

Gerência de Compras e 
Contratações - PROAD 

Pouco adequado 
Dificuldade com manutenção de lâmpadas impede uma 
iluminação adequada. 

Pró-Reitoria de Administração - 
PROAD 

Pouco adequado 
Por vezes tenho que trabalhar em baixo de mesas o que 
dificulta uma boa iluminação, porém não tem como 
solucionar esse problema de maneira simples. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inadequado Várias lâmpadas queimadas. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado 
Muitas vezes ao sair do prédio, percebi o entorno da UFES 
pouco iluminado. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado 
Na sala a iluminação é adequada, mas ao redor e 
insuficiente, causando transtorno no momento de ir 
embora. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado 
Precisa melhorar a iluminação entre as estantes do arquivo 
deslizante. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inadequado 
Muitas lampadas queimadas e sem material e sem suporte 
para manutenção. 

Seção de Controle Financeiro - 
DCF 

Pouco adequado Muitas lâmpadas queimadas no meu local de trabalho. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Adequado Atende a necessidade. 

Seção de Registro de Preços - DA Inexistente 

O lado de fora do prédio do DA/PROAD não possui qualquer 
iluminação. Assim que se apagam as luzes do prédio, quem 
sai fica na completa escuridão. Já não basta o local do 
prédio ser próximo à mata e ao mangue; ainda é tudo 
escuro nas redondezas. 

Seção de Registro de Preços - DA Pouco adequado 
Não há cortinas para as janelas, onde há incidência direta 
de sol. 

Secretaria Administrativa do DCF Pouco adequado 
Uma lâmpada está queimada e ainda não foi consertada. A 
sala tem duas lâmpadas, mas só uma funciona. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Pouco adequado aparelho de ar condicionado com manutenção/limpeza rara 

Coordenação de Cadastro SICAF - 
PROAD 

Mais que 
adequado 

Perfeito. 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Pouco adequado 
O ar condicionado vive quebrando, levaram para consertar 
e faz meses que não retornaram, deixaram um velho aqui 
que quando ligado faz muito barulho. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Adequado 
Apesar de faltar ventilação natural na sala por conta das 
condições das janelas, os aparelhos de ar condicionados 
estão ok. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Inadequado Janelas altas e de abertura nula. 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Inadequado 
O ar condicionado da minha sala não funciona há meses. 
Será trocado apenas após a reforma do prédio. Até lá o 
ambiente é muito quente e repleto de mosquitos. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado O ar condicionado não funciona adequadamente no verão. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
Sala com sol da tarde. Ar condicionado ligado o tempo 
todo. Falta ventilação na sala. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 

a sala fica virada para sol da tarde e no verão o ar 
condicionada sempre dar defeito e não refrigera o 
suficiente ficando com uma situação inadequada para 
trabalho. 



125 
 
Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
Ar condicionado funciona no inverno e no verão fica não 
gelando, com o sol da tarde, fica um calor insuportável. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
Estamos tendo problema com o ar condicionado que só 
funciona no inverno. 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado 

Temos um ar condicionado quebrado há meses e um outro 
que solta água o tempo inteiro, deixando a sala molhada e 
mais suja, pois as pessoas pisam na águia e caminham pela 
sala. Há inúmeros pedidos para o conserto dos 
equipamentos,mas não fomos atendidos. 

Divisão de Licitação - GCC Adequado 
Necessita de melhorias no prédio, por se tratar de um 
prédio antigo. 

Divisão de Passagens e Diárias - 
PROAD 

Inadequado Sala totalmente insalubre. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado 
Aparelhos de ar condicionado não são funcionam. A 
empresa de manutenção é solicitada e eles não consertam 
ou não voltam com o conserto. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado O ar condicionado não dá conta no verão. 

Seção de Compras - DA Pouco adequado sala não tem uma ventilação adequada. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inadequado 
Ar condicionado com falta de manutenção e incapaz de 
manter um temperatura adequada. 

Seção de Especificação - DA Inadequado 
Apesar de ter janelas, não são abertas devido a presença de 
insetos. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Adequado Atende a necessidade. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Adequado 2 opções por andar 

Coordenação de Cadastro SICAF - 
PROAD 

Mais que 
adequado 

Perfeito. 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Inadequado 
A atual instalação não comporta a quantidade de usuários, 
além de ser pequeno. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Adequado 
As cabines são suficientes mas a ventilação é precária. As 
caixas de descarga são ineficientes e nada econômicas. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Inadequado 
2 banheiros pequenos bem na porta de acesso da gráfica. 
Falta de privacidade. Odores expostos aos visitantes. 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Pouco adequado 
Há alta rotatividade nos banheiros, e a divisão dos box 
masculino e feminino é inadequada. Situação será resolvida 
após a reforma do prédio do Siarq. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Adequado Mas há constante "mau cheiro". 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado os banheiros são pequenos e precisa ser melhorados 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado 
Dois banheiros adaptados em 2 andares. Apenas um no 
térreo seria suficiente. 

Divisão de Licitação - GCC Inadequado Apenas um banheiro em situação precária. 

Divisão de Licitação - GCC Inadequado 
Banheiro muito pequeno para a quantidade de servidores. 
Aumentá-lo ou construir outro. 

Divisão de Licitação - GCC Pouco adequado Necessita de reforma, por se tratar de um prédio antigo. 

Divisão de Patrimônio - DA Inexistente não possuímos banheiros 

Gerência de Compras e 
Contratações - PROAD 

Inadequado 
Situação precária. Necessidade de reforma urgente. 
Banheiro pequeno que não atende à demanda. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Adequado 

No entanto, o banheiro do térreo, por receber mais 
pessoas, inclusive público externo, fica em péssimas 
condições no fim da tarde. E também quando chove, o 
esgoto do banheiro térreo costuma entupir. 
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Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inadequado 
Poucos banheiros, e os que existe sujos e com 
equipamentos quebrados. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Inadequado 
O setor possui apenas DOIS banheiros: UM para o uso da 
chefia e UM para o uso das outras MAIS DE DEZ pessoas 
que trabalham no setor. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Inexistente 
Só há 1 banheiro feminino e 1 masculino para a equipe 
inteira, que fica impossibilitado de uso caso um dos 
gêneros vá utilizá-lo. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado 
Péssimo o banheiro em que o mesmo é utilizado por 
homens e mulheres. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inexistente 
Não temos banheiros e somos obrigados a usar o banheiro 
do prédio com limpeza inadequada. 

Seção de Especificação - DA Inadequado 

Na adm. Central só há 02 sanitários (térreo) para um 
grande contingente de pessoas. Por consequência, são 
frequentes os intupimentos, tornando quase impossivel o 
uso. Sugiro reforma e ampliação do banheiro do terreo da 
Adm Central e constante manutenção. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Inadequado 
Apenas um banheiro para todos os 
servidores/terceirizados/estagiários do SIARQ. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Inexistente 
há apenas um banheiro para todos os servidores, 
estagiários e bolsistas. 

Seção de Registro de Preços - DA Inadequado 

O 2º piso possui apenas 2 sanitários, sendo que comporta a 
maioria dos servidores do prédio. Já o térreo possui 2 
banheiros normais (com 3 sanitários cada), além dos 
banheiros para deficientes. 

Secretaria Administrativa do DCF Pouco adequado 

Poucos mictórios, vasos e torneiras com tempo 
condicionado ruim, gastam demais, ainda têm que ser 
divididos com outros públicos. Muitas vezes o banheiro 
está fétido e ao colocar papel não puxam a primeira toalha 
e acabam agarrando e havendo desperdício. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Inexistente 
não existe local para descanso, e as refeições são feitas em 
local sem ventilação adequada, com odor desagradável as 
vezes 

Coordenação de Cadastro SICAF - 
PROAD 

Pouco adequado Temos somente uma cozinha que é muito pequena. 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Inadequado 

A cozinha atual não tem estrutura suficiente para suportar 
a quantidade de usuários, além de ser extremamente 
quente, sem ventilação. Os eletrodomésticos e demais 
utensílios, por exemplo, fogão, filtro e bebedouro não 
recebem nenhum tipo de limpeza.   

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Pouco adequado 
Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes 
apenas o chão é limpo, mas fogão pia não. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Inexistente 
Cozinha pequena, espaço inexistente para refeições. Meus 
colegas almoçam em sala de produção gráfica (com cheiro 
de cola, gasolina, tinta, papel). 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Adequado 
A área da copa atende bem nos horários de refeições e 
descanso em intervalos. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
a cozinha é pequena, em muitos horários não comporta a 
grande demanda de servidores 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
Muito servidor para um espaço pequeno, não existe local 
para descanso no intervalo. 
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Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
Não comporta a quantidade de servidores que utilizam e 
não há local para descanso 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
O Espaço para refeição é pequeno para a quantidade de 
servidores e não existe local para descanso no intervalo. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inexistente 
Não há espaço para o descanso no intervalo. A copa 
utilizada para refeição é pequena e há um grande número 
de pessoas que a utilizam. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
O espaço é somente para refeição não há espaço para 
descanso. 

Divisão de Elaboração de 
Contratos e Convênios - DCC 

Pouco adequado inexistente para descanso 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado Copa muito pequena 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado Espaço pequeno. 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado 
Há espaço apenas para as refeições, que é pequeno, e não 
há local para descanso. Somos obrigados a almoçar e voltar 
para nossa sala. 

Divisão de Licitação - GCC Inadequado Aumentar a cozinha, melhor sua ventilação. 

Divisão de Licitação - GCC Pouco adequado Necessita de reforma, por se tratar de um prédio antigo. 

Divisão de Materiais - DA Pouco adequado 
Espaço para refeição adequado porém não existe espaço 
para descanso. 

Divisão de Passagens e Diárias - 
PROAD 

Inexistente 
Destinação de espaço para refeição e descanso são fatores 
importantes para a saúde do servidor.   

Divisão de Patrimônio - DA Inexistente não possuímos refeitórios 

Gerência de Compras e 
Contratações - PROAD 

Inadequado 
Capacidade para apenas 2 pessoas, para atendimento à 
aproximadamente 20 pessoas. Não há espaço para 
descanso no intervalo. 

Seção de Alienação - DA Pouco adequado O local possui pouco espaço. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inexistente Não existe local para descanso e nem para fazer a refeição. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inexistente 
Nunca teve estrutura para realização das refeições nem 
área para descanso. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado Não possuímos este espaço. 

Seção de Análise e Controle 
Orcamentário - DCF 

Inexistente 

Não possuímos ambiente para tal finalidade, tendo que nos 
submeter a atendimentos durante nossa refeição, pois a 
realidade para quem traz sua comida de casa, é almoçar em 
suas mesas, infelizmente. 

Seção de Análise e Controle 
Orcamentário - DCF 

Inexistente 
Não temos local para refeições,então, utilizamos a mesa de 
trabalho 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Inexistente 

Precisamos disso. As pessoas tem que colocar papelão no 
chão ou continuar ouvindo telefone tocar durante o 
intervalo. Não é certo. Essa falta de qualidade reflete para 
um ambiente tenso. Talvez por isso, também, haja tantas 
pessoas doentes na Ufes. 

Seção de Compras - DA Inadequado Não existe espaço para almoço nem descanso. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inexistente 
Não temos local para refeições, ou fazer nossas refeições 
na mesa de trabalho ou somos obrigados a comer na rua. 

Seção de Controle Financeiro - 
DCF 

Inexistente 

Uma das maiores deficiências do DCF é a falta de um local 
para realização das refeições. Todos os servidores, quando 
tem que se alimentar, fazem isso na sua estação de 
trabalho. 
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Seção de Especificação - DA Inexistente 

não há espaço adequado para refeição e descanso, 
obrigando o servidor que nem sempre tem condições de 
arcar com custos de restaurante a fazer a refeição no 
próprio setor, podendo trazer constrangimento junto aos 
colegas devido ao cheiro do alimento. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Inadequado 
Não existe local para descanso, e o local para refeição é 
pequeno, havendo entrada e saída de pessoas o tempo 
todo. 

Seção de Registro de Preços - DA Pouco adequado 

A cozinha é extremamente pequena para a quantidade de 
servidores do departamento. Não há espaço para uma 
mesa adequada e a geladeira agora fica ao lado da porta, o 
que ocasionalmente causa impactos entre as portas. 

Seção de Registro de Preços - DA Pouco adequado Tamanho pequeno para o porte do departamento. 

Seção de Tombamento - DA Pouco adequado 
Existe espaço para refeição mas não existe espaço próprio 
para descanso 

Secretaria Administrativa do DCF Pouco adequado 
Cantina pequena. Seria interessante poltronas reclináveis 
para a sesta. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - DCC Pouco adequado 
vigilante não fica o tempo todo e está a 2 andares de 
distância 

Coordenação de Cadastro SICAF - 
PROAD 

Pouco adequado 
Não temos uma vigilância constante na área do escritório, 
por ser uma área muito afastada dos demais prédios. 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Inadequado 
É raro vê vigilante ou qualquer outro tipo de segurança por 
aqui (antigo prédio do D.A.) 

Coordenação de Projeto Básico e 
Acompanhamento de Contratos - 
GCC 

Pouco adequado 
Por se um local mais distante e um pouco ermo, me sinto 
totalmente insegura 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Inadequado 

Porta sem tranca ou porteiro eletrônico. Qualquer um entra 
e sai da Gráfica. Situação de risco se considerarmos setor 
de águas assaltado 3 vezes, portão de acesso ao mangue e 
canal de água com livre acesso da comunidade externa à 
ufes. 

Coordenação de Serviços Gráficos 
- PROAD 

Pouco adequado 

Apesar das câmeras, a porta fica aberta e não há controle 
direto de que transita. Outro problema é que existe uma 
saída central cujo portão de ferro fica trancado, além de ter 
um carro estacionado à frente, impossibilitando evacuação 
em caso de emergência 

Coordenação do Sistema de 
Arquivo - PROAD 

Adequado 

Há controle de chaves e alarme por senha individual. 
Câmeras na área externa. Precisa melhorar apenas a 
iluminação na área externa, especialmente na passarela de 
pedestres. 

Departamento de Contratos e 
Convênios - DCC/PROAD 

Pouco adequado Entra e sai quem quer 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 

A situação de insegurança atinge toda a Universidade, 
sendo veiculada na mídia. O prédio da reitoria não possui 
controle de acesso de pessoas e número adequado de 
vigilantes durante todo o período de funcionamento. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado Não há controle de circulação de pessoas no prédio. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inadequado 
temos grande insegurança de ficarmos no prédio depois 
das 18:00 horas, parece que o Campus está abandonado. 



129 
 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Inexistente 
Totalmente inexistente. Qualquer pessoa tem acesso ao 
prédio e às salas. Não há nenhum controle de entrada e 
saída de pessoas. 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
Ausência de presença continua de segurança a noite no 
prédio da reitoria 

Divisão de Controle de Prestação 
de Contas - DCC 

Pouco adequado 
Precisa-se mais segurança armada na Reitoria e nos 
Centros. 

Divisão de Elaboração de 
Contratos e Convênios - DCC 

Inexistente não sei oqfazer se precisar 

Divisão de Licitação - DA Inadequado 

Além das questões de iluminação, existem pontos cegos e 
cantos mal iluminados a Porta de Vidro do DA não oferece 
nenhuma segurança, podendo ser aberta, mesmo estando 
trancada, pois só existe 1 trinco instalado. 

Divisão de Licitação - DA Inadequado 
O local onde fica o prédio é muito escuro, pois não há 
iluminação externa suficiente. A porta de entrada do prédio 
é muito frágil, sendo destrancada com facilidade. 

Divisão de Licitação - DA Pouco adequado 
Problema de iluminação ao redor do prédio. Porta principal 
frágil. Falta de ronda de seguranças. 

Divisão de Materiais - DA Inadequado 
A porta do departamento fica aberta para livre acesso e ele 
se encontra em um local bem perigoso dentro da Ufes 

Divisão de Materiais - DA Pouco adequado 
FINAL DA TARDE E NOITE A UNIVERSIDADE FICA POUCO 
MOVIMENTADA E MAL ILUMINADA NÃO OFERECENDO 
SEGURANÇA NA PERMANÊNCIA NO DEPARTAMENTO. 

Divisão de Passagens e Diárias - 
PROAD 

Inadequado Precisa melhorar a segurança em todos os aspectos. 

Gerência de Compras e 
Contratações - PROAD 

Pouco adequado 

A localização do setor não favorece à segurança, porém os 
problemas relacionados à segurança estão vinculados à 
problemas da Ufes como um todo, e não diretamente ao 
setor. 

Seção de Alienação - DA Inadequado 
Seria interessante melhorar a iluminação externa, instalar 
câmera de monitoramento e instalar portas que permitam 
visualização do ambiente externo às salas. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inadequado 
Iluminação inadequada, a ergometria também NÃO existe 
desejar. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Inexistente Péssimo.O local não demostra segurança. 

Seção de Análise e Controle 
Contábil - DCF 

Pouco adequado 
Mesma questão da limpeza, muitas vezes não me sinto 
segura, quando saio da UFES um pouco mais tarde. 

Seção de Análise e Controle 
Orcamentário - DCF 

Inadequado 

Por vezes, quando deixamos o prédio da Reitora a partir 
das 18h não há vigilância presente e em alguns casos, como 
vem acontecendo, as luzes do pátio estão completa ou 
parcialmente apagadas, favorecendo pessoas que estejam 
má intencionadas. 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Inexistente Assalto, estupro, ataque de cachorros, escuridão... 

Seção de Arquivo Geral - PROAD Pouco adequado Ambiente ermo no fim do expediente. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inadequado A porta do departamento constantemente da defeito. 

Seção de Controle de Orçamento e 
Finanças - DCF 

Inexistente 
Não tem segurança no local e tem uma iluminação muito 
deficiente o que facilita atos ilícitos contra nossa segurança 

Seção de Especificação - DA Pouco adequado 
mais vigilantes, principalmente nos horários de menos fluxo 
de servidores (fim de tarde) 

Seção de Protocolo Geral - PROAD Pouco adequado 
Local afastado e com poucas rondas de vigilantes, 
principalmente no período noturno. 
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Seção de Registro de Preços - DA Inadequado 

Considerando a escuridão do lado de fora do departamento 
e em torno dele, eu diria que a segurança é bem deficiente. 
Inclusive já vimos pessoas suspeitas andando pelo 
estacionamento. 

Seção de Registro de Preços - DA Pouco adequado 
A partir das 18h a saída do Departamento torna-se muito 
perigosa, dado o isolamento e a falta de iluminação (a 
escuridão é quase total no estacionamento). 

Seção de Tombamento - DA Pouco adequado Local isolado e vemos pouco ou nenhum vigilante 

 

 

4.24 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 66 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 65 

 

Tabela 53 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROAECI 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 5 20 39 1 

% 0,0% 7,7% 30,8% 60,0% 1,5% 

Limpeza e conservação 0 10 8 45 2 

% 0,0% 15,4% 12,3% 69,2% 3,1% 

Iluminação 0 5 19 33 8 

% 0,0% 7,7% 29,2% 50,8% 12,3% 

Ventilação 6 13 15 28 3 

% 9,2% 20,0% 23,1% 43,1% 4,6% 

Distribuição de banheiro 9 12 8 35 1 

% 13,8% 18,5% 12,3% 53,8% 1,5% 

Espaço para refeição e 
descanso 16 16 15 18 0 

% 24,6% 24,6% 23,1% 27,7% 0,0% 

Segurança 11 23 18 13 0 

% 16,9% 35,4% 27,7% 20,0% 0,0% 
 

 

Tabela 54 - Comentários e Sugestões - PROAECI 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 
às vezes temos problemas com internet e ausência de mesa 
para toda a equipe, sendo necessário revesamento no 
computador. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 
Precisamos de mais computadores e mesas. Computadores 
são antigos. 
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Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 

Impressora sem funcionamento; ausência de sala para 
atendimentos grupais; sala de trabalho totalmente em 
vidro, nos deixando expostos; sala de atendimento 
individual não condiz com o que é esperado a partir do 
prescrito pelo conselho de psicologia 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 

Impressora não funciona e não tem previsão de oferta de 
serviço de manutenção na universidade. Falta de sala para 
atendimento individual e de grupo. Número insuficiente de 
estações de trabalho para número de servidores e bolsistas. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
Equipamentos com defeito e sem previsão de manutenção 
e/ou compra de peças. Ex.: impressora. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 

Ausência de salas para trabalhos de grupos (com 
estudantes); Impressora não funciona e não há previsão de 
oferta do referido serviço de manutenção na Universidade. 
Número insuficiente de estações de trabalho para os 
servidores e bolsistas. 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Inadequado 
- Computador antigo (estado de ir para o depósito); - 
Impressora não funciona e a empresa contratada não pode 
fazer nada porque o contrato não cobre. 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Pouco adequado 
Os computadores estão obsoletos e as impressoras 
dificilmente funcionam. Não conseguimos manutenção. 

Pró-Reitoria de Assuntos 
Estudantis e Cidadania - PROAECI 

Adequado Instalação de re dede computadores em Alegre 

Seção da Unidade de Maruípe - 
DGR 

Pouco adequado 
O Restaurante no qual atuo na maior parte do dia 
(Maruípe) necessita de reformas estruturais para melhor 
execução das atividades. 

Seção de Acompanhamento e 
Controle - DGR 

Inadequado Impressoras com problemas. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Adequado 

Alguns dos microcomputadores utilizados no 
Departamento são antigos e costumeiramente apresentam 
limitações técnicas que impossibilitam o desenvolvimento 
do trabalho. Sugiro ainda a criação de comunicador online 
similar ao SKYPE para evitar uso telefone. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Pouco adequado 

Devido às obras que não foram finalizadas no restaurante, 
parte do restaurante se localiza um prédio antigo 
impossibilitando a instalação de todos equipamentos 
disponíveis. 

Seção de Nutrição - DGR Adequado 
Precisamos de Impressoras urgente e Cadeiras 
Ergonômicas. Plataforma de descanso para os pés 
melhorando a Circulação Sanguinea. 

Seção de Nutrição - DGR Pouco adequado Falta tonner para as impressoras. 

Seção de Nutrição - DGR Adequado 

A dificuldade verificada se refere às impressoras, pois os 
cartuchos de tinta fornecidos não duram nada, além do que 
essas impressoras novas dão muitos defeitos e a 
manutenção é deficiente. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Adequado 

Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições 
adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as 
condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, 
limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres 
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Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado Ar condicionado nunca higienizado. Banheiro inutilizável. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado 
As condições de limpeza, em especial dos banheiros, são 
precárias. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 
Como há uma cozinha improvisada em nossa sala, por vezes 
o ambiente fica com odor de comida estragada (lixo que 
não foi retirado de um dia para o outro). 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado O banheiro que usamos é muito sujo. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 
Pouco adequado o local de trabalho e o banheiro utilizado 
colocaria inadequado, uma fez que o banheiro é usado por 
todos e fica sempre sujo e com mal cheiro 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Adequado 
Equipe de limpeza excelente, entretanto houve diminuição 
da oferta de serviços a partir da terceirização e diminuição 
do número de contratados 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
A equipe de limpeza é excelente, mas o número de 
trabalhadores diminuiu com a terceirização. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
Equipe de limpeza excelente, porém, houve diminuição da 
oferta de serviços a partir da terceirização e diminuição do 
número de contratados. 

Divisão de Assistência Básica - 
PROAECI 

Pouco adequado 
A limpeza deveria acontecer mais dias na semana, 
principalmente quando está um tempo chuvoso. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Adequado 

A equipe de limpeza faz excelente trabalho rotineiro. 
Entretanto, as paredes das salas apresentam umidade e 
mofo e o ar condicionado não é limpo periodicamente, 
podendo causar problemas respiratórios. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Adequado 
Com relação a limpeza pela terceirizada é excelente, mas a 
sala necessita de receber pintura. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Inadequado 

A limpeza é bem feita, porém as paredes estão úmidas e 
mofadas e o ar condicionado não é limpo com a 
regularidade exigida, causando alergias e  problemas 
respiratórios nos servidores. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Inadequado 

A limpeza é feita de forma adequada, mas a conservação do 
local não é boa devido à alta umidade  e devido as 
infiltrações do teto, que quando chove forte, molha a 
cozinha. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Adequado 

Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições 
adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as 
condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, 
limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 
A iluminação é toda por via artificial, o que gera desgaste 
ao longo da jornada. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado Estrutura elétrica velha. 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Adequado 
Caso fosse colocado a disposição uma janela teríamos mais 
luz natural. 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Pouco adequado 
A manutenção da universidade muitas vezes demora para 
realizar troca de lâmpadas. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Pouco adequado 
Foi sinalizado pelo Engº de Segurança do DAS a melhoria da 
iluminação da SALA. 
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Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Pouco adequado 

Parece imprescindível a melhora do sistema de iluminação. 
Foi feita avaliação por engenheira desta Universidade que 
relatou essa necessidade, porém a prefeitura não tomou 
providência, passados mais de 6 meses. 

Seção de Nutrição - DGR Pouco adequado 

Apenas na parte externa ao DGR é que a iluminação é 
muito precária. No inverno às 17 h já está escuro. No DGR a 
iluminação é suficiente, mas lá fora e em todo o campus de 
Goiabeiras tem muitos locais ermos e escuros. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Adequado 

Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições 
adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as 
condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, 
limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado Ar condicionado nunca higienizado. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado Não existe janela. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado Não tem janela para ter uma ventilação natural. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inexistente Não há janelas no setor. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inexistente Sala não possui janela. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado 
Não há janelas e os equipamentos de ar condicionado são 
inadequados, não higienizados e extremamente 
barulhentos. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado 
Não há janelas e os equipamentos de ar condicionado são 
inadequados, não higienizados, velhos e extremamente 
barulhentos. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado 
Sem janelas, ar condicionado antigo, ruidoso e sem plano 
de higienização. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
Aparelhos de ar condicionado antigos, produzem muito 
ruído e não tem limpeza adequada. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
Ar condicionado antigo e com problemas. Solicitamos 
limpeza, mas o mesmo nunca teve essa tipo de 
manutenção. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
Não há janelas e os equipamentos de ar condicionado são 
inadequados, não higienizados e extremamente 
barulhentos 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Adequado 
Caso fosse disponibilizado uma janela teriamos mais 
ventilação natural. 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Pouco adequado 

Há pedido de troca/colocação de ventiladores em locais 
muito quentes que não foram feitos até o dia em que saí de 
lá. A manutenção de ar condicionado/troca também 
demorava bastante tempo. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Inadequado 
Falta de janela no local onde eu trabalho, é sufocante, 
mofado, não há entrada de luz solar. 
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Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Inadequado 

O ambiente já fora inclusive objeto de análise pelo setor de 
segurança do trabalho e ainda não foi implementadas as 
mudanças sugeridas no processo de Marisa Tietz, como a 
instalação de uma janela no local, com tela, para evitar a 
entrada de mosquitos. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Pouco adequado 
A sala requer melhor circulação de ar, pois não há janelas. 
Há uma báscula, porém não abre. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Pouco adequado 
O ambiente possui pequenas janelas basculantes que não 
são de fácil alcance, impossibilitando a adequada ventilação 
natural do ambiente. 

Seção de Nutrição - DGR Pouco adequado 

Enquanto o equipamento de ar condicionado estiver 
funcionando a situação está adequada, porém quando o 
mesmo quebra fica insuportável, pois não há ventilação 
natural. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Inadequado 
Só existe uma pequena janela que não é suficiente para 
adequada circulação de ar e a sala é muito úmida. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Adequado 

Reitero que meu local de trabalho no CCS possui condições 
adequadas de iluminação, higiene e limpeza, contudo as 
condições de trabalho em termos de ventilação, higiene, 
limpeza da sede da Proaeci em Goiabeira são insalubres 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado 
Banheiro compartilhado com público externo. Tem dias que 
o odor no corredor torna o ambiente intransitável. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado Utilizamos um banheiro muito sujo. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inexistente Banheiro inutilizável. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Adequado 
entretanto os banheiros estão sem iluminação e com 
 descarga quabrada 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Adequado 
Porém os banheiros estão com problemas de manutenção 
e conservação, sem luz e con descarga quebrada. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado 
Banheiros em condições ruins (sem iluminação e com 
descarga quebrada). 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado Defeitos nas descargas e iluminação. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado Fora do ambiente de trabalho 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado O banheiro nao tem limpeza adequada 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Inadequado Não existe banheiro no meu setor de trabalho. 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Inexistente 
não temos banheiro no Departamento. Temos que usar o 
banheiro do DCE ou da Biblioteca. 

Seção de Nutrição - DGR Pouco adequado Muitos funcionários para pouco banheiro. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Inadequado a distância do banheiro longe do local (sala) de trabalho. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Inadequado Longe do setor de trabalho. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 
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Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inadequado Temos uma cozinha improvisada. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado É uma cozinha improvisada. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 

Há uma cozinha improvisada na sala do setor psicossocial. 
Onde toda a pro-reitoria almoça sem isolamento para nossa 
sala. O odor e o barulho proporcionado pelo horário de 
almoço dos demais colegas por vezes prejudica nossa 
permanência na sala. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado Não há. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado Apertado 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado Espaço improvisado no mesmo local do trabalho 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Pouco adequado 
Mesmo sendo uma cozinha, deveria existir um local 
adequado para realização de refeições e descanso. 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Pouco adequado 
Não existe este local aqui. Normalmente, neste caso 
retornamos ao local de serviço. 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Inadequado Inexistente. 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Inadequado Não temos cozinha e nem pia no Departamento. 

Seção de Acompanhamento e 
Controle - DGR 

Pouco adequado Falta espaço para descanso durante o intervalo. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Inexistente 
Temos o refeitório, mas o espaço para descanso no 
intervalo ainda não existe, sempre ficamos na sala e 
executando alguma tarefa. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Pouco adequado 
Espaço para refeição adequado, porém não há espaço de 
descanso. 

Seção de Nutrição - DGR Inadequado Não temos local para descanso no horário de almoço. 

Seção de Nutrição - DGR Inexistente 
Não há nenhuma espaço para descanso no horário de 
almoço, como uma sala especifica. 

Seção de Nutrição - DGR Inexistente 

Não temos um local adequado para realização do horário 
de almoço, logo muitas vezes permaneço na minha sala de 
trabalho e quando quero um local mais silencioso tenho 
que ir para sala de outros colegas de trabalho 

Seção de Nutrição - DGR Pouco adequado Não existe local para descanso. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Inexistente Local de trabalho no fim de corredor. Ambiente isolado. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado O prédio fica bem na entrada da universidade. 

Departamento de Assistência 
Estudantil - PROAECI 

Pouco adequado 
Vários assaltos a bicicletas no prédio, ambiente sem 
movimento e pouca iluminação no período noturno. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado 
Fragilidade do serviço de vigilância com a terceirização. 
Universidade esvaziada no período noturno. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inadequado 
Porta de vidro facilmente arromabável, universidade 
esvaziada no período noturno, fragilidade no serviço de 
vigilância com a terceirização. 
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Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Inexistente 
A sala foi arrombada, e houve furto de pertences pessoais. 
Não há cameras de monitoramento que direcione para a 
sala. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
A universidade tem ficado esvaziada no período noturno, 
porta do local de trabalho facilmente arrombável, 
fragilidade no serviço de vigilância com a tercerização 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado Níveis altos de insegurança, principalmente à noite 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado Porta facilmente arrombável. 

Departamento de Cidadania e 
Direitos Humanos - PROAECI 

Pouco adequado 
Próximo ao meu prédio de trabalho fica pessoas usando 
alguns tipos de entorpecentes 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Inadequado 

As entradas irregulares são uma realidade do RU de 
goiabeiras há muitos anos, colocando em risco usuários e 
servidores. A direção busca soluções mas retorno da 
administração é bem lento. Desde a redução de custos com 
segurança a situação piorou. 

Departamento de Gestão dos 
Restaurantes - DGR/PROGEP 

Inadequado Pouco seguro. 

Departamento de Projetos e 
Acompanhamento ao Estud - 
PROAECI 

Inadequado A insegurança no campus atingiu níveis alarmantes. 

Seção de Acompanhamento e 
Controle - DGR 

Inexistente 
Antes havia mais segurança na Ufes durante o dia. Nos 
últimos meses não vejo segurança nem durante o dia e a 
noite é inexistente. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Inadequado 
É imprescindível o aumento da vigilância no Campus como 
um todo. 

Seção de Apoio Logístico e 
Operacional - DGR 

Inexistente 

Há uma grande insegurança no Campus, com assaltos 
dentro de salas de aulas, o que aumenta a sensação de 
estarmos a todo momento sujeitos ao perigo. Deve haver 
mais investimento em segurança e ações sociais na 
comunidade. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Inadequado 
O muro existente permite o acesso de pessoas estranhas a 
uma casa abandonada que há em uma área privada ao lado 
do restaurante. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Pouco adequado Área aberta sem isolamento. 

Seção de Gestão do Restaurante - 
Setorial Sul 

Pouco adequado 
Fico com a arrecadação do RU guardada em um armário 
comum. 

Seção de Nutrição - DGR Inadequado 
Os vigilantes patrimoniais foram retirados do restaurante 
universitário. 

Seção de Nutrição - DGR Inexistente 

A sensação de insegurança é muito grande pois a 
iluminação é insuficiente nos arredores do RU, 
principalmente na área da frente onde as árvores cobrem 
as luminárias. As câmaras não nos protegem!Além disso 
não vemos vigilantes no campus. Só os CÃES. 

Seção de Nutrição - DGR Inexistente 

Durante o período de distribuição das refeições muitas 
pessoas pulam as janelas/roletas do restaurante para 
entrar, o que gera um clima de insegurança e no turno do 
jantar essa insegurança é maior, devido a pouca iluminação 
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4.25 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 15 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 14 

 

Tabela 55 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROEX 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 1 1 11 1 

% 0,0% 7,1% 7,1% 78,6% 7,1% 

Limpeza e conservação 0 1 3 7 3 

% 0,0% 7,1% 21,4% 50,0% 21,4% 

Iluminação 0 0 3 10 1 

% 0,0% 0,0% 21,4% 71,4% 7,1% 

Ventilação 0 1 5 6 2 

% 0,0% 7,1% 35,7% 42,9% 14,3% 

Distribuição de banheiro 0 0 0 7 7 

% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 50,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 2 4 5 3 0 

% 14,3% 28,6% 35,7% 21,4% 0,0% 

Segurança 0 1 1 12 0 

% 0,0% 7,1% 7,1% 85,7% 0,0% 

 

  

Tabela 56 - Comentários e Sugestões - PROEX 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - PROEX Adequado 
As solicitações de carimbo não são atendidas há mais de 1 
ano. 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Inadequado 
Precisamos de equipamentos como câmeras fotográficas 
profissionais e filmadoras, além de computadores mais 
adequados para rodar softwares de imagens 

Divisão de Integração com Ensino 
Básico - PROEX 

Pouco adequado 

O programa Br office não atende minhas necessidades de 
trabalho. Dificuldade para instalação de outros programas 
no computador necessários para o desenvolvimento de 
minhas atividades. 

Seção de Emissão de Cerificados - 
PROEX 

Adequado HOJE AS INSTALAÇÕES ME ATENDEM . 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Inadequado 
Precisamos de limpeza mais do que uma vez por semana. A 
Proex é local de atendimento ao público e uma vez por 
semana não nos atende 
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Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Pouco adequado 
Limpeza semanal é insuficiente para manutenção do 
ambiente adequado para o trabalho. 

Seção de Emissão de Cerificados - 
PROEX 

Mais que 
adequado 

A EQUIPE DE LIMPEZA É EXCELENTE. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Pouco adequado Faltam janelas e iluminação adequada 

Divisão de Suporte a Projetos - 
PROEX 

Pouco adequado 
A persiana está com algumas partes quebradas e o reflexo 
do sol me atrapalha um pouco. 

Seção de Emissão de Cerificados - 
PROEX 

Pouco adequado LUMINOSIDADE BAIXA 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Pouco adequado Apenas um aparelho de ar, mal posicionado 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Pouco adequado Inserção de Janelas na sala, pois só existem básculas. 

Divisão de Integração com Ensino 
Básico - PROEX 

Inadequado Pouca ventilação. 

Divisão de Registro e Certificação - 
PROEX 

Pouco adequado 
Não há ventilação natural. As janelas não podem ser 
abertas pois absorvem o calor do corredor externo de outro 
setor. 

Seção de Emissão de Cerificados - 
PROEX 

Mais que 
adequado 

NÃO TENHO O QUE RECLAMAR 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestões de melhoria. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROEX 

Inadequado 
Cozinha com pequeno espaço e insuficiente para o 
quantitativo de trabalhadores. 

Divisão de Integração com Ensino 
Básico - PROEX 

Inadequado Não há espaço para refeição e nem para descanso. 

Divisão de Registro e Certificação - 
PROEX 

Inadequado Não há espaço para refeição, tampouco para descanso. 

Divisão de Registro e Certificação - 
PROEX 

Inexistente 
esta é uma reivindicação antiga pois a ausência deste 
espaço tem levado servidores a fazer suas refeições na 
mesa de trabalho. 

Divisão de Suporte a Projetos - 
PROEX 

Pouco adequado 
Temos um ambiente para preparar a refeição (copa), mas o 
espaço para refeição em si é pequeno e o espaço para 
descanso, inexistente. 

Seção de Emissão de Cerificados - 
PROEX 

Pouco adequado 
NA PROEX PRECISAMOS DE UMA SALA PARA AS REFEIÇÕES 
JÁ QUE ALMOÇAMOS JUNTOS 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Seção de Emissão de Cerificados - 
PROEX 

Pouco adequado 
OS RAPAZES EXECUTAM O SERVIÇO A MEDIDA QUE PODEM 
POR NÃO ENCONTRAREM RECURSOS HUMANOS 
DISPONIVEIS 
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4.26 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 108 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 105 

 

Tabela 57 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROGEP 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 1 8 19 74 3 

% 1,0% 7,6% 18,1% 70,5% 2,9% 

Limpeza e conservação 1 8 28 60 8 

% 1,0% 7,6% 26,7% 57,1% 7,6% 

Iluminação 0 3 9 78 15 

% 0,0% 2,9% 8,6% 74,3% 14,3% 

Ventilação 1 3 10 77 14 

% 1,0% 2,9% 9,5% 73,3% 13,3% 

Distribuição de banheiro 1 5 17 72 10 

% 1,0% 4,8% 16,2% 68,6% 9,5% 

Espaço para refeição e 
descanso 3 17 27 49 9 

% 2,9% 16,2% 25,7% 46,7% 8,6% 

Segurança 12 31 35 25 2 

% 11,4% 29,5% 33,3% 23,8% 1,9% 
 

 

Tabela 58 - Comentários e Sugestões - PROGEP 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Inexistente 
Não existem: Uma vez que a Piscina está interditada a 05 
anos e não há uma sala para atividades de Yoga e Ginástica. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Inadequado 
Impressoras e scaners apresentam problemas constantes; 
estações de trabalho como mesas e cadeiras não parecem 
apresentar proposta para ergonomia adequada. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
Pouco adequado, pois não temos impressora adequada, 
bem como nenhuma copiadora decente, o que dificulta um 
pouco o trabalho. Os demais equipamentos são bons. 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGEP 

Adequado 
Um mouse novo seria legal, o que eu uso atualmente está 
dando cliques duplos ou na maioria das vezes nem clica 

Departamento de Atenção à 
Saúde - DAS/PROGEP 

Pouco adequado 
Os equipamentos estão ficando obsoletos e apresentando 
problemas técnicos, não havendo recursos para substituí-
los. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Pouco adequado 
Impressoras constantemente apresentam problema, 
fazendo com que seja necessário imprimir documentos em 
outras salas. 
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Divisão de Aposentadorias e 
Pensões - DGP 

Adequado 

Disponibilização de equipamento para impressão dos 
documentos produzidos para os processos tais como 
Despachos, Relatórios, etc. O Departamento como um todo 
carece de impressoras, já que os equipamentos apresentam 
constantemente defeitos e não há troca. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 

o exame colpocitológico demora  a ser enviado e a sair o 
resultado . O foco esta avariado e apesar das solicitações 
não foi consertado.Material descartável de uso 
individual(avental, lençol) para o exame clinico são 
insuficientes em quantidade 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Equipamentos de informatica necessitando reposição 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Presença de vazamento e mofo no teto da sala da 
enfermagem 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
o sofá utilizado pelo paciente poderia ser trocado por outro 
que seja mais confortável. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
nos ultimos anos temos enfretando uma escassez de 
recursos, materiais e equipamentos, o que prejucida muito 
o servico 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado 
Temos os equipamentos, mas precisamos utilizar 
ferramentas como o LibreOffice, que dificultam e atrasam o 
trabalho. 

Divisão de Capacitação - DDP Adequado 
Em geral, os equipamentos e recursos são bastante 
adequados, mas faltam alguns poucos e simples (como 
tinta de carimbo e régua). 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
Nosso setor só possui um scanner e a impressora está 
sempre sem toner. 

Divisão de Capacitação - DDP Adequado 
Ter uma impressora por divisão funcionando para atender 
cada divisão. Ter um scaner para cada divisão para atender 
cada divisão 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Há escassez de espaço no setor de exercício, precisando 
estar trabalhando em diferentes salas, onde houver 
disponibilidade de mesa/computador. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Sugiro a disponibilização de multifuncionais e contrato de 
manutenção para os microcomputadores e rede. 

Divisão de Registros e Pagamentos 
- DGP 

Adequado 
O setor precisa de uma máquina copiadora/impressora que 
funcione bem. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado Equipamentos de baixa qualidade 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inadequado Nossos equipamentos não tem manutenção regularmente. 

Seção de Admissão e 
Desligamento - DGP 

Pouco adequado Falta de Carimbo, Cadeiras impróprias. 

Seção de Admissão e 
Desligamento - DGP 

Pouco adequado 
Falta artigos básicos administrativos como: carimbos, 
extratores, perfuradores e etc. 

Seção de Análise e Registro 
Funcional - DGP 

Inadequado Sistemas de informação da UFES precisam ser melhorados 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado 
Estamos com uma impressora funcionando para atender 
todo o Departamento, e a mesma não tira cópia. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Adequado 
Com muita dificuldade, a Área se encontra limpa 
Atualmente.Não se sabe até Quando. 
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Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
O local de trabalho é limpo somente uma vez por semana, o 
que é muito pouco. Os ar condicionados não são limpos 
devidamente. 

Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas - 
DDP/PROGEP 

Adequado 
Adequado, embora com dificuldades em razão do baixo 
número de pessoal na limpeza 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Pouco adequado A limpeza uma vez por semana deixa a desejar. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Pouco adequado 
Limpeza da frente do DDP. Foi solicitado mas temos 
dificuldade da pessoa vir limpar. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Está adequada a limpeza , porém inexiste o gerenciamento 
de resíduos 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado porem era melhor no passado 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
a limpeza atualmente adotada pela Ufes é precária e deixa 
os ambientes sujos. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
A limpeza da Sala Psicossocial acontece somente uma vez 
por semana. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 

Em virtude do corte orçamentário que acarretou a redução 
do quantitativo de terceirizadas, houve uma mudança na 
rotina da limpeza que passou a ser uma vez por semana. 
Isso gera acúmulo de poeira e sujeira em geral no setor de 
trabalho. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado 
A limpeza é feita somente uma vez na semana. Quando 
está chovendo a situação fica crítica, pois o chão fica cheio 
de barro. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado A limpeza ocorre apenas uma vez por semana. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado 

Como a limpeza acontece apenas uma vez na semana, nas 
segundas-feiras, mais pro final da semana as salas já se 
encontram bem sujas. Acho que ao invés do pessoal 
recolher lixo nas salas todos os dias, deveriam fazer a 
limpeza completa duas vezes na semana. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
A limpeza ocorre apenas uma vez por semana, o que é 
inadequado para o setor. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado É necessário uma limpeza mais completa,    

Divisão de Capacitação - DDP Pouco adequado 
Não é realizada a limpeza das janelas por ausência de 
previsão contratual para tanto. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Sugiro a disponibilização diária de equipe de limpeza para o 
departamento. 

Divisão de Registros e Pagamentos 
- DGP 

Pouco adequado A limpeza é realizada apenas uma vez por semana. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado limpeza realizada apenas duas vezes na semana 

Seção de Admissão e 
Desligamento - DGP 

Inadequado 
Poeira em todo o setor, principalmente entre os 
documentos arquivados. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Adequado A LIMPEZA PODERIA SER MAIS FREQUENTE. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado A limpeza deverias ser 2 vezes por semana. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado A limpeza tem que ser pelo menos 3 vezes na semana. 
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Secretaria Administrativa - DDP Adequado 

O local necessita de limpeza mais periódicas, devido a 
reserva do espaço para usuários externos ao DDP. 
Principalmente a cozinha, pois os usuários utilizam e não 
limpam,salas de aulas,corredores ficam sujas, pois são 
limpas apenas uma vez por semana. 

Secretaria Administrativa - DDP Pouco adequado 
Melhorar o controle e fiscalização da limpeza no ambiente 
externo do setor. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inexistente 
Há muita demora para iniciar e concluir pequenos reparos 
das instalações, muito mofo e goteiras. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Pouco adequado 
Acredito que esta Área por ser no Final da Ufes, deveria ser 
mais iluminada, para evitar assaltos e outras coisa 
desagradáveis. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado Na minha opinião o meu local de trabalho é bem iluminado. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Adequado Durante o dia é adequado. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Adequado 
À noite, contudo, o local fica ermo. Alguma atenção poderia 
ser dada a isso. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
A iluminação é adequada, porém a falta de janelas impede 
a utilização de luz e ventilação natural. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado Não há entrada de luz natural na sala. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Embora a iluminação artificial seja suficiente, não há janelas 
na sala, o que impossibilita a entrada de luz natural 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
O foco para o exame ginecológico é de péssima qualidade 
,dificultando o a visão e com risco de queimar as partes 
íntimas das pacientes 

Divisão de Capacitação - DDP Pouco adequado 
Existem lâmpadas queimadas que não foram trocadas. 
Além disso, o acesso ao prédio não é iluminado 
adequadamente à noite. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado Iluminação externa precária. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inadequado Só temos básculas pintadas, nenhuma iluminação natural. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado 
Levando em consideração o horário de termino do 
expediente, a iluminação é precária 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado 
Não tem ventilação ao natural e sim por ar condicionado 
que não é devidamente limpo. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
Pouca ventilação. Melhor opção deixar o ar condicionado 
ligado. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Pouco adequado Prédio baixo sobre a pedra, pega sol o dia inteiro 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Adequado 
As temperaturas de do ar condicionado poderiam ser mais 
frescas, mas oK. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
A ventilação é adequada devido ao ar condicionado, porém 
a falta de janelas impede a utilização de luz e ventilação 
natural. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Porem os ar condicionados precisam de limpeza de filtro 
com mais frequencia 
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Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 

Embora a sala disponha de aparelhos de ar condicionado, 
não há janelas na sala, o que impossibilita a circulação de ar 
natural. Com isso, a contaminação por agentes virais se 
torna mais propícia entre os membros da equipe. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
O espaço está posto de modo a não permitir corrente de 
vento que renova o ar. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Aparelho de ar-condicionado apresenta problemas com 
frequência. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Atualmente i ar refrigerado esta funcionando, porém, há 
grandes períodos em que não funcionou. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inexistente 
Não há ventilação natural, e os aparelhos de ar 
condicionado são de janela, não recebem nenhuma 
manutenção. 

Seção de Análise e Registro 
Funcional - DGP 

Inadequado Parte do setor pega sol e o ar condicionado não funciona 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inadequado 
o ambiente possui muito mofo e só contamos com 
ventilação artificial além disso os aparelhos de ar 
condicionado dão defeito constantemente.   

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Adequado 
Embora precise de manutenção, quanto a ducha higiênica, 
torneiras pingando etc. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado 
Na minha opinião a quantidade e distribuição de banheiros 
são adequadas. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Porem precisam ser limpos com mais periodicidade devido 
ao transito de pessoal no local 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inexistente 
Deveria haver 2 banheiros para os pacientes que aguardam 
na recepção, e também no minimo 3 banheiros para os 
funcionários 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Os banheiros poderiam ser maiores e ter acesso sem 
portas, como existe em vestiários 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Para a quantidade de pessoas o banheiro poderia ter mais 
um box. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Pouco adequado Não há banheiros separados para homens e mulheres. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Pouco adequado 
BANHEIRO PEQUENO, COM APENAS UMA PIA PARA TODOS 
DO SETOR. 

Seção de Provimento - DGP Pouco adequado 
Poucos banheiros femininos para a quantidade de 
servidoras. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Pouco adequado Só há um banheiro para a utilização dos pacientes. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Pouco adequado 
Utilizamos a cozinha ou a própria sala de trabalho. Na 
maioria das vezes se faz as refeiçoes nas churasqueiras, 
porque não existe Energia na Cozinha. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Adequado 
É adequado, temos 02 cozinhas, o espaço para alimentação. 
Contudo, não é muito salubre e seguro tendo em vista que 
não é bem limpo e próximo a casa de máquinas. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Inadequado Não há local para descanso. A cozinha precisa de melhoras. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado Utilizamos o próprio local de trabalho. 
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Departamento de Atenção à 
Saúde - DAS/PROGEP 

Pouco adequado Copa pequena. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Inadequado Espaço no subsolo, sem limpeza adequada 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Adequado 
Poderia haver melhor local para descanso no horário de 
almoço. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Inexistente não se aplica. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado a copa é pequena e não há lugar para descanso. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
a copa também poderia ser ampliada de acordo com a 
quantidade de usuários. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Inexiste espaço para descanso. para as refeições é 
escuro,muito abafado e apertado 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado Pouco espaço pra refeição e não tem local pra descanso 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Temos uma copa muito pequena, complicado de fazer 
refeições e impossível de descansar no intervalo. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
A copa do DAS é muito pequena com espaço somente pra 
no máximo três pessoas 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Espaço pequeno para o número de pessoas. Congestiona na 
hora de almoço e refeições. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Espaço pequeno. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado O espaco e pequeno, quente, mal ventilado. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Refeitório/copa pequeno 

Divisão de Avaliação - DDP Adequado 
Espaço para refeição é ótimo, mas espaço para descanso 
poderia ser melhor (não há espaço específico para 
descanso). 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado Apesar de ter uma cozinha boa, não há local para descanso. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Espaço para refeição insuficiente para atender a todos os 
servidores. Inexistência de espaço para descanso. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Inadequado 
NA MAIORIA DAS VEZES TEMOS QUE ALMOÇAR E 
DESCANSAR NA SALA DE TRABALHO. 

Secretaria Administrativa - DDP Adequado A cozinha fica suja por ser de utilização pública. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inadequado 
A copa é quente, sem ventilação e pequena para a 
quantidade de servidores e pacientes que frequentam o 
local. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Centro de Recreação - DAS Inexistente 
A Área é muito Grande.Não existe um segurança 
permanente, as cercas estão quebradas, fazendo com que 
qualquer pessoa possa entrar e sair a vontade. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Inadequado 
Há insegurança de deslocamento do local dependendo do 
horário. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
O departamento não possui vigilância 24h/d e não é bem 
iluminado. 

Coordenação de Documentação 
Institucional - DGP 

Pouco adequado 
Prédio meio afastado. Pouco movimento, precisa de mais 
vigilância. 

Departamento de Atenção à 
Saúde - DAS/PROGEP 

Pouco adequado 
Principalmente no horário noturno, tendo em vista 
funcionamento do setor até as 20h. 
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Departamento de 
Desenvolvimento de Pessoas - 
DDP/PROGEP 

Pouco adequado 
Local afastado de outros prédios e próximo de área com 
muitas árvores. Entorno escuro e ermo. Segurança precária. 

Departamento de Gestão de 
Pessoas - DGP/PROGEP 

Inexistente 
Prédio totalmente vulnerável e sem segurança alguma, já 
foi invadido. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Inadequado 

A região do entorno é escura e a rua que dá acesso a Av. 
Fernando Ferrari é pouco iluminada à noite. Seria 
necessário um vigilante todos os dias após as 17h. A região 
é muito erma. 

Divisão de Apoio Técnico e 
Administrativo - DDP 

Pouco adequado 
O local é afastado, pouco se vê vigilantes nas redondezas, 
não há vigilante específico para o setor. 

Divisão de Aposentadorias e 
Pensões - DGP 

Pouco adequado 
Maior efetivo de Segurança, devido à area ser exposta a 
pessoas estranhas que costumam transitar em torno do 
prédio. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Adequado 
Qual tipo de segurança? Riscos inerentes ao trabalho ou 
patrimonial? 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 

grande transito de pessoal com pouquissima seguranca em 
especial no periodo noturno. A unica vatangem e a 
localizacao do departamento que fica logo na entrada da 
UFES 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Não há um vigia no local e a noite é deserto , além de existir 
somente uma porta de acesso ao departamento 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
O setor funciona no período noturno e a sensação de 
insegurança é crescente diante do que vem acontecendo na 
Ufes. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inadequado 
Seria importante plantão de vigilante armado no setor, 
principalmente no período de 16 às 20 horas, devido à 
insegurança na região. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Inexistente Não há segurança no local. 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado 
Desejável mais iluminação na área externa e mais rondas 
no horário noturno 

Divisão de Assistência à Saúde - 
DAS 

Pouco adequado Falta mais segurança na UFES. 

Divisão de Avaliação - DDP Inadequado 

A segurança está precária em toda a Ufes mas aqui perto 
do DDP muitas vezes não há segurança após as 17 horas, 
mesmo tendo sido combinado que haveria segurança todos 
os dias pelo menos no horário de saída do pessoal. 

Divisão de Avaliação - DDP Inadequado 

Ao escurecer, o entorno do departamento fica meio 
deserto e escuro, especialmente a rua lateral à Criarte, que 
deveria ser mais iluminada. Também temos necessidade de 
um vigilante nas redondezas do prédio do DDP. 

Divisão de Avaliação - DDP Pouco adequado Não há vigilantes 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
Falta vigilância principalmente no período da noite, onde 
fica muito deserto nas redondezas do departamento. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
O prédio fica em lugar afastado e pouco movimentado, não 
havendo vigilância adequada de acordo com tais 
características. 

Divisão de Capacitação - DDP Inadequado 
Setor fica em local isolado e não há vigilante nos horários 
de saída (entre 17h30 e 19h00). 

Divisão de Capacitação - DDP Inexistente 
Meu setor fica num local isolado na Ufes, e não temos uma 
segurança efetiva. 

Divisão de Capacitação - DDP Inexistente Não existe segurança 

Divisão de Capacitação - DDP Pouco adequado Não tem segurança a noite no local de trabalho 
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Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Inadequado 
Ausência de vigilantes e agentes patrimoniais fixos no local 
de trabalho. 

Divisão de Ingresso e 
Movimentação - DGP 

Pouco adequado 
Ficamos em local de pouco movimento de pessoas, 
associado a pouca circulação de seguranças. 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 
- PROGEP 

Inadequado 
O Campus de Goiabeiras é muito inseguro, inclusive 
havendo assaltos em lugares movimentados no período de 
férias. 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inadequado Local de pouquíssima segurança 

Seção da PROGEP no HUCAM - 
PROGEP 

Inexistente O setor de trabalho é afastado e mal iluminado. 

Seção de Análise e Registro 
Funcional - DGP 

Inadequado 
O Castelinho fica em um área muito afastada e não temos 
seguranças perto. 

Seção de Pagamentos e Descontos 
- DGP 

Inadequado NÃO HÁ SEGURANÇA 

Secretaria Administrativa - DDP Inexistente 
A saída do DDP após as 18:00. Ficamos em local de pouca 
circulação e a ida a pé até o SINTUFES é muito perigoso, 
apesar da iluminação. 

Secretaria Administrativa - DDP Inexistente 
Não temos vigilância todos os dias. Não entendo o porque 
da não prestação do serviço. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS Inadequado 
Há duas portas de entrada/saída porém são muito 
próximas, inexistindo uma rota de fuga. 

 

 

4.27 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 51 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 48 

 

Tabela 59 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROGRAD 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 5 14 28 1 

% 0,0% 10,4% 29,2% 58,3% 2,1% 

Limpeza e conservação 1 22 20 5 0 

% 2,1% 45,8% 41,7% 10,4% 0,0% 

Iluminação 0 7 13 27 1 

% 0,0% 14,6% 27,1% 56,3% 2,1% 

Ventilação 3 5 14 26 0 

% 6,3% 10,4% 29,2% 54,2% 0,0% 

Distribuição de banheiro 1 23 15 9 0 

% 2,1% 47,9% 31,3% 18,8% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 30 6 7 4 1 

% 62,5% 12,5% 14,6% 8,3% 2,1% 
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Segurança 18 12 13 5 0 

% 37,5% 25,0% 27,1% 10,4% 0,0% 
 

 
Tabela 60 - Comentários e Sugestões - PROGRAD 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - PROGRAD Pouco adequado 
Poderia melhorar bastante, mobília e equipamentos muito 
antigos. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Os computadores e impressoras dão defeito 
constantemente. Não há aparelho de scanner em 
quantidade suficiente. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Nossos equipamentos são antigos e muitos deles 
inadequados 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Precisar trocar os computadores do setor. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 

Necessidade de melhoria e funcionamento de 
equipamentos eletroeletrônicos como PCs, impressoras, 
scanners; Necessidade de mesas e cadeiras para servidores 
e usuários em melhores condições de funcionamento; os 
telefones e linhas telefônicas mais estáveis; 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Computadores que travam a todo momento, impressoras 
que sempre estão com defeito. Não há ramais suficientes 
para efetuar o nosso trabalho, poucos armários. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Os computadores e impressoras sempre estão com 
problemas e não há serviço de manutenção. Isso dificulta o 
trabalho e causa estresse. 

Departamento de 
Desenvolvimento Pedagógico - 
PROGRAD 

Pouco adequado 
Equipamentos antigos, que apresentam problemas, mas 
não temos a possibilidade de trocar. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Poucos recursos e materiais de péssima qualidade. Nem um 
grampeador decente existe por aqui. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Não tem cadeiras adequadas para a postura das costas. 
Utilizo muito o lado esquerdo para escanear documentos e 
acredito que talvez devido a isso fico com dor nas costas. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 

Faltam scanners, visto que a tramitação de documentos 
deverá ser exclusivamente via protocolo web. Falta espaço 
para trabalhar: temos uma sala cheia de armários nossos e 
de outros setores, com corredores muito estreitos. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado mesas velhas, cadeiras quebradas, 

Divisão de Acompanhamento 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 

Compreendo a dificuldade financeira enfrentada pelas 
Universidades, mas há épocas que o setor tem dificuldades 
com ausências de toners para impressora, falta de 
aparelhos de telefones sem fios (dificulta muito o 
atendimento), banheiros precários. 

Divisão de Acompanhamento de 
Currículos - PROGRAD 

Inadequado 
Equipamentos eletrônicos com muito defeito, computador 
que não funciona com frequência. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 
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Assessoria de Gestão - PROGRAD Inadequado Freqüência de limpeza insuficiente. 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGRAD 

Inadequado Frequência de limpeza insuficiente. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
A limpeza das salas é apenas uma vez por semana. 
Convivemos com fedor de gambá e sujeira. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado a limpeza restrita a alguns dias da semana apenas. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
É inadequada não porque os funcionários da limpeza não 
limpam, mas, porque são poucos funcionários e limpam 
poucas vezes por semana. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado É realizada apenas uma vez por semana. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado Pelo fluxo de pessoas no local, a limpeza deveria ser diária 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 

A limpeza do espaço deveria ocorrer de forma mais 
constante pelos serviços oferecidos pela Universidade; O 
teto se encontra com pontos de goteiras que molham as 
salas, e as sujam com dejetos de animais que frequentam o 
telhado do prédio. 

Departamento de 
Desenvolvimento Pedagógico - 
PROGRAD 

Pouco adequado 
Em função dos cortes financeiros a limpeza foi reduzida 
para 1x/semana. 

Departamento de 
Desenvolvimento Pedagógico - 
PROGRAD 

Pouco adequado 
Limpeza das salas realizada apenas 1 vez a cada semana e 
local para almoço inapropriados. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado A estrutura do prédio não permite uma limpeza eficiente. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado A limpeza deveria ocorrer todos os dias 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 

A limpeza do ambiente externo (jardim, mesas) precisa ser 
melhorada. Constantemente após as chuvas há goteiras 
que inviabilizam o trabalho, o teto precisa de reparos 
consistentes. Temos até urina de gambá e de gato caindo 
sobre nossas cabeças quando chove 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
A limpeza é feita somente duas vezes por semana. A 
cozinha é extremamente suja. E eventualmente temos a 
presença de gambás (que vivem em seu habitat natural). 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
A limpeza no setor deveria ocorrer em todos os dias da 
semana. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 

Limpeza adequada mas conservação do local é péssima. é 
sabido de todos os dirigentes que o prédio da Prograd está 
em péssimas condições, com várias goteiras em todas as 
salas, local de fácil acesso de ratos e gambás que por 
muitas vezes já danificaram doc 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Local vive sujo, cheio de mosquitos, gambás e ratos, 
cozinha difícil de usar de tanta sujeira, esgoto aberto. Alaga 
e tem goteiras sempre que chove. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
O ambiente não é muito higiênico. A limpeza é feita uma 
vez por semana. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
A prograd possui em torno de 50 servidores. A limpeza 
sendo 1 vez por semana é insustentável, o que contribuiu 
para ter uma vida animal selvagem perambulando por aqui. 
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Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
A PROGRAD é uma área onde trabalham muitos servidores, 
que atendem muitas pessoas. A limpeza feita apenas uma 
vez na semana não atende. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado deveria ser feito mais vezes na semana. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Limpam praticamente uma vez por semana a sala. Tem 
pouca gente pra limpar eles não dão conta dos detalhes. As 
bancadas ficam mais de mês sem limpar. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 

Problemas frequentes com urina de gambás, ou quando 
eles caem do forro, trazem sujeira e fezes, invadem o local 
e estragam documentos; Problemas com goteiras da chuva, 
que estragam documentos frequentemente e deixam o 
setor lameado; 

Divisão de Acompanhamento 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Pela alta rotatividade de pessoas que passam pelo setor, 
limpezas de chão uma ou duas vezes por semana são 
insuficientes. 

Divisão de Acompanhamento de 
Currículos - PROGRAD 

Inadequado A faxina não é geral, principalmente na cozinha. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGRAD 

Inadequado 
Rede elétrica antiga e defeituosa. Frequente a queima de 
lâmpadas. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
A Prograd possui uma iluminação péssima, principalmente 
a noite. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
As luzes do banheiro e cozinha queimam com frequência e 
existe uma demora grande para corrigir qualquer problema. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Temos problemas com lâmpadas e fiação queimados. 

Departamento de 
Desenvolvimento Pedagógico - 
PROGRAD 

Inadequado Os jogos de lâmpadas estão mal dispostos no setor. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Adequado 

A iluminação é adequada, quando está funcionando. A 
instalação elétrica é muito antiga e vive dando defeito. As 
lâmpadas da minha sala, da cozinha e do banheiro, por 
exemplo, vivem queimando. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Considerando a precariedade do prédio tendo goteiras por 
consequência das chuvas e falta de recursos, temos ficado 
sem iluminação adequada constantemente. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 

Iluminação precária, com lâmpadas queimadas há mais de 2 
meses e não foram consertadas. As janelas são cobertas 
pelo arquivo, então não temos o auxílio da iluminação 
natural. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado banheiros e cozinha sempre com problemas de iluminação. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Muitas vezes as lâmpadas queimam e demoram mais de 
uma semana pra trocar. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Temos problemas recorrentes com a iluminação e fiação do 
prédio. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Várias vezes ficamos sem iluminação, com lâmpadas 
queimadas 

Divisão de Expedição e Registro de 
Diplomas - PROGRAD 

Pouco adequado 
A parte elétrica da PROGRAD está cada vez pior toda 
semana queima varias lâmpadas e interruptor. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 
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Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGRAD 

Pouco adequado Poucas janelas. As existentes são inadequadas. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
Não há ventilação na Prograd, além de ter apenas uma 
porta de entrada e saída. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Ar condicionado específico da sala precisa ser consertado e 
colocado em funcionamento. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Considerando que existem equi´pamento de ar 
condicionado parados há meses: inadequado 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Há um ar condicionado queimado e os demais precisam de 
limpeza e manutenção. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Um parelho de ar condicionado não funciona há mais de 
seis meses. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado Ambiente fechado. O arquivo  esconde as basculas. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 

Ar condicionados desregulados, que pingam e causam mofo 
na parede do arquivo, podendo causar problemas 
respiratórios e estragar documentos. Já foi solicitado o 
conserto, sem sucesso. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado Prédio pouco ventilado, com janelas que não abrem. 

Divisão de Acompanhamento 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Falta a realização com mais frequência de manutenção e 
limpeza dos ar-condicionados. 

Divisão de Acompanhamento de 
Currículos - PROGRAD 

Inadequado 
Não se pode abrir as janelas pois as janelas são de frente 
para Av. Fernando Ferrari que faz muito barulho. 

Divisão de Expedição e Registro de 
Diplomas - PROGRAD 

Pouco adequado A janela não abre direito. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGRAD 

Inadequado 
Poucos banheiros para a quantidade de funcionários. 
Frequente a interdição deles para reparos. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Adequado 
A distribuição sim, adequada, mas a estrutura, poderia 
melhorar. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Adequado 
Adequado embora as condições de higiene e manutenção 
predial não sejam as melhores. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Banheiros pequenos para o grande número de servidores, 
com problemas frequentes de iluminação ou hidráulicos. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Os banheiros vivem com problema de iluminação 
(lâmpadas queimadas), não existe um chuveiro caso o 
servidor precise tomar um banho. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Pela quantidade de servidores a quantidade de banheiros é 
insuficiente. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Manutenção dos banheiros precisa ser aperfeiçoada. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado Apenas um banheiro para um grande número de pessoas. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Devem ser reformados de forma que haja privacidade pelos 
usuários. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 

Há apenas dois banheiros (um masculino e um feminino), 
para uns trinta servidores. E os dois banheiros sempre 
apresentam problemas. É comum que apenas um dos 
sanitários esteja funcionando em cada um dos banheiros. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Poucos banheiros para a quantidade de servidores. 
Banheiros com privacidade prejudicada, tornando a rotina 
de 9h de trabalho mais difícil. 
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Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente Somente duas privadas para mais ou menos 30 mulheres 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
2 assentos para uma pró-reitoria inteira e um vive 
quebrado. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Dois banheiros para muitas mulheres. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Poucos banheiros para o numero de servidores e usuários. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Quantidade insuficiente 

Divisão de Acompanhamento de 
Currículos - PROGRAD 

Inadequado Insuficientes. 

Divisão de Expedição e Registro de 
Diplomas - PROGRAD 

Pouco adequado Os banheiros precisam de uma reforma. 

Seção de Admissão e Matrícula - 
PROGRAD 

Inadequado Insuficientes. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - PROGRAD Pouco adequado área de refeição aberta. 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGRAD 

Inexistente 
O espaço utilizado é adaptado, sem qualquer conforto ou 
condições de higiene. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Espaço em condições insalubres, pois é ao ar livre onde 
animais tem acesso, e pequeno para o número de 
servidores. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
Almoçamos em local aberto, desprotegidos da chuva. 
Convivemos com a sujeira e as mesa e assentos 
adequados/suficientes. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente Infelizmente não existe. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente Não existe local para alimentação. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
O espaço disponibilizado para refeição possui ratos, 
baratas, gambás, o odor do local é horrível, não há espaço 
para descanso no intervalo. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Necessidade de limpeza e disponibilização de mesas e 
bancos adequados. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
A copa é imunda e não há local para refeição. Usamos um 
espaço interno para as refeições e descanso mas não há 
nenhum conforto e forma de descansar. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
O espaço é o jardim, mas é completamente inadequado 
para realizar as refeições, pois sempre está bem sujo. 
Espaço para descanso é inexistente. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
O espaço para refeição fica ao ar livre, num local 
improvisado, estando à mercê de chuvas, bichos, fezes de 
pássaros e sujeira das intempéries. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente não existe espaço para refeição. A cozinha é bem apertada. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente Não existe este espaço. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 

Não há espaço adequado para refeição. Usamos uma área 
externa, do tipo jardim, com mesas e bancos inadequados. 
Quando chove, ninguém pode usar. Quando faz muito sol, 
as pessoas correm de lá. 

Divisão de Acompanhamento de 
Currículos - PROGRAD 

Inexistente apesar das muitas solicitações. 
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Pró-Reitoria de Graduação - 
PROGRAD 

Pouco adequado 
A copa e pequena para a quantitativo de servidores do 
departamento. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Gestão da 
Informação - PROGRAD 

Inadequado 
Não há saídas de incêndio. Rede elétrica defeituosa. Forro 
caindo. Goteiras por todo o forro (água de chuva ou urina 
de gambá). Mal cheiro proveniente dos animais no forro. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado Inseguro. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
Conforme divulgado pela mídia, a segurança na UFES é 
precária. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente Não há mecanismos de segurança para o servidor. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
Necessidade de maior acompanhamento da segurança 
universitária do acesso ao setor, principalmente, no turno 
noturno. 

Departamento de Apoio 
Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Considerando o horário de funcionamento, existe uma 
carência de segurança. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Entorno da Prograd mal iluminado, com pouca vigília. Não 
temos recepcionista à noite, portanto, o acesso é livre, o 
que acho um pouco perigoso. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente 
Acho que os últimos acontecimentos dentro da 
universidade já respondem essa pergunta 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Inexistente Não há segurança durante o horário de trabalho. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Entra qualquer tipo de pessoa na UFES, e tem poucos 
seguranças pra controlar. 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado 
Local de frente para a avenida e sem vigilante próximo. (as 
vezes tem próximo da faixa) 

Departamento de Registro e 
Controle Acadêmico - PROGRAD 

Pouco adequado Prédio de fácil acesso e com pouca vigilância. 

Divisão de Acompanhamento 
Acadêmico - PROGRAD 

Inadequado 
Principalmente no período noturno que tem pouca 
circulação de pessoas e a falta de iluminação nas áreas 
externas. 

Divisão de Acompanhamento de 
Currículos - PROGRAD 

Inexistente 
Estamos muito expostos em função de não ter segurança 
em nosso local de trabalho. 

Seção de Admissão e Matrícula - 
PROGRAD 

Inexistente Inexistente e insuficiente. 

 

 

4.28 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 15 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 13 

 

Tabela 61 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PROPLAN   

  Inexistente Inadequado Pouco Adequado Mais que 
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adequado adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 2 11 0 

% 0,0% 0,0% 15,4% 84,6% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 0 5 8 0 

% 0,0% 0,0% 38,5% 61,5% 0,0% 

Iluminação 0 1 5 6 1 

% 0,0% 7,7% 38,5% 46,2% 7,7% 

Ventilação 1 0 1 10 1 

% 7,7% 0,0% 7,7% 76,9% 7,7% 

Distribuição de banheiro 0 1 3 8 1 

% 0,0% 7,7% 23,1% 61,5% 7,7% 

Espaço para refeição e 
descanso 3 4 4 2 0 

% 23,1% 30,8% 30,8% 15,4% 0,0% 

Segurança 2 3 5 3 0 

% 15,4% 23,1% 38,5% 23,1% 0,0% 

 

Tabela 62 - Comentários e Sugestões - PROPLAN 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Planejamento 
Institucional - PROPLAN 

Pouco adequado 
O computador é muito ruim! Pouca capacidade de 
processamento! 

Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional 

Adequado 
Necessidade de carrinho para transportar os processos para 
outros setores. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Planejamento 
Institucional - PROPLAN 

Pouco adequado 
A limpeza acontece somente 1x por semana, isso é 
insuficiente, para o setor. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestão de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestão de melhoria. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestão de melhoria. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestão de melhoria. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Divisão de Orçamento - PROPLAN Inadequado Inexistência de filtro de pessoas. 
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4.29 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 15 

 

Tabela 63 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PRPPG 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 1 12 2 

% 0,0% 0,0% 6,7% 80,0% 13,3% 

Limpeza e conservação 0 2 5 7 1 

% 0,0% 13,3% 33,3% 46,7% 6,7% 

Iluminação 0 0 0 14 1 

% 0,0% 0,0% 0,0% 93,3% 6,7% 

Ventilação 0 0 0 13 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 86,7% 13,3% 

Distribuição de banheiro 0 0 1 14 0 

% 0,0% 0,0% 6,7% 93,3% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 2 2 8 3 0 

% 13,3% 13,3% 53,3% 20,0% 0,0% 

Segurança 2 2 7 3 1 

% 13,3% 13,3% 46,7% 20,0% 6,7% 
 

 
Tabela 64 - Comentários e Sugestões - PRPPG 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Pós-Graduação - 
PRPPG 

Adequado 

É preciso adquirir um equipamento para digitalização de 
documentos já que em 2019 há a previsão de os processos 
serem todos digitais. Necessitarei de tal equipamento para 
digitalizar recibos assinados pelos alunos ao retirar 
diplomas de Mestrado e Doutora 

Departamento de Pós-Graduação - 
PRPPG 

Pouco adequado 
Os serviços de manutenção estão sempre atrasados e/ou 
não existem. Há meses estamos com descargas quebradas, 
portas quebradas, aparelhos quebrados, etc. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de 
Acompanhamento de Recursos e 
Projetos - PRPPG 

Inadequado 
o serviço de limpeza é pouco adequado para o fluxo de 
pessoas que frequentam a PRPPG 

Departamento de Pesquisa - 
PRPPG 

Pouco adequado 

Com os cortes no serviço de limpeza, a unidade é limpa 
apenas uma vez por semana. Considerando o fluxo de 
pessoas, sobretudo, quanto ao uso de banheiros, 
frequentemente convivemos com o mau cheiro. 
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Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação - PRPPG 

Inadequado A limpeza apenas 1x por semana é insuficiente. 

Seção de Bolsas e Programas - 
PRPPG 

Pouco adequado 
A limpeza do setor é feita apenas uma vez por semana. 
Frequentemente, o chão está sujo ou o setor está 
empoeirado. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestão de melhoria. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

    Não houve comentários ou sugestão de melhoria. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Pesquisa - 
PRPPG 

Adequado 

Poderiam ser um pouco melhores se tivessem ducha e 
armários para guarda de alguns itens. Em dias de chuva isso 
ajuda muito, principalmente para quem utiliza moto e/ou 
bicicleta. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de 
Acompanhamento de Recursos e 
Projetos - PRPPG 

Pouco adequado Não existe local para descanso na PRPPG 

Departamento de Pesquisa - 
PRPPG 

Inadequado 
Apesar de termos uma copa, após a abertura da unidade 
para realização de web conferência frequentemente somos 
incomodados no horário de almoço e/ou colação. 

Departamento de Pesquisa - 
PRPPG 

Pouco adequado 

O espaço em si oferece a estrutura necessária para refeição 
dos servidores. O problema é que não é reservado, e 
qualquer pessoa que acesse o setor poderá interagir com os 
servidores, mesmo durante suas refeições. Não há espaço 
para descanso. 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação - PRPPG 

Inexistente 
Espaço para refeição pequeno e não há espaço para 
descanso. 

Seção de Bolsas e Programas - 
PRPPG 

Pouco adequado 
O espaço para refeição é pequeno e não há espaço para 
descanso. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Departamento de Pesquisa - 
PRPPG 

Inexistente 
A saída de emergência da unidade frequentemente está 
bloqueada com entulhos e comumente os extintores estão 
fora da validade. 

Departamento de Pós-Graduação - 
PRPPG 

Inadequado 
A falta de segurança adequada e o consequente aumento 
da violência continua preocupando os servidores e alunos 
da UFES. 

Departamento de Pós-Graduação - 
PRPPG 

Pouco adequado 

Há insegurança no interior da UFES. Tenho o costume de vir 
ao trabalho de bicicleta. Mas, não me sinto seguro em 
deixar a bicicleta fora do local de trabalho (guardo na sala). 
O ideal é que a UFES tenha disponível um bicicletário para 
servidores. 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação - PRPPG 

Inexistente 
A entrada e saída fica totalmente a mercê de possíveis 
malfeitores. 

Seção de Acompanhamento 
Financeiro - PRPPG 

Pouco adequado Não temos saida de emergencia. 

Seção de Bolsas e Programas - 
PRPPG 

Pouco adequado 

Não me sinto segura quando preciso ficar até mais tarde no 
setor de trabalho. Não há seguranças por perto e o setor é 
"protegido" por um cadeado pequeno e por portas de 
vidro. 
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4.30 PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 119 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 112 

 

Tabela 65 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - PU 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 6 21 80 5 

% 0,0% 5,4% 18,8% 71,4% 4,5% 

Limpeza e conservação 0 5 12 89 6 

% 0,0% 4,5% 10,7% 79,5% 5,4% 

Iluminação 0 5 10 79 18 

% 0,0% 4,5% 8,9% 70,5% 16,1% 

Ventilação 0 6 10 84 12 

% 0,0% 5,4% 8,9% 75,0% 10,7% 

Distribuição de banheiro 0 6 15 85 6 

% 0,0% 5,4% 13,4% 75,9% 5,4% 

Espaço para refeição e descanso 17 17 32 43 3 

% 15,2% 15,2% 28,6% 38,4% 2,7% 

Segurança 1 14 21 72 4 

% 0,9% 12,5% 18,8% 64,3% 3,6% 

  

Tabela 66 - Comentários e Sugestões - PU 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Assessoria de Gestão - PU Adequado 
Sistemas institucionais que funcionem. O grande problema 
são os sistemas que não atendem a realidade do trabalho. 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Pouco adequado 
Falta cursos de capacitação para fiscalização de contratos e 
esclarecimentos sobre o trâmite processual de pagamentos 
e demais pradronizações processuais do setor. 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Pouco adequado Aquisição de equipamentos para realização de inspeções. 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Mais que 
adequado 

otimo 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Pouco adequado Precisa de investir em Livros e Máquina Fotográfica 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Inadequado Falta de apoio de setores na PU 

Coordenação de Projetos e Obras - 
CEUNES/PU 

Adequado Faltam computadores e softwares mais avançados 

Coordenação de Projetos e Obras - 
CEUNES/PU 

Pouco adequado Falta cursos de capacitação 
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Coordenação de Segurança - PU Pouco adequado No meu ponto de vista! 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
Possibilidades de melhoria: mais treinamentos, atualização 
dos equipamentos, aquisição da licença de todos os 
softwares utilizados. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 

Computadores defasados para os softwares que são 
utilizados, prejudicando a agilidade do serviços. 
Equipamentos básicos como trenas rígidas e a laser, 
escalímetros, luxímetros, dentre outros, não estão 
disponíveis para a execução de alguns serviços. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 

Lido no dia a dia com programas computacionais que 
exigem um computador com uma configuração melhor de 
hardware. Contudo, os computadores do setor estão 
demasiado ultrapassados. 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Adequado 
Tenho recursos suficientes para desempenho das minhas 
atividades no meu local de trabalho. 

Gerência de Segurança e Logística 
- PU 

Adequado Faltam cadeiras adequadas. 

Gerência de Segurança e Logística 
- PU 

Adequado 
Porém minha cadeira de trabalho é muito ruim e não 
esperança de comprarem uma nova, vou ter que comprar 
com meu dinheiro para não prejudicar minha coluna. 

Seção de Logística de Serviços - 
Setorial Sul 

Inadequado 

È necessário que tenha impressora e telefone em 
funcionamento no setor. No caso do setor de transporte é 
necessário que tenha mais um colaborador para ajudar na 
fiscalização de manutenção de veículo e que tenha 
conhecimento em mecânica de veículos Diesel 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Inadequado Equipamentos velhos, precisa melhorar. 

Subprefeitura - Setorial Sul Pouco adequado 
Impressoras constantemente quebrando em função do uso 
em demasia, e, computadores ficando obsoletos. 

Subprefeitura - Setorial Sul Pouco adequado 
Poderia haver mais alguns softwares relacionados à 
engenharia. 

Subprefeitura CEUNES - PU Pouco adequado 
necessito de um computador mais moderno, pois o meu é 
antigo e não consigo atualizar alguns softwares 

Subprefeitura CEUNES - PU Pouco adequado FALTA DE IMPRESSORA 

Subprefeitura CEUNES - PU Inadequado 
Não há impressora no prédio, tendo que deslocar até outro 
prédio para imprimir documentos. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Pouco adequado 
Ultimamente a limpeza está menos frequente, e, como 
consequência, os banheiros estão ficando muito sujos, e a 
sala também. 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Mais que 
adequado 

otimo 

Coordenação de Projetos e Obras - 
CEUNES/PU 

Adequado O banheiro poderia ser limpo mais vezes na semana. 

Coordenação de Segurança - PU Adequado varia. 

Divisão de Acompanhamento e 
Fiscalização de Obras - PU 

Inadequado 
Ambiente contém áreas de mofo nas paredes,janelas e 
armários necessitando de limpeza. 

Divisão de Acompanhamento e 
Fiscalização de Obras - PU 

Inadequado mofo nas paredes e janelas sujas. 

Divisão de Acompanhamento e 
Fiscalização de Obras - PU 

Inadequado pontos de mofo, janelas não são limpas, cheiro inadequado 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Adequado Ok. 
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Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
A limpeza ocorre com uma frequência adequada, porém é 
somente superficial. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado Baixa frequência das equipes de limpeza no local 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Adequado O ambiente está sempre limpo 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Pouco adequado Limpeza e materiais insuficientes no banheiro. 

Subprefeitura CEUNES - PU Pouco adequado 
Falta sabonete líquido para lavagem das mãos nos 
banheiros. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Mais que 
adequado 

otimo 

Coordenação de Segurança - PU Adequado 
acho,adequado porque trabalho ao dia,a noite eu aho a 
iluminaçao inadequada 

Coordenação de Segurança - PU Adequado mas,varia em alguns locais. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Adequado Ok. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
A iliminação do ambiente de trabalho não é adequada para 
o tipo de trabalho desempenhado. 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Mais que 
adequado 

A iluminação é ótima, inclusive com a luz do sol durante a 
maior parte do expediente 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Inadequado 
A porta de vidro vertical transparece a luz do sol no rosto 
do servidor. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Mais que 
adequado 

otimo 

Coordenação de Segurança - PU Adequado quando ao ar livre! 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Adequado Ok. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
A ventilação do ambiente de trabalho não é adequada para 
o tipo de trabalho desempenhado. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
Muita insolação, faz com que haja a utilização constante de 
ar condicionado, sem trocas de ar do ambiente 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Pouco adequado 
Apesar de ter ar condicionado na sala, as janelas parecem 
não ter sido projetadas para um local como o nosso (elas 
propiciam pouca ventilação) 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Adequado Ar-condicionado e janelas amplas. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Pouco adequado Deveria ter mais banheiros no setor. 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Mais que 
adequado 

otimo 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Pouco adequado 
Sugiro a criação de um vestiário, com armários, para os 
servidores da PU que moram em distâncias maiores 
poderem utilizar a bicicleta como meio de transporte. 

Coordenação de Segurança - PU Inadequado 
inadequado,considerando que existe vigilantes do sexo 
feminino. 

Divisão de Acompanhamento e 
Fiscalização de Obras - PU 

Pouco adequado Número de sanitários insuficiente. 
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Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Adequado Ok. 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Mais que 
adequado 

Banheiros em todos os andares e bem conservados 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Pouco adequado Banheiros sujos sem higiene. 

Subprefeitura CEUNES - PU Inadequado 

existe apenas um banheiro e fica no primeiro piso, como 
minha sala está no segundo,tenho que andar, descer e 
subir escadas para realizar minhas necessidades, o que 
toma um tempo considerável do meu trabalho. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Inadequado Não há espaço adequado para alimentação. 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Pouco adequado Não existe esse espaço oficialmente. 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Mais que 
adequado 

muito bom 

Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Pouco adequado 
Espaço pequeno para refeição, descanso e lazer no 
intervalo de almoço. 

Coordenação de Projetos e Obras - 
CEUNES/PU 

Inadequado espaço reduzido 

Coordenação de Projetos e Obras - 
CEUNES/PU 

Pouco adequado 
Faltam espaços de descanso nos intervalos, as pessoas 
acabam de almoçar e retornam a frente do computador e 
consequentemente trabalhando em horário de almoço 

Coordenação de Segurança - PU Adequado de acordo com as necessidades de momento! 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Inadequado Não existe local para descanso. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Inadequado 
O espaço para refeição é minúsculo, havendo necessidade 
de esperar, muitas vezes, que seja desocupado, para poder 
assim utilizá-lo. Não existe espaço para descanso. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
Há espaço no refeitório comum da área de lazer (próxima), 
no entanto não há estrutura suficiente para receber todos 
os servidores 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado 
O espaço destinado à refeição não é ideal, e não há espaço 
destinado ao descanso. 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Pouco adequado 
Embora tenha refeitório no prédio, o microondas do local 
não funciona. Também não há local para descanso no 
intervalo 

Seção de Serviços de Engenharia - 
Setorial Sul 

Inexistente 
Não existe. O servidor tem que se alimentar no local de 
trabalho. 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Pouco adequado Espaço reduzido, mas completo. 

Subprefeitura - Setorial Sul Inexistente 
Esse é sem dúvida no pior problema no tangente às 
condições de trabalho nesse setor. 

Subprefeitura - Setorial Sul Inexistente Não existe espaço para as refeições adequado. 

Subprefeitura CEUNES - PU Inadequado 
O espaço para refeição é inadequado em razão de ser 
muito pequeno. Não há lugar para descanso. 

Subprefeitura CEUNES - PU Pouco adequado não existe espaço para descanso. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Manutenção de 
Edificações e Infraestrut. Urb. 

Pouco adequado À noite, todo o Campus é inseguro. 
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Coordenação de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade - PU 

Adequado sempre eh bom mais segurança 

Coordenação de Segurança - PU Inadequado 
porque exerço a funçao de vigilante e trabalho na area e 
desarmado diante dos fatos recente de violencia ate eu 
nessa funçao nas condiçoes citadas corro risco de vida 

Coordenação de Segurança - PU 
Mais que 
adequado 

nos samos a segurança 

Coordenação de Segurança - PU Pouco adequado 
E preciso rever os conceitos sobre segurança  na 
universidade.e também no setor de vigilância... 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Inadequado 
Acredito ser inadequada, devido aos relatos dos colegas 
sobre objetos roubados, vez ou outra, principalmente 
durante a noite. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Inadequado 
Efetivo de vigilantes reduzido, e área afastada do resto do 
campus, propiciando ação de infratores 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Inadequado 
Infelizmente a Ufes passa por sérios problemas de 
segurança. 

Divisão de Projetos e Orçamentos 
- PU 

Pouco adequado Existem aspectos de insegurança no campus 

Gerência de Manutenção de 
Edificações e Equipamentos - PU 

Pouco adequado 
O prédio fica o tempo todo aberto, sujeitos à entrada de 
pessoas estranhas (que não são da comunidade 
universitária). 

Seção de Transporte e Logística - 
CEUNES/PU 

Mais que 
adequado 

Segurança e Polícia Militar. 

Subprefeitura CEUNES - PU Pouco adequado POUCA VIGILÂNCIA 

 

 

4.31 SEAD - SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA  

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 23 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 20 

 

Tabela 67 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SEAD  

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 1 16 3 

% 0,0% 0,0% 5,0% 80,0% 15,0% 

Limpeza e conservação 0 2 7 10 1 

% 0,0% 10,0% 35,0% 50,0% 5,0% 

Iluminação 0 1 2 17 0 

% 0,0% 5,0% 10,0% 85,0% 0,0% 

Ventilação 1 3 7 9 0 

% 5,0% 15,0% 35,0% 45,0% 0,0% 

Distribuição de banheiro 0 12 6 2 0 

% 0,0% 60,0% 30,0% 10,0% 0,0% 

Espaço para refeição e 0 5 8 7 0 
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descanso 

% 0,0% 25,0% 40,0% 35,0% 0,0% 

Segurança 1 6 3 10 0 

% 5,0% 30,0% 15,0% 50,0% 0,0% 

 

 
Tabela 68 - Comentários e Sugestões - SEAD 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Adequado Upgrade contínuo nos computadores e softwares 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 

A equipe que passa limpando não da conta de deixar o 
ambiente 100% adequado, os banheiros estão sempre sujos 
e com mal cheiro. As condições físicas da SEAD são as 
piores, temos goteiras em dias de chuva e muitas paredes 
mofadas por infiltrações 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado Equipes de limpeza insuficientes 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
GOTEJAMENTO DE ÁGUA DE BANHEIRO SOBRE 
MESA/DOCUMENTOS. VAZAMENTO DO TEATRO 
UNIVERSITÁRIO 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
Precisamos de um aspirador de pó para o estúdio por causa 
do carpete. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Adequado 
o estúdio é forrado por carpete e espuma nas paredes e 
precisa ser limpo com aspirador de pó e a empresa 
prestadora até agora só fez essa limpeza uma única vez. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado Teto baixo, então as luzes atrapalham um pouco as vezes. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
é um estúdio completamente fechado, sem janelas e com 
somente uma porta. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
ambiente sem circulação de ar, somente ar condicionado e 
com muitas pessoas no mesmo ambiente. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
Apesar do ar condicionado, a sala é pequena e sem 
ventilação externa. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado Meu setor não possui ventilação natural. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 

Não há janelas para ventilação e algumas pessoas exigem o 
funcionamento do ar condicionado em desacordo com a 
norma regulamentadora 17 do ministério do trabalho, onde 
a temperatura efetiva deve ser de 20 à 23ºC. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
Apenas 2 banheiros simples para duas pessoas e 
constantemente temos problemas como entupimentos. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
BANHEIROS EM LOCAL INADEQUADO (DENTRO DA 
COZINHA) 
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Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
Há somente dois banheiros para toda a secretaria e o 
público que atendemos diariamente. Acredito que 
precisamos de três vezes essa quantidade de banheiros. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado O banheiro existente não atende a demanda do setor. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
são dois banheiros para um local onde trabalham 
regularmente mais de 20 pessoas. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
Somente dois banheiros, um masculino e um feminino, não 
suportam a demanda da SEAD. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
Muita gente no mesmo ambiente para ter apenas um 
sanitário. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado poucas unidades 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado ESPAÇO DE LANCHES MUITO PRÓXIMO AOS BANHEIROS. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 

Fica próximo do banheiro e é inevitável sentir mal cheiro, 
pois a limpeza sempre deixa a desejar e, como eu disse, a 
demanda é grande. Também temos filas para usar o 
microondas, algo constrangedor para quem traz marmita 
de casa. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
até há uma mesa para refeições, mas não há espaço para 
descanso. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado Muito próximo do banheiro. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
Baixa iluminação no período noturno, e não existem 
bicicletários. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 

Já tivemos bicicletas roubadas na porta da SEAD, pedimos 
um bicicletário há cinco anos e até hoje nunca foi instalado. 
Sem contar que nossa recepção não tem restrição de 
entrada, qualquer um entra na SEAD, deveria ter um balcão 
de triagem. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Inadequado 
não se ve segurança por perto, vivemos um momento sério 
de crise e não será PM aposentado que resolverá isso. 

Secretaria de Ensino à Distância - 
SEAD 

Pouco adequado 
BURACO DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA AO LADO DA 
MESA/CADEIRA DE TRABALHO. 

 

 

4.32 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL   

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 3 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 3 
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Tabela 69 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SEAVIN 

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 2 1 0 0 

% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 2 1 0 0 

% 0,0% 66,7% 33,3% 0,0% 0,0% 

Iluminação 0 1 2 0 0 

% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 

Ventilação 1 1 1 0 0 

% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 

Distribuição de banheiro 1 1 1 0 0 

% 33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 3 0 0 0 0 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Segurança 0 1 2 0 0 

% 0,0% 33,3% 66,7% 0,0% 0,0% 
 

 

Tabela 70 - Comentários e Sugestões - SEAVIN 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inadequado 

Sala inadequada em relação ao tamanho, acessibilidade, 
climatização (mofo), de forma a atender os servidores e o 
secretário e os usuários externos (alunos, professores, 
servidores, etc). Equipamentos não operantes (impressoras, 
etc) 

Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Inadequado 

A Seavin possui apenas uma sala, pequena, que não 
comporta os trabalhos e os servidores do setor. Não temos 
sala de reuniões. Não temos estações de trabalho. As 
impressoras estão quebradas/sem toner. O ar condicionado 
tem mofo por causa da sala. 

Secretaria de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado 
02 (duas) impressoras sem funcionamento, sem uma por 
falta de tonner e outras de drum. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inadequado 
Apenas uma vez por semana devido ao pouco número de 
terceirizados. 

Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Inadequado 

Os banheiros que utilizamos são PODRES, limpos apenas 
uma vez por dia - é o banheiro público mais utilizado da 
reitoria (térreo). As salas são limpas apenas 1 vez por 
semana, o que é também muito pouco. A sala possui mofo 
preto (tóxico) por umidade. 

Secretaria de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado 
Frequência de limpeza insuficiente nos banheiros e salas. 
Há mofo no setor. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inadequado 
Problema constante de queima de lâmpadas, instalações 
elétricas inadequadas e antiga. 
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Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado 
As lâmpadas sempre dão defeito, e a Prefeitura demora 
muito para consertá-las. 

Secretaria de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado Lâmpadas queimam com frequência. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inadequado 
Sala mal localizada no prédio da reitoria, apenas sol da 
tarde e sem acesso direto ao ambiente externo. muito 
mofo 

Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Inexistente 

A sala possui mofo preto, o que acaba infectando o ar 
condicionado - cheiro de mofo o tempo todo. Não podemos 
abrir as janelas do setor por causa da absurda quantidade 
de mosquitos (nossa sala fica em frente a um gramado que 
empoça água sempre). 

Secretaria de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado Sala sem ventilação. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inexistente 
Banheiro para servidores inexistente. o único banheiro do 
térreo atende indistintamente a  todo o público que circula 
pela piso da reitoria. 

Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Inadequado O térreo da Reitoria só possui 1 banheiro. 

Secretaria de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado Banheiros com entupimentos frequentes. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inexistente Inexiste, espaço para refeição e microondas ou fogão. 

Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Inexistente Não há local para refeição e descanso. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Avaliação de 
Cursos - SEAVIN 

Inadequado 
a sensação e de insegurança devido a pouca iluminação e 
de guardas em torno do prédio da Reitoria. 

Coordenação de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado 
Há vigilância apenas em horário comercial; os setores, 
quando precisam ficar mais tempo abertos, ficam 
desprotegidos. 

Secretaria de Avaliação 
Institucional - SEAVIN 

Pouco adequado 
Não há segurança quando necessário ficar depois do 
horário comercial. 

 

 

4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 5 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 5 
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Tabela 71 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SRI   

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 0 4 1 0 

% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 

Limpeza e conservação 0 0 4 1 0 

% 0,0% 0,0% 80,0% 20,0% 0,0% 

Iluminação 0 0 1 4 0 

% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 

Ventilação 0 1 4 0 0 

% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% 

Distribuição de banheiro 0 0 1 4 0 

% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 0,0% 

Espaço para refeição e 
descanso 2 0 2 1 0 

% 40,0% 0,0% 40,0% 20,0% 0,0% 

Segurança 0 0 5 0 0 

% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

  

Tabela 72 - Comentários e Sugestões - SRI 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Acordos de 
Cooperação - SRI 

Pouco adequado 
Falta scanner automático, impressora colorida, apoio para 
pés, bebedouro. 

Coordenação de Línguas - SRI Pouco adequado Falta impressora colorida e escaner automatico. 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Pouco adequado 

As impressoras que uma só imprime e a outra só escaneia 
(sendo que não funciona o sistema de puxar folhas). 
Precisamos de uma Escanner que funcione. Perfurador não 
é adequado, faltam tomadas, bebedouro, 

Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Pouco adequado 
Necessidade de scanner automático, impressora colorida, 
apoio para pés, telefones com chiado. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Acordos de 
Cooperação - SRI 

Pouco adequado 
A limpeza semanal apenas não é suficiente devido à grande 
circulação de pessoas. Infestação de mosquitos e cheiro 
forte de esgoto ocasionalmente. 

Coordenação de Línguas - SRI Pouco adequado 
Limpar apenas uma vez por semana nao esta sendo 
suficiente, devido ao alto fluxo de pessoas no setor. 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Pouco adequado 

O ambiente tem muito mosquito e dá muita formiga e 
baratas as vezes, as vezes o esgoto do lado sobe o cheiro 
muito forte e fica impossível trabalhar. A limpeza só é feita 
uma vez na semana e a sala fica muito suja devido a grande 
circulação de pessoas no 

Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Pouco adequado 
Muito mosquito, cheiro forte de esgoto, limpeza semanal 
apenas. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Adequado 
Tirando o fato que não há janela no setor, apenas uma 
báscula no alto. 
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Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Pouco adequado Falta luz natural por não haver janelas. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Acordos de 
Cooperação - SRI 

Pouco adequado 
A sala não tem janelas e o ar-condicionado frequentemente 
não funciona. 

Coordenação de Línguas - SRI Pouco adequado 
A sala nao tem janelas e o ar condicionado frequentemente 
nao funciona adequadamente. 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Pouco adequado 
A sala não tem janelas e o ar condicionado da sala ao lado 
constantemente não funciona. 

Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Pouco adequado Falta de janelas. 

Secretaria Administrativa - SRI Inadequado 
Não temos janelas e ar condicionado frenquentemente 
apresenta defeitos. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Acordos de 
Cooperação - SRI 

Adequado Incluir vestiário com chuveiro. 

Coordenação de Línguas - SRI Adequado Incluir vestiario com chuveiro. 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Adequado 
Adequado visto que utilizamos um banheiro compartilhado 
e creio que seja suficiente, tirando a inexistência de 
chuveiro. 

Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Pouco adequado 
Não temos próprio. Utilizamos o do setor ao lado.  Falta 
chuveiro. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Acordos de 
Cooperação - SRI 

Pouco adequado 
A PRPPG compartilha sua cozinha e bebedouro conosco. 
Não há espaço para descanso no intervalo. Falta fogão. 
Falta bebedouro para a SRI. 

Coordenação de Línguas - SRI Pouco adequado 
A PRPPG compartilha a cozinha conosco e nao ha espaco 
para descanso no intervalo. Falta fogao. Falta bebedouro 
para a SRI. 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Inexistente 
O espaço para refeição é pequeno e espaço para descanso 
não existe, o que é uma pena. 

Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Inexistente 

Como não temos local próprio para refeição, usamos o do 
setor ao lado, que é já é pequeno.  Não há lugar para 
descanso, causando que passamos nosso descanso na 
própria sala e muitas vezes durante nosso descanso temos 
que atender aos alunos que aparecem. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação de Acordos de 
Cooperação - SRI 

Pouco adequado 

Principalmente à noite, a iluminação é precária e 
poucos/nenhum os seguranças. Frequentemente, pessoas 
com distúrbios mentais e psicológicos entram no setor, 
ameaçando nossa segurança. 

Coordenação de Línguas - SRI Pouco adequado 
Melhorar a iluminacao e a frequencia com que os 
segurancas circulam nos arredores do setor. 

Coordenação de Mobilidade para 
a UFES - SRI 

Pouco adequado 
Não nos sentimos seguros mas sim vulneráveis. As vezes 
entram pessoas com distúrbios em nossa sala, nem sempre 
tem segurança, a noite a iluminação é péssima 

Coordenação de Mobilidade para 
o Exterior - SRI 

Pouco adequado 
Não há controle de entrada no prédio.  Nem sempre há 
pessoal de segurança.  Estacionamento e redondezas do 
prédio muito escuro durante a noite. 
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4.34 SUPECC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 

 

  Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 48 

  Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de 

diagnóstico das condições de trabalho: 41 

 

Tabela 73 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - SUPECC   

  Inexistente Inadequado 
Pouco 

adequado Adequado 
Mais que 
adequado 

Equipamentos e recursos 0 3 9 28 1 

% 0,0% 7,3% 22,0% 68,3% 2,4% 

Limpeza e conservação 0 5 12 24 0 

% 0,0% 12,2% 29,3% 58,5% 0,0% 

Iluminação 0 4 5 31 1 

% 0,0% 9,8% 12,2% 75,6% 2,4% 

Ventilação 3 6 8 23 1 

% 7,3% 14,6% 19,5% 56,1% 2,4% 

Distribuição de banheiro 3 3 3 30 2 

% 7,3% 7,3% 7,3% 73,2% 4,9% 

Espaço para refeição e 
descanso 5 13 5 18 0 

% 12,2% 31,7% 12,2% 43,9% 0,0% 

Segurança 6 13 10 11 1 

% 14,6% 31,7% 24,4% 26,8% 2,4% 

 

 

Tabela 74 - Comentários e Sugestões - SUPECC 

EQUIPAMENTOS E RECURSOS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 
A velocidade da internet é ruim. Não há internet a cabo 
para todos.  Wi-fi vive falhando. Cadeiras e mesas não são 
adequadas ergonomicamente.     

Coordenação do Cine Metrópolis - 
SUPECC 

Adequado 

Compreendo as dificuldades da Administração e e 
reconheço os grandes esforços do nosso Secretário de 
Cultura, o qual considero o melhor nesses 26 anos que sou 
servidor da UFES. Ele esforçou-se muito para que 
tivéssemos equipamentos adequados. 

Seção da TV UFES - SUPECC Adequado 

No momento, os equipamentos ainda atendem a demanda, 
mas em breve a TV Ufes enfrentará problemas. A ilha de 
edição já apresenta sinais de desgaste, há falta de pilhas 
para gravações. Importante lembrar que a atualização de 
equipamentos é necessária. 
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Seção da TV UFES - SUPECC Pouco adequado 

Parte dos equipamentos está em condições ruins de 
funcionamento, como por exemplo a ilha de edição 
(computador utilizado para editar os vídeos), que é 
imprescindível. Também falta espaço de armazenamento 
de dados e manutenção em computadores e câmeras. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Pouco adequado 
Espaço interno reduzido para atividades que 
complementem o atendimento ao público. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Pouco adequado 

O espaço físico da livraria é muito reduzido. Parte do 
estoque precisa ser acondicionado na Edufes. Não existe 
um local adequado para se trabalhar com as encomendas 
feitas pela internet. 

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 

Limpeza pouco adequada. Conservação inadequada, tendo 
em vista que o prédio do setor é o mais antigo da Ufes e 
precisa de manutenção. Há muitas rachaduras na estrutura. 
Quando chove, temos muitas goteiras. Os banheiros estão 
em péssima situação material. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 
O prédio é muito antigo, está sempre cheio de insetos, com 
problemas na rede elétrica e goteiras. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Pouco adequado 
Não tem havia limpeza das básculas e portas de entrada do 
setor (as quais são de vidro).   

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Pouco adequado 
O espaço físico da editora, embora conte com limpeza, não 
se faz de todo adequado, sendo urgente uma boa reforma 
e a instauração de um novo layout. 

Coordenação do Cine Metrópolis - 
SUPECC 

Adequado 
Está adequada, mas precisa sempre melhorar, pois uma 
sala de cinema precisa ser limpa com uma frequência maior 
do que nos outros setores.  a 

Seção da TV UFES - SUPECC Adequado 
A limpeza semanal não é a ideal  (seria mais adequado duas 
vezes na semana), contudo, ainda atende às necessidades 
do setor. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Inadequado 

Na livraria, entram e saem pessoas o tempo todo, deixando 
o espaço sujo. E o serviço de limpeza é feito uma vez por 
semana apenas. Não é suficiente para deixar o ambiente 
limpo adequadamente. 

ILUMINAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Adequado Mas não há luz natural. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 

Lâmpadas deveriam ser de melhor qualidade, vivem 
queimando. E deveriam ser de LED, pra economizar 
energia. No entorno do setor de trabalho, a iluminação é 
inadequada, gerando insegurança quando vamos embora 
no fim do expediente. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Pouco adequado Deixa a desejar. 

Seção da TV UFES - SUPECC Adequado Utilizamos luz natural a maior parte do dia. 

Secretaria - SUPECC Inadequado Iluminação precária! 

Setor de Coral - SUPECC Pouco adequado faltam lampadas ,nunca trocam. 

VENTILAÇÃO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado Não há janelas. O setor fica no fundo do prédio. 



169 
 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 

São muito precárias. As salas não têm ventilação adequada. 
A sala onde temos uma mesa de reunião não tem sistema 
de ar condicionado, o implica dependermos de que portas 
de outras salas fiquem abertas para, minimamente, o ar 
chegue até esse espaço. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inexistente 
Não há janelas que permitem a ventilação e os ares 
condicionados existentes não suprem a necessidade de 
ventilação. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Pouco adequado 
Ar condicionado é a única opção de ventilação. Báscula fica 
localizada em lugar alto e é suja. 

Seção de Editoração e Design - 
SUPECC 

Inexistente Não há ventilação no meu local de trabalho. 

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Adequado 
A distribuição é suficiente. Porém, conforme descrito 
acima, estão em péssima situação material. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 

A entrada é no local onde os servidores fazem as refeições. 
São utilizados por pessoas que estão no Coral da Ufes, que 
acabam tendo de entrar numa área que deveria ser de 
acesso restrito. Sofremos roubos na cozinha, por isso, de 
vários utensílios. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Pouco adequado 

Embora a editora conte com banheiros, a concepção 
arquitetônica do prédio dá margem para que o público 
externo também utilize esses espaços. Nada contra, mas, se 
isso passa a ser constante, maior deveria ser a frequência 
da limpeza. 

Seção da TV UFES - SUPECC Adequado 
A distribuição dos banheiros é adequada, contudo, 
atualmente é recorrente a falta de papel higiênico e/ou 
papel toalha. 

Seção da TV UFES - SUPECC Adequado 
Os banheiros são bem distribuídos, mas não têm sabonete 
e às vezes falta papel higiênico. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Inexistente 

Não existem banheiros no setor. Os banheiros mais 
próximos são os do prédio do Centro de Vivência, 
compartilhados com outros trabalhadores e estudantes 
também. Regra geral, são espaços que estão 
constantemente sujos e mal cuidados. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Inexistente 
Quando há apenas 1 servidor na livraria, é necessário 
fechá-la para ir ao banheiro. Já que não tem banheiro no 
local. 

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Adequado 
O espaço para refeição é, sim, adequado; já o de descanso, 
quando se é possível descansar, é improvisado. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 
Mesmo comentário anterior. Além disso, não há qualquer 
privacidade ou conforto para o descanso. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Pouco adequado Não há um lugar para descanso. 

Coordenação do Cine Metrópolis - 
SUPECC 

Adequado 
Aqui, novamente aos gestores - o secretário de Cultura e o 
Diretor do Cinema, que providenciaram espaço adequado 
para as nossas refeições. 

Coordenação do Cine Metrópolis - 
SUPECC 

Inadequado retirar a àrea de alimentação na porta de banheiro. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Inadequado 
Não há espaço para descanso na livraria. O espaço para 
refeição na livraria é improvisado. 
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Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Inexistente 

Não existe espaço para refeição e descanso no intervalo. 
Como dito antes, o espaço físico da livraria é reduzidíssimo. 
Mal acondiciona todos as publicações que nela são 
comercializadas. 

SEGURANÇA 

Unidade Conceito Comentário ou sugestão de melhoria 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 

A sensação no meu setor é de insegurança durante todo o 
dia, pois várias pessoas de fora circulam por aqui (para ir ao 
banheiro, tomar água, pedir algo) e não temos nenhum 
vigilante conosco. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inadequado 
Não há segurança adequada. Com exceção do alarme 
existente no prédio, o espaço é totalmente vulnerável. 

Coordenação da Editora da UFES - 
SUPECC 

Inexistente 

O setor fica no fundo do prédio e só há uma saída. Em caso 
de assalto ou incêndio, não há para onde correr. A 
segurança no campus é inadequada.No entorno do setor de 
trabalho, a iluminação é inadequada. Não há seguranças. 

Coordenação da Galeria Espaço 
Universitário - SUPECC 

Inadequado 
Não há pessoal próximo que realize a segurança. O alarme 
tem um péssimo funcionamento. Monitoramento por video 
com mais áreas descobertas que cobertas. 

Coordenação do Cine Metrópolis - 
SUPECC 

Inadequado manter um segurança de plantão próximo ao cinema. 

Seção da TV UFES - SUPECC Adequado 

Aparentemente, a segurança do prédio é adequada. 
Contudo, há de se registrar que a TV Ufes possui 
equipamentos de alto valor em sua sala, que não conta com 
grades. Os armários onde estão guardados os 
equipamentos (mesmo com tranca) também são frágeis. 

Seção da TV UFES - SUPECC Pouco adequado 

Na sede da TV Ufes ainda não tive problemas quanto à 
segurança. No entanto, quando saímos da sala para gravar 
em outros locais do campus, nos sentimos inseguros. Às 
vezes deixamos de fazer gravações por falta de segurança. 

Seção de Editoração e Design - 
SUPECC 

Inadequado 
Falta segurança, prédios sempre abertos, sem seguranças 
presentes. 

Seção de Jornalismo - SUPECC Adequado 
Apesar de ter a sensação de segurança, seria necessário 
investir em segurança, pois nem guarda/vigilante tem no 
prédio ou tem apenas temporariamente 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Pouco adequado 
Acredito que essa questão está melhorando na ufes como 
um todo, como parte das últimas providências. 

Seção de Livraria e 
Comercialização - SUPECC 

Pouco adequado 
Faltam rondas mais frequentes, principalmente em horários 
mais críticos, como nas primeiras horas de expediente e nas 
últimas horas. 

Secretaria - SUPECC Inadequado Arredores ermos e iluminação precária. 

Secretaria - SUPECC Inadequado 

Os arredores do prédio ficam ermos a noite a iluminação é 
precária. Apesar da existência de câmeras, os servidores se 
sentem inseguros por já terem vivenciado assaltos e tido 
itens roubados, como bicicleta em plena luz do dia em 
frente a câmeras. 
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LISTA DE SIGLAS 

BC - Biblioteca Central 

CAR - Centro de Artes 

Casufes - Caixa de Assistência a Saúde da Universidade 

CCAE - Centro de Ciências Agrárias e Engenharias 

CCE - Centro de Ciências Exatas 

CCENS - Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde 

CCHN - Centro de Ciências Humanas e Naturais 

CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

CCS - Centro de Ciências da Saúde 

CE - Centro de Educação 

CEFD - Centro de Educação Física e Desportos 

Ceunes - Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

CT - Centro Tecnológico 

CUn - Conselho Universitário 

Hucam - Hospital Cassiano Antonio Moraes 

Ebserh -Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

Ioufes - Instituto de Odontologia da Ufes 

NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação 

PAD - Programa de Avaliação de Desempenho 

PG - Procuradoria Geral 

Proaeci - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania 

Proad - Pró-Reitoria de Administração 

Proex - Pró-Reitoria de Extensão 

Progep - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas 

Prograd - Pró-Reitoria de Graduação 

Proplan - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional  

PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

PU - Prefeitura Universitária 

Sead - Secretaria de Ensino a Distância 

Sintufes - Sindicato 

SRI - Secretaria de Relações Internacionais 

Supecc - Superintendência de Cultura e Comunicação 

Ufes - Universidade Federal do Espírito Santo 
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1 INTRODUÇÃO 

  Neste relatório, serão apresentados os resultados da Avaliação feita pelos 

Usuários realizada no ciclo 2018 do Programa de Avaliação de Desempenho dos Servidores 

Técnico-Administrativos em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes), 

regido pela Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes. O período de coleta das avaliações foi de 02 a 16 

de julho de 2018, período em que o sistema de avaliação de desempenho esteve aberto. 

  De acordo com a citada resolução, a Avaliação de Desempenho deve abarcar, de 

forma integrada, além da avaliação das ações da Instituição, das atividades das equipes de 

trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, a avaliação realizada pelos 

usuários. 

  A avaliação pelos usuários visa identificar o atendimento das expectativas dos 

usuários dos serviços prestados e propiciar a gestão da melhoria dos serviços, dos processos e 

do desenvolvimento institucional. Entende-se como usuário interno à instituição os servidores 

técnico-administrativos, osdocentes e os alunos que demandam os serviços da Universidade. 

Usuários externos são a comunidade em geral que demanda os serviços prestados pela 

Universidade.   

  Ainda de acordo com a Resolução nº 30/2010, após o período de coleta das 

avaliações estabelecido em cronograma e divulgado nos meios de comunicação formais da 

Ufes, as avaliações dos usuários devem ser tabuladas e os resultados encaminhados a cada 

unidade administrativa ou acadêmica avaliada, para ciência e providências. O presente relatório 

vem cumprir essa determinação. 
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2 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO PELOS USUÁRIOS 

  Para realizar a avaliação pelos usuários, foi disponibilizado formulário eletrônico 

específico, nos moldes do anexo VII da resolução acima, de forma a qualificar um determinado 

atendimento recebido em setor da Ufes, no mesmo sistema das demais avaliações, porém fora 

do login do servidor, permitindo que usuários internos e externos pudessem acessá-lo e 

respondê-lo, de forma totalmente anônima. O acesso ao formulário poderia também ser feito 

através de link disponível no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep). Aos 

servidores técnico-administrativos e às chefias foram enviados e-mails com o link de acesso. 

Para informar aos alunos da Universidade a possibilidade de participação no processo, foi 

encaminhada correspondência eletrônica pelo Portal do Aluno, por solicitação à Pró-Reitoria de 

Graduação (Prograd). E para informar aos docentes, foi encaminhada correspondência 

eletrônica pelo Portal do Servidor. 

  Após acessar o sistema, o usuário deveria primeiramente indicar em qual 

categoria se enquadrava (servidor técnico, servidor docente,aluno, paciente ou outro) e depois 

selecionar os dados do atendimento avaliado, quais sejam: unidade/setor, data do 

atendimento (com opção de "não lembro"), período do atendimento (matutino, vespertino ou 

noturno). O usuário era apresentado, então, ao instrumento avaliativo, o qual contém oito 

itens.  Na tabela abaixo, são apresentados os itens avaliativos na mesma forma e ordem em 

que foram disponibilizados no sistema. Na primeira coluna, consta o item com nome resumido, 

conforme será utilizado neste relatório, com a finalidade de melhor tabular e apresentar os 

dados. 

 

Tabela 1 - Itens avaliativos 

Resumo do item Item avaliativo 

Contato Facilidade para entrar em contato com o setor (telefone, correios, 
internet, pessoalmente). 

Local Encontrar o local de atendimento. 

Tratamento Tratamento dado pelo(s) servidor(es) (professores, médicos, 
enfermeiros, servidores em geral). 

Tempo Tempo utilizado no atendimento. 

Informações Informações e esclarecimentos recebidos. 

Prazos e horários Cumprimento de prazos e horários marcados. 
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Solução de problemas Solução de problema. 

Limpeza e conforto As condições de limpeza e conforto do setor. 

   

  Para cada item, o usuário poderia escolher dentre seis opções de resposta, com 

base no conceito que melhor representava sua opinião. A correspondência entre os conceitos 

atribuídos pelo usuário e a nota é a seguinte: 

 

Tabela 2 - Conversão do conceito em nota 

Conceito Nota 

Ótimo 5 

Bom 4 

Regular 3 

Ruim 2 

Péssimo 1 

Não de aplica - 

 

  Ao final, havia ainda um espaço para que o usuário pudesse escrever 

considerações relevantes sobre o atendimento. 
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3 RESULTADO GERAL DA UFES 

  No ciclo 2018 da avaliação de desempenho da Ufes, participaram desta avaliação 

995 usuários, divididos nas seguintes categorias: 

 

Tabela 3 - Usuários avaliadores por categoria 

Total de usuários avaliadores 995 

Servidores técnico-administrativos 
Servidores docentes 

Alunos 
Pacientes do Hucam 

Outros 

201 
131 
646 
7 
10 

 

  O resultado geral, por número e porcentagem de usuários que participaram do 

processo, em relação ao conceito atribuído a cada item avaliado, pode ser consultado na Tabela 

4 e no Gráfico 1: 

 

Tabela 4 - Avaliação pelos Usuários - Ufes - 2018 (por número e porcentagem de usuários 
avaliadores) 

 

 

Péssimo Ruim Regular Bom Ótimo Não de aplica 

Contato 54 51 217 369 278 26 

% 5,43% 5,13% 21,81% 37,09% 27,94% 2,61% 

Local 32 42 216 387 285 33 

% 3,22% 4,22% 21,71% 38,89% 28,64% 3,32% 

Tratamento 40 56 150 354 376 19 

% 4,02% 5,63% 15,08% 35,58% 37,79% 1,91% 

Tempo 41 61 175 411 278 29 

% 4,12% 6,13% 17,59% 41,31% 27,94% 2,91% 

Informações 53 64 167 371 328 12 

% 5,33% 6,43% 16,78% 37,29% 32,96% 1,21% 

Prazos e horários 53 55 175 381 291 40 

% 5,33% 5,53% 17,59% 38,29% 29,25% 4,02% 

Solução de problemas 62 71 213 332 292 25 

% 6,23% 7,14% 21,41% 33,37% 29,35% 2,51% 

Limpeza e conforto 66 54 180 375 273 47 

% 6,63% 5,43% 18,09% 37,69% 27,44% 4,72% 
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Gráfico 1 - Avaliação pelos Usuários - Ufes - 2018 

 

 

  Como é possível observar no gráfico acima, todos os itens tiveram a maioria das 

avaliações positivas, ou seja, com resultado com conceito "bom" ou "ótimo". As avaliações com 

conceito "bom" tiveram a porcentagem de resposta entre 33,37e 41,31% e as com conceito 

"ótimo", entre 27,44e 37,79%. Em relação às avaliações positivas, destaque leve para o 

tratamento dado pelos servidores, que foi o item com mais avaliações como "ótimo" e com a 

maior soma de "ótimo" e "bom", assim como ocorreu no ciclo de 2017. 

 Um número significativo de usuários também avaliou todos os itens como sendo 

"regular", girando de 15,08 a 21,81%. 

 Os resultados com maior avaliação negativa foram "solução de problemas", 

"limpeza e conforto" e "informações", respectivamente com 13,37%, 12,06% e 11,76% dos 

usuários avaliando o item como "péssimo" ou "ruim". Em 2017, esses percentuais foram 

14,25%, 13,31% e 12,54%, o que nos leva a acreditar que houve umamelhora dessas condições 

em 2018. 

 Nos gráficos abaixo, apresentam-se os resultados detalhados para cada item 

avaliado, considerando a porcentagem de usuários que indicou cada conceito. 
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Gráfico 2 - Contato 

 

 

Gráfico 3 - Local 
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Gráfico 4 - Tratamento 

 

 

Gráfico 5 - Tempo 
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Gráfico 6 - Informações 

 

 

Gráfico 7 - Prazos e horários 
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Gráfico 8 - Solução de problemas 

 

 

Gráfico 9 - Limpeza e conforto 
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 Comparando os resultados obtidos em 2018 com os de 2017, podemos observar 

uma certa tendência nas respostas, como mostrado nos gráficos abaixo. 

Gráfico 10 - Percentual obtido no item contato em 2017 e 2018 

 

Gráfico 11 - Percentual obtido no item local em 2017 e 2018 
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Gráfico 13 - Percentual obtido no item tempo em 2017 e 2018 

 

Gráfico 14 - Percentual obtido no item informações em 2017 e 2018 

 

Gráfico 15 - Percentual obtido no item prazos e horários em 2017 e 2018 
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Gráfico 16 - Percentual obtido no item solução de problemas em 2017 e 2018 

 

Gráfico 17 - Percentual obtido no item limpeza e conforto em 2017 e 2018 
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4 RESULTADO POR CAMPUS 

 A seguir são apresentadas as notas médias para cada item nos quatro campi 

universitários, isto é, Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus, e para os setores externos à 

Ufes. 

Tabela 5 - CAMPUS DE ALEGRE 

 
Usuários  68 

Item avaliado Média 

Contato 3,71 
Local 3,94 

Tratamento 3,93 
Tempo 3,86 

Informações 3,93 
Prazos e horários 4,03 

Solução de problemas 3,78 
Limpeza e conforto 4,06 

 

Tabela 6 - CAMPUS DE GOIABEIRAS 

Usuários  760 

Item avaliado Média 

Contato 3,81 
Local 3,91 

Tratamento 3,98 
Tempo 3,86 

Informações 3,86 
Prazos e horários 3,82 

Solução de problemas 3,73 
Limpeza e conforto 3,76 

 

Tabela 7 - CAMPUS DE MARUÍPE 

Usuários  101 

Item avaliado Média 

Contato 3,79 
Local 3,66 

Tratamento 4,15 
Tempo 3,90 

Informações 3,97 
Prazos e horários 3,81 

Solução de problemas 3,82 
Limpeza e conforto 3,62 
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Tabela 7 - CAMPUS DE SÃO MATEUS 

Usuários  47 

Item avaliado Média 

Contato 3,57 
Local 3,85 

Tratamento 3,93 
Tempo 3,59 

Informações 3,78 
Prazos e horários 3,80 

Solução de problemas 3,64 
Limpeza e conforto 3,71 

 
 

Tabela 8 - SETORES EXTERNOS 

Usuários  13 

Item avaliado Média 

Contato 3,92 
Local 4,09 

Tratamento 3,83 
Tempo 3,83 

Informações 3,75 
Prazos e horários 3,92 

Solução de problemas 3,92 
Limpeza e conforto 4,30 
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5 RESULTADO POR UNIDADE 

Tabela 10 - AUDITORIA GERAL 

Usuários  1 

Item avaliado Média 

Contato 4,00 
Local 4,00 
Tratamento 4,00 
Tempo 4,00 
Informações 3,00 
Prazos e horários 5,00 
Solução de problemas 3,00 
Limpeza e conforto 4,00 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Auditoria Geral - 

 

Tabela 11- BIBLIOTECA CENTRAL 

Usuários  45 

Item avaliado Média 

Contato 3,78 
Local 4,18 
Tratamento 3,73 
Tempo 3,93 
Informações 4,00 
Prazos e horários 4,07 
Solução de problemas 3,86 
Limpeza e conforto 3,40 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Biblioteca Central - BC Necessidade de ampliação de acervos, 
especialmente, livros com oferta em português e 
outras línguas, para os alunos realizarem suas 
pesquisas com mais de uma fonte ou bibliografia. 

Biblioteca Central - BC O setor atendeu prontamente a solicitação de ficha 
catalográfica, com prazo de entrega que superou 
expectativa 

Biblioteca Central - BC A BC foge totalmente dos padrões da 
Bibioteconomia, chão saindo aos pedaços, livros 
imundos e as prateleiras geram muita ferrugem. A 
prateleiras que há barro nos livros, sem contar as 
infestações de aranhas. 

Biblioteca Central - BC Melhorias na iluminação próxima ao acesso do 
setor. 
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Biblioteca Central - BC Melhorias na iluminação próxima ao acesso do 
setor. 

Biblioteca Central - BC Um rapaz em especial, no hall de entrada, parece 
preferir ficar vendo vídeos no youtube a atender os 
usuários. Já na parte superior, onde estão os livros, 
as Servidoras não parecem dispostas a auxiliar 
efetivamente nem prezam pelo silêncio. 

Biblioteca Central - BC Tem funcionário que fala alto; parece que as 
estantes não são limpas, estão sempre com poeira e 
tem até teia de aranha, peguei um livro que tinha 
fezes de algum inseto; a biblioteca é muito quente e 
não tem ventilação; ambiente escuro e com móveis 
velhos. 

Biblioteca Central - BC Vou frequentemente na Biblioteca Central, sempre 
fui bem atendido. 

Biblioteca Central - BC Não são todos os Servidores do horário e sim alguns 
em específico que estragam o ambiente. 

Biblioteca Central - BC O atendimento no setor que trabalho e muito bom. 
  

Biblioteca Central - BC Você pega um livro e ele vem com meio quilo de 
poeira, acho que os livros não são limpos 

Biblioteca Central - BC Todos os anos reclamando dos funcionários da 
Biblioteca central e nenhuma providência foi 
tomada. Os livros só acumulam poeira... isso já tem 
muitos anos. Certamente o valor do patrimônio 
público é diferente na UFES. 

Divisão de Biblioteca Setorial do CCS - 
BC 

A equipe de prontidão ao atendimento. 

Tabela 12 - CENTRO DE ARTES 

Usuários  73 

Item avaliado Média 

Contato 3,63 
Local 3,73 
Tratamento 3,70 
Tempo 3,67 
Informações 3,53 
Prazos e horários 3,63 
Solução de problemas 3,42 
Limpeza e conforto 3,21 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - CAR 

A assistente Administrativo da secretaria do Dav , 
atende com a maior ma vontade , e sempre dando 
ma respostas a nos alunos, muito Grosseira e sem 
educação sempre... 



20 
 

Assessoria de Gestão - CAR 

Em especial a assistente administrativa da 
secretaria Car, muito mal educada, sempre de mal 
humor , trata os alunos muito mal. nome da 
funcionaria Juliana. 

Colegiado do Curso de Artes Plásticas - 
CAR 

Acho que o atendimento deixa muito a desejar, 
uma vez que é difícil saber onde e quem procurar e 
os funcionários não atendem bem às vezes nem 
mesmo com cordialidade, com raras exceções. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Ofertar Inglês Instrumental. Verificar possibilidade 
de intercâmbio. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Dadas inseguranças e acessos à disciplinas 
laboratoriais e optativas, solicito estudar a 
possibilidade de condicionar ofertas de disciplinas 
na modalidade EAD, motivar professores o uso do 
AVA. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Dadas inseguranças e acessos à disciplinas 
laboratoriais e optativas, solicito estudar a 
possibilidade de condicionar ofertas de disciplinas 
na modalidade EAD, motivar professores o uso do 
AVA. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Dadas inseguranças e acessos anuais à disciplinas 
laboratoriais e optativas, solicito estudar a 
possibilidade de condicionar ofertas de disciplinas 
na modalidade EAD, motivar professores o uso do 
AVA, despertando autonomia do aluno. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Questões respondidas com rapidez e clareza, 
problemas solucionados eficazmente nas reuniões 
de colegiado! 

Departamento de Artes Visuais - CAR O atendimento no Pólo de Cachoeiro foi ótimo. 

Departamento de Teoria da Arte e 
Música - CAR 

Como aluno vejo falta apoio por parte da chefe de 
departamento Sra. Marcia, CEMUNI V aos 
atendimentos cotidianos, por não ser da área de 
música, desconhece dificuldades de professores e 
alunos em formação, onde atrasa,"engessa muitos 
procedimentos". 

Departamento de Teoria da Arte e 
Música - CAR 

No CEMUNI V: Banheiros sem abastecimento de 
papel higiênico e sabão para lavar as mãos, , 
ausência de fumacê, muitos mosquitos , alunos 
usando substãncias intorpecentes próximos à salas 
de aula bem como entrada de desconhecidos, 
ambiente vulnerável. 

Departamento de Teoria da Arte e 
Música - CAR 

Acesso no estúdio de música aos alunos de música 
bacharelado, sabendo que o curso não exige nos 
editais que o aluno possua equipamentos para 
estudar, onde alunos, não conseguem compreender 
por não possuir ambientes para praticar edição e 
composição. 
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Departamento de Teoria da Arte e 
Música - CAR 

Dadas inseguranças e acessos à disciplinas 
laboratoriais e optativas, solicito estudar a 
possibilidade de condicionar ofertas de disciplinas 
na modalidade EAD, motivar professores o uso do 
AVA. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Dadas inseguranças e acessos à disciplinas 
laboratoriais e optativas, solicito estudar a 
possibilidade de condicionar ofertas de disciplinas 
na modalidade EAD, motivar professores o uso do 
AVA. 

Centro de Artes - CAR 

A solução de problemas deixa a desejar porque falta 
verba para a manutenção dos equipamentos e de 
reformas nos prédios do Centro de Arte. No 
CEMUNI IV: há bebedouros com problemas e ar-
condicionados, datashows com defeitos, há pouca 
iluminação no Campi. 

Colegiado do Curso de Música (Bac.) - 
CAR 

Dadas oportunidades anuais das disciplinas 
laboratoriais e optativas, solicito estudar a 
possibilidade de condicionar ofertas de disciplinas 
na modalidade EAD ou semipresenciais, motivar 
professores o uso do AVA. 

Centro de Artes - CAR 
As instalações do Centro de Artes necessitam 
melhorias de ventilação, circulação, sinalização, 
energia elétrica, equipamentos sanitários e limpeza. 

Colegiado do Curso de Arquitetura e 
Urbanismo - CAR 

Na ocasião a que me refiro acima, fui atendido por 
uma secretária de nome Bárbara, que se mostrou 
completamente despreparada para lidar com 
pessoas, com um tratamento ríspido, mal-educado, 
impaciente, completamente inadequado para as 
funções que ocupa. 

Tabela 13 - CASES 

Usuários  5 

Item avaliado Média 

Contato 4,20 
Local 5,00 
Tratamento 4,20 
Tempo 5,00 
Informações 4,20 
Prazos e horários 4,80 
Solução de problemas 4,20 
Limpeza e conforto 5,00 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 
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Seção de Atenção à Saúde e Assistência 
Social - Setorial Sul 

As respostas "péssimo" se referem apenas ao 
atendimento médico. Mesmo após me queixar de 
fortíssimas dores, o médico insistia em afirmar que 
não poderia fazer nada a respeito, pois apenas fazia 
perícias. Nos demais setores do SASAS o 
atendimento é ótimo. 

Tabela 14 - CCAE 

Usuários  28 

Item avaliado Média 

Contato 3,75 
Local 3,81 
Tratamento 4,00 
Tempo 3,70 
Informações 4,04 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 3,89 
Limpeza e conforto 3,86 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Industrial Madeireira - CCAE 

Melhorar o site da ufes e deixar os editais mais 
organizados é compreensíveis. 

Departamento de Ciências Florestais e 
da Madeira - CCAE 

O local necessita de um pouco mais de atenção por 
parte da administração central da UFES, quanto aos 
quesitos acessibilidade, adaptabilidade e conforto 
para pessoas com deficiências de locomoção.   

Tabela 15 - CCE 

Usuários  43 

Item avaliado Média 

Contato 4,22 
Local 4,28 
Tratamento 4,40 
Tempo 4,26 
Informações 4,07 
Prazos e horários 4,12 
Solução de problemas 4,07 
Limpeza e conforto 3,98 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Centro de Ciências Exatas - CCE 

Na questão sobre prazos, me referi aos professores 
que adiam provas e trabalhos e a semana de provas 
finais fica muito lotada por causa disso, com 
trabalhos, provas normais e finais muito em cima da 
última prova 
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Colegiado do Curso de Matemática - CCE 
a pesquisa a meu vê não vislubrou o 
comprometimento dos Servidores talvez está 
relacionado com o tratamento. 

Departamento de Química - CCE a sala 4 tem odores fortes 

Programa de Pós-Graduação em Física - 
CCE 

O Secretário é muito educado, sempre tratando a 
todos com respeito. Gente boa, só elogios. 

Secretaria - CCE Servidor edcarlos foi muito prestativo 

Assessoria de Gestão - CCE 

O mais importante para mim e sempre atender aos 
outros e não ser atendido.Digo isto devido entender 
que em se tratando de Administração Pública o que 
julgo mais importante e o atendimento ao outro em 
primeiro lugar. 

Assessoria de Gestão - CCE 
Destaco pela positiva o desempenho da Servidora 
Juliana na Secretaria de Gestão do CCE: a Servidora 
é eficiente e diligente. 

Centro de Ciências Exatas - CCE 
Destaco a eficiência do Servidor Walkirio Seixas da 
Costa na secretaria do CCE. 

Secretaria - CCE 

As secretarias do centro foram unificadas, i.e., 
secretarias de departamentos e secretarias dos 
colegiados. Na minha opinião, o serviço só piorou 
por conta dos atritos entre os Servidores alocados 
nas secretarias, vide por exemplo: 
23068.012030/2018-17. 

Tabela 16 - CCENS 

Usuários  28 

Item avaliado Média 

Contato 3,75 
Local 3,82 
Tratamento 3,82 
Tempo 3,74 
Informações 3,75 
Prazos e horários 3,81 
Solução de problemas 3,54 
Limpeza e conforto 4,00 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Colegiado do Curso de Geologia - CCENS Cade a verba do RU? 

Departamento de Computação - CCENS 

O Departamento não da atenção a empresa junior. 
E ficam cobrando e fazendo reclamações pelo 
campus sendo que eles nao participam da empresa 
junior 

Departamento de Farmácia e Nutrição - 
CCENS 

Falta de conhecimento para resolver problemas 

Centro de Ciências Exatas, Naturais e da 
Saúde - CCENS 

Infelizmente, muitas vezes temos que ligar p 
Vitória-ES para averiguar inverdades difundidas no 
CCENS. 
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Tabela 17 - CCHN 

Usuários  91 

Item avaliado Média 

Contato 3,70 
Local 3,74 
Tratamento 3,96 
Tempo 3,90 
Informações 3,81 
Prazos e horários 3,85 
Solução de problemas 3,64 
Limpeza e conforto 3,39 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - CCHN 
Lugar infestado de mosquitos e limpeza do local 
deficiente. 

Centro de Ciências Humanas e Naturais - 
CCHN 

A coordenação do curso de Oceanografia está 
muito bem representada por profissionais 
altamente competentes, ágeis e responsáveis com o 
trabalho designado. 

Centro de Ciências Humanas e Naturais - 
CCHN 

Os banheiros dos ICs I a III são péssimos, Sobretudo 
no IC III, andar superior, falta papel higiênico a 
qualquer hora, limpeza à noite é inexistente, apenas 
um sanitário funciona e  outro está com vazamento. 
Há também a questão da segurança e mosquitos. 

Centro de Ciências Humanas e Naturais - 
CCHN 

Os banheiros do prédio de História estão isolados 
por muito tempo, impossibilitando o uso. 
Deveríamos ter uma sala só para estudos. 

Centro de Ciências Humanas e Naturais - 
CCHN 

Atendimento muito bom. Objetivo. Resolução 
rápida. 

Centro de Ciências Humanas e Naturais - 
CCHN 

muito sujo e poluido a IC-4 ; Sujo de sujeira mesmo 
e poluição o cheiro forte de maconha, canabis 
sativa, marijuana etc... 

Colegiado do Curso de Filosofia - CCHN 

O atendimento do aluno EaD nesse setor da 
Universidade é muito complexo,nem sempre se 
consegue falar com o professor da disciplina 
quando necessita, isso porque muitos lançam as 
matérias na plataforma e não aparecem para tirar 
dúvidas com as vídeo-aulas. 

Colegiado do Curso de História - CCHN 
Equipe bem preparada, disponibilidade e atenção 
ao aluno. 

Colegiado do Curso de Letras - Inglês - 
CCHN 

A maior preocupação com os atendimentos vem 
NITIDAMENTE da falta de empenho de alguns 
Servidores e as instruções passadas aos estagiários 
(que compreensivelmente não dominam o 
processo), no entanto, quanto aos Servidores não 
há justificativas. 
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Colegiado do Curso de Oceanografia - 
CCHN 

Nunca precisei ir no colegiado pra resolver meus 
problemas, tudo sempre foi resolvido por e-mail. O 
curso de oceanografia melhorou muito com a 
coordenação do Agnaldo Silva! 

Departamento de História - CCHN Equipe muito atenciosa. 

Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Biológicas (Animal) 

A Secretaria (SIP) não funciona. A burocracia lá é 
absurda e arcaica. Nada se resolve online. Em uma 
ocasião, fui pedir um comprovante de matrícula, 
eles imprimiram um formulário para que eu 
solicitasse por papel e em 48h eu poderia retirar o 
document lá. 

Secretaria - CCHN 

Estou no referindo à SIP -  que atende ao PPGEL. Os 
funcionários não nos atendem com atenção e a 
única orientação é para que procure o coodenador. 
A SIP nunca está a par dos editais e só recebem 
documentos. Criam Também obstáculos para toda 
solicitação. 

Assessoria de Gestão - CCHN 
A Assessoria de Gestão atende aos discentes, 
docentes, técnicos administrativos e terceirizados. 

Secretaria - CCHN 
Ramais com defeito, local novo não divulgado, 
informações por email com certa demora e 
confusão. 

Assessoria de Gestão - CCHN 

Difícil avaliar a Ufes de modo geral, há setores que 
funcionam melhor que outros. Há situações que se 
resolvem mais facilmente que outras. Quanto ao 
CCHN, a falta de limpeza e a deteriorização do 
espaço é deprimente. Falta verba pra livros na BC! 

Assessoria de Gestão - CCHN 

Acho necessário a revisão das adequações das salas 
de aula em um período pré início das aulas, pois os 
problemas só aparecem depois que os docentes 
começam a utilizar as dependências, muitas vezes 
impossibilitando as aulas ou levando a troca de 
salas. 

Departamento de Linguas e Letras - 
CCHN 

O telefone muitas vezes não recebe chamadas 
externas à Ufes, o que dificulta um pouco o 
atendimento. As pessoas que trabalham no setor 
sempre me atendem muito bem, com muita 
eficiência e gentileza 

Programa de Pós-Graduação em Letras - 
CCHN 

O telefone muitas vezes não recebe chamadas 
externas à Ufes, o que dificulta um pouco o 
atendimento. As pessoas que trabalham no setor 
sempre me atendem muito bem, com muita 
eficiência e gentileza 
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Tabela 18 - CCJE 

Usuários  113 

Item avaliado Média 

Contato 3,70 
Local 3,74 
Tratamento 3,97 
Tempo 3,84 
Informações 3,74 
Prazos e horários 3,68 
Solução de problemas 3,64 
Limpeza e conforto 3,77 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - CCJE 
Agradeço ao setor pelo atendimento sempre cordial 
e ágil. 

Assessoria de Gestão - CCJE No geral, o nível de serviço é excelente. 
Assessoria de Gestão - CCJE Servidores muito atenciosos e gentis 
Assessoria de Gestão - CCJE no momento nada a declarar 

Assessoria de Gestão - CCJE 
A unificação das secretarias de colegiado trouxe 
agilidade e uniformização no atendimento. 
Aprovado. 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Muita insegurança e péssimo sinal de wifi 

Centro de Ciências Jurídicas e 
Econômicas - CCJE 

Aparelhos de ar-condicionado ficam ligados quase o 
dia inteiro, sem que ninguém esteja usando as salas 
de aula. 

Colegiado do Curso de Arquivologia - 
CCJE 

Como Aluna de Arquivologia acho que tudo que 
solicitei, foi atendido em tempo hábil e fiquei muito 
satisfeita. 

Núcleo de Práticas Jurídicas 

Falta comprometimento da servidora para com os 
alunos. Muitas das vezes nós, alunos, enfrentamos 
barreiras desnecessárias colocadas pela servidora. 
Falta empatia e razoabilidade. Sem contar a 
dificuldade de encontrar a servidora em seu local de 
trabalho. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública - CCJE 

Não é possível com o questionário fazer uma 
avaliação do atendimento online do cursos EAD de 
Especialização em Gestão Publica, o qual obteria 
avaliação negativa. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública - CCJE 

Durante o curso houveram algumas falhas no 
planejamento das disciplinas. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública - CCJE 

Parabéns a toda equipe. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão 
Pública - CCJE 

Parabéns a toda equipe. 

Departamento de Serviço Social - CCJE 
Devido à constituição da SUD, as demandas 
docentes que exigem abertura de processo 
acontecem via a SUD. 
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Tabela 19 - CCS 

Usuários  63 

Item avaliado Média 

Contato 3,73 
Local 3,55 
Tratamento 4,13 
Tempo 3,87 
Informações 3,95 
Prazos e horários 3,87 
Solução de problemas 3,75 
Limpeza e conforto 3,53 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - CCS Muito simpáticos e atenciosos no atendimento. 

Assessoria de Gestão - CCS 

Situações desagradáveis 1- Limpeza 1 vez por 
semana. 2- falta de asfaltamento 3-Mato grande. 4- 
Dificuldade de entrar em contato com o Servidor da 
secretaria da biologia. 5- Falta de placas 
informativas. 6- Falta de segurança 

Departamento de Clínica Cirúrgica - CCS 
excelentes profissionais, desempenha muito bem 
suas atividades! 

Centro de Ciências da Saúde - CCS nada a declarar. 

Colegiado do Curso de Odontologia - 
CCS 

Venho parabenizar a Servidora JOANA DA CRUZ 
RODRIGUES PEREIRA, responsável pelo colegiado de 
Odontologia. Profissional de excelente qualidade, 
sendo estando atenta as necessidades dos alunos e 
a disposição para a solução de eventuais problemas. 

Centro de Ciências da Saúde - CCS 

Não tenho tido problemas quando atendimento 
pelos técnicos administrativos da UFES. Geralmente 
tenho alguma dúvida e sempre me dão orientações 
precisas. Sempre educados e com prontidão para 
dar uma orientação. 

Departamento de Prótese Dentária - CCS 
A UFES trata muito mal seus professores. As 
condições de trabalho são péssimas. As solicitações, 
mesmo as protocoladas, não são respondidas. 

Tabela 20 - CE 

Usuários  31 

Item avaliado Média 

Contato 4,30 
Local 4,37 
Tratamento 4,30 
Tempo 4,10 
Informações 4,10 
Prazos e horários 4,06 
Solução de problemas 4,07 
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Limpeza e conforto 4,00 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Centro de Educação - CE 
Atendimento bom, entretanto um pouco 
bagunçado no quesito organização, perderam um 
documento meu. 

Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Educação do Campo - CE 

Melhorar a iluminação a noite 

Colegiado do Curso de Licenciatura em 
Pedagogia - CE 

Em todas as vezes que precisei resolver algum 
problema fui muito bem atendida. 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação - CE 

O atendente da Secretaria de pós graduação do 
período noturno foi solícito, gentil e me atendeu 
com eficiência. 

Departamento de Educação, Política e 
Sociedade - CE 

há setores cujo atendimento é ótimo, outros, de 
regular a ruim. o formulário poderia especificar os 
setores para que os serviços dos ruins 
melhorassem. 

Departamento de Educação, Política e 
Sociedade - CE 

há setores cujo atendimento é ótimo, outros, de 
regular a ruim. o formulário poderia especificar os 
setores para que os serviços dos ruins 
melhorassem. 

Programa de Pós-Graduação em 
Educação - CE 

Seria ótimo se a UFES pudesse contratar mais 
agentes de limpeza. Em alguns dias a limpeza fica 
precária mas não é por falta de esforço dos 
funcionários. É muita demanda para pouca gente. 

Tabela 21 - CEFD 

Usuários  20 

Item avaliado Média 

Contato 4,30 
Local 4,15 
Tratamento 4,30 
Tempo 4,15 
Informações 4,40 
Prazos e horários 4,25 
Solução de problemas 4,00 
Limpeza e conforto 4,10 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Centro de Educação Física e Desportos - 
CEFD 

Houve caso no CEFD de professor trancar alunos 
dentro da sala de aula, alegando que os mesmos 
não levavam a disciplina a sério. Esse mesmo 
professor ameaçou os alunos com prova surpresa e 
menosprezou em sala frente à alunos de outro 
centro. 
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Tabela 22 - CEUNES 

Usuários  43 

Item avaliado Média 

Contato 3,49 
Local 3,84 
Tratamento 3,86 
Tempo 3,50 
Informações 3,71 
Prazos e horários 3,74 
Solução de problemas 3,53 
Limpeza e conforto 3,68 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Colegiado do Curso de Engenharia de 
Petróleo - CEUNES 

Os professores são qualificados e dão Assistencia 
quando solicitado. 

Secretaria Única de Graduação - CEUNES 

Durante o dia o atendimento não é tão bom, mas a 
noite o funcionário é bem competente, sempre 
procura solucionar o problema da melhor forma e 
demonstra simpatia no atendimento. 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

É sempre um processo de desgaste, espera e 
irritação quando trata-se de pedir auxílio ao TIC-
CEUNES. Salvo a Servidora Karen Kock que SEMPRE 
QUE ESTÁ DISPONÍVEL apresenta-se disposta a 
resolver os problemas que são da atribuição do TIC-
CEUNES. 

Coordenação de Tecnologia da 
Informação - CEUNES 

Falta iniciativa para resolução de problemas. Muitos 
Servidores sem cumprir com sua função o que 
sobrecarrega os que realmente trabalham. 

Departamento de Ciências da Saúde - 
CEUNES 

pessimo 

Departamento de Engenharia e 
Tecnologia - CEUNES 

Efetuei várias ligações, em dias/horários distintos, 
para o servidor técnico administrativo lotado no 
Laboratório de Informática do DETEC, sem 
conseguir sucesso. Ao perguntar, na Secretaria do 
DETEC, se o servidor estava trabalhando, fui 
informado que sim 

Tabela 23 - CT 

Usuários  67 

Item avaliado Média 

Contato 3,97 
Local 4,22 
Tratamento 4,39 
Tempo 4,27 
Informações 4,36 
Prazos e horários 4,08 
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Solução de problemas 4,16 
Limpeza e conforto 4,09 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - CT 

Em geral (na média), observa-se que o servidor faz o 
básico. Percebe-se pouca iniciativa e proatividade, 
talvez em virtude da estabilidade. Seria interessante 
um desejo maior de superar as dificuldades do 
sistema por meio de uma maior motivação pessoal. 

Centro Tecnológico - CT 
Acredito que deveriam abordar em uma pergunta a 
qualidade das aulas dos docentes! 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Ambiental - CT 

Mais disponibilidade e predisposição dos 
funcionários poderia ajudar muito para melhorar o 
serviço e o ambiente no geral 

Colegiado do Curso de Engenharia de 
Produção - CT 

O atendimento no colegiado feito pelo Junior é 
impecável. Já os professores, alguns são bons, mas 
outros são PÉSSIMOS. 

Colegiado do Curso de Engenharia de 
Produção (Noturno) - CT 

A única coisa que realmente pode ser considerada 
excelente no curso noturno é o atendimento da 
secretaria do colegiado. o Junior que é excelente e 
conhece todas as regras da Ufes e sabe informar 
muito bem a gente. E o cara tá sendo ameaçado 
pelo diretor 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Elétrica - CT 

Nas instalações do CT 2 e CT 6 muitas vezes falta 
sabão e papel higiênico nos banheiros. 

Departamento de Informática - CT 
Nunca tive problemas no atendimento. Sempre 
muito bem atendida. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - CT 

Já tive dificuldades em ligar para o número da 
secretaria, me informaram depois que foi geral, 
"caiu o sistema". 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Ambiental - CT 

Necessário um melhor treinamento dos Servidores 
da secretaria para atendimento a demandas. 
Principalmente quando estas envolvem prazos 
curtos, bolsas de estudo e documentação. 

Programa de Pós-Graduação em 
Engenharia Elétrica - CT 

É um ABSURDO a secretaria do PPGEE não ter ramal 
funcionando. A situação é amenizada porque o 
secretário responde e-mails sempre que possível, 
mas isso dificulta o contato e explanação de dúvidas 
que muitas vezes são difíceis de explicar por escrito. 

Programa de Pós-Graduação em 
Informática - CT 

Quero fazer um elogio ao secretário Caio que 
sempre atendeu com presteza, educação e de 
forma resolutiva. 

Centro Tecnológico - CT 
Ótimo o atendimento dos Servidores da Secretaria 
Geral do Centro Tecnológico. 

Colegiado do Curso de Engenharia 
Elétrica - CT 

ÓTIMO SERVIÇO PRESTADO 
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Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

O Depart. de Engenharia de Produção, com total 
apoio do Chefe do Departamento Sr. Herbert, vem 
prejudicando os cursos e a efetividade da formação 
dos alunos ao não exercer controle e transparência 
na designação dos professores e distribuição de 
encargos. 

Departamento de Engenharia de 
Produção - CT 

Servidores ótimos. 

Programa de Pós-Graduação em 
Informática - CT 

Os itens 1, 2 e 9 foram avaliados 
independentemente do funcionário do setor 

Tabela 24 - DAOCS 

Usuários  3 

Item avaliado Média 

Contato 2,67 
Local 3,00 
Tratamento 1,67 
Tempo 2,00 
Informações 3,00 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 1,67 
Limpeza e conforto 3,33 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Conselho Universitário - CUN 

Falta de transparência e acesso à informação sobre 
os processos tramitados para votação no CUN. 
Pauta desatualizada no site para acompanhamento 
das votações 

 
 
Tabela 25 - GR 

Usuários  10 

Item avaliado Média 

Contato 3,50 
Local 3,11 
Tratamento 3,80 
Tempo 3,00 
Informações 3,10 
Prazos e horários 3,40 
Solução de problemas 3,00 
Limpeza e conforto 3,14 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 
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Assessoria de Gestão da Chefia de 
Gabinete - GR 

Atendimento altamente burocratizado, onde 
espera-se demais para ser atendido; tratamento 
distanciado e com índice de solução de problemas 
muito baixo. 

Coordenação de Gestão da Informação - 
GR 

Tratou-se de uma consulta feita por telefone, sobre 
a chegada de um material pelo correio, por isso não 
fui ao local, e portanto não posso falar sobre as 
condições de limpeza e conforto. 

Tabela 26 - HUCAM 

Usuários  34 

Item avaliado Média 

Contato 3,88 
Local 3,82 
Tratamento 4,18 
Tempo 3,97 
Informações 3,97 
Prazos e horários 3,63 
Solução de problemas 3,94 
Limpeza e conforto 3,78 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Unidade de Almoxarifado e Produtos 
para Saúde/HUCAM/EBSERH 

O atendimento desse setor me deixou encantada. 
Todos muito educados. 

Hospital Universitário Cassiano Antônio 
de Moraes - HUCAM 

Gostaria de registrar e parabenizar à equipe do 
Banco de Leite da HUCAM. Pessoal bem prestativo, 
atencioso, paciente e nos ajudou muito com o 
fortalecimento e crescimento do nosso filho 
durante os primeiros dias de vida. 

Divisão de Enfermagem - HUCAM Excelente atendimento, resolutivo com efetividade. 

Divisão de Enfermagem - 
HUCAM/EBSERH 

A DIVISAO DE ENFERMAGEM FICA NO LOCAL SEM 
INFORMAÇÃO SEM UMA PLACA PARA ORIENTAÇÃO 
.LOCALIZADO EM UMA SAL MUITO PEQUENA PARA 
ATENDER O USUARIO POR SE TRATAR DE UM LOCAL 
MUITO PROCURADO POSERIA TER MAS 
VISIBILIDADE 

Divisão de Gestão de Pessoas - 
HUCAM/EBSERH 

Parabenizo o excelente trabalho desenvolvido pela 
Alda Luiza Klippel, única Servidora lotada nessa 
Divisão. Dedicada, disponível e muito capacitada 
para as atividades que desenvolve. 

Núcleo de Atenção à Saúde do 
Trabalhador - HUCAM 

A assistente social Denilda atende com muita 
eficiencia e sensibilidade aos problemas dos 
Servidores tecnico administrativos, interagindo e se 
disponibilizando com outros setores, para uma boa 
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resolutividade. 

Seção de Pessoal - HUCAM 

Por varias vezes houve falta de respeito, 
discriminação e preconceito com o Servidor em LTS, 
durante a pericia medica. E falta de esclarecimento 
e boa vontade por parte no atendimento 
administrativo. dificuldades de localizacao e acesso. 

Seção de Pessoal - HUCAM 

Varias vezes faltou respeito e , houve discriminação 
e preconceito, por parte dos peritos durante as 
pericias medicas. e falta esclarecimento no 
atendimento administrativo. 

Superintendência HUCAM/EBSERH 
O superintendente não atende a população, não 
responde documentação em tempo hábil, não é 
coerente com suas atitudes e determinações. 

Unidade de Atenção a Saúde da Criança 
e Adolescente/HUCAM/EBSERH 

avaliar conforto dos acompanhantes.(banheiro , 
descanso , roupas de cama e banho) 

Unidade de Cuidados Intensivos e Semi-
Intensivos Adulto/HUCAM/EBSERH 

OBS: trabalho nos turnos matutino, vespertino e 
noturno 

Setor de Apoio Terapêutico - 
HUCAM/EBSERH 

Nada a declarar 

Unidade de Almoxarifado e Produtos 
para Saúde/HUCAM/EBSERH 

Sou professor do CCS, que atendimento 
maravilhoso. A UFES deveria seguir esse exemplo. 

Tabela 27 - IOUFES 

Usuários  3 

Item avaliado Média 

Contato 3,67 
Local 3,67 
Tratamento 4,00 
Tempo 3,33 
Informações 4,00 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 3,33 
Limpeza e conforto 3,33 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Instituto de Odontologia da UFES - 
IOUFES 

As chegias precisam sef melhor orientadas para 
cumprirerem suas funções, inclusive de avaliadores. 

Diretoria Técnica - IOUFES 
Treinamento suficiente aos Servidores que estão 
nos setores responsáveis pela parte burocrática, 
para que se de respostas segura e com clareza. 
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Tabela 28 - NTI 

Usuários  5 

Item avaliado Média 

Contato 3,40 
Local 2,75 
Tratamento 2,75 
Tempo 2,75 
Informações 3,00 
Prazos e horários 2,75 
Solução de problemas 2,75 
Limpeza e conforto 3,50 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Núcleo de Tecnologia da Informação - 
NTI 

Existem números de telefone no site, mas nem 
sempre são atendidos. Não há divulgação dos 
serviços e sistemas oferecidos pelo NTI, precisamos 
descobrir e aprender a usar com outros colegas. Os 
sistemas não tem manual e nem treinamento. 

Núcleo de Tecnologia da Informação - 
NTI 

Funcionários muito mal educados. Como solicitado 
por eles, levei o roteador para fixar IP e fui 
completamente desrespeitado por um funcionário 
do NTI. Péssimo que as coisas sejam assim, mas 
certamente não acontecerá nada e só deixo registro 
do fato. 

Núcleo de Tecnologia da Informação - 
NTI 

regular 

 

 

Tabela 29 - OG 

Usuários  3 

Item avaliado Média 

Contato 4,00 
Local 3,50 
Tratamento 4,00 
Tempo 4,00 
Informações 3,50 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 3,00 
Limpeza e conforto 4,50 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Ouvidoria Geral - OG 

Gostaria de solicitar que motivem docentes do 
curso de música, respeito à diversidade, em relação 
aos alunos que são evangélicos, tb à música e 
mercado gospel. Onde alunos ficam socialmente 
discrimidadosqd não são semelhantes. 
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Ouvidoria Geral - OG 

As reclamações encaminhadas à Ouvidoria são 
direcionadas para os setores responsáveis porém os 
primeiros consideram como encerrada a demanda 
apenas com a resposta dos setores, não dando 
encaminhamento para outras instâncias 

Tabela 30 - PROAD 

Usuários  17 

Item avaliado Média 

Contato 3,88 
Local 4,27 
Tratamento 4,06 
Tempo 3,94 
Informações 3,76 
Prazos e horários 4,13 
Solução de problemas 4,06 
Limpeza e conforto 3,93 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - PROAD 
resolveram meu problema, rapido, online. tudo 
certo 

Assessoria de Gestão - PROAD 
Dificuldades para acessar o serviço de apoio à 
informática por telefone. 

Assessoria de Gestão - PROAD O atendimento é bom, não tenho nada a reclamar. 

Departamento de Administração - 
DA/PROAD 

Sempre temos dúvida sobre os procedimentos de 
compra e a preocupação de não perdermos os 
prazos devido à instrução inadequada de processos, 
mas a equipe do DA sempre é muito disponível, 
cortês e paciente. 

Departamento de Contratos e Convênios 
- DCC/PROAD 

Nosso setor tem muitos processos acumulados 
(demanda muito grande de trabalho), causando 
diversos problemas de saúde aos Servidores. 

Seção de Protocolo Geral - PROAD 
Avaliação do PROTOCOLO DO HUCAM. Seção do 
HUCAM não encontrada nos dados do atendimento. 

Tabela 31 - PROAECI 

Usuários  10 

Item avaliado Média 

Contato 3,70 
Local 3,80 
Tratamento 3,70 
Tempo 3,80 
Informações 4,00 
Prazos e horários 3,50 
Solução de problemas 3,70 
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Limpeza e conforto 4,20 

Considerações relevantes sobre o atendimento 

Unidade Considerações 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Cidadania - PROAECI 

Da mesma forma que há profissionais muito 
competentes, há também os que estão lá só para 
sua subsistência mensal, e não para de fato exercer 
sua função de atender com comprometimento ao 
público, além de passar informações sem precisão, 
incertas... 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e 
Cidadania - PROAECI 

Avisem aos alunos sobre a Assistência Estudantil 
pelo menos um mês antes para que possamos 
juntar os documentos 

Tabela 32 - PROEX 

Usuários  4 

Item avaliado Média 

Contato 3,75 
Local 4,25 
Tratamento 4,25 
Tempo 3,50 
Informações 4,00 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 4,00 
Limpeza e conforto 4,25 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Proex - 

Tabela 33- PROGEP 

Usuários  52 

Item avaliado Média 

Contato 3,84 
Local 4,02 
Tratamento 4,04 
Tempo 3,84 
Informações 3,80 
Prazos e horários 3,85 
Solução de problemas 3,82 
Limpeza e conforto 3,88 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas - DDP/PROGEP 

Bom atendimento 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 
PROGEP 

Não colocaram a opção de avaliar o atendimento da 
Biblioteca de Maruípe 
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Centro de Recreação - DAS 

Considerando o interesse da UFES na qualidade de 
vida do Servidor, gostaria de pedir maior atenção 
para área de lazer. Falta limpeza, pintura da quadra, 
bebedouro, etc. 

Departamento de Atenção à Saúde - 
DAS/PROGEP 

Equipe excelente, mas subvalorizada pela 
universidade não possuindo sequer um bebedouro 
com agua gelada e outros problemas estruturais 
como salas utilizadas como depositos. Uma lastima 
para todos que utilizam esse excelente serviço. 

Departamento de Atenção à Saúde - 
DAS/PROGEP 

Utilizei o serviço odontológico, o atendimento dos 
profissionais de saúde, principalmente, foi ótimo, 
porém, algumas vezes minhas consultas foram 
desmarcadas pelo dentista atrasando meu 
tratamento. 

Departamento de Atenção à Saúde - 
DAS/PROGEP 

Atendimento odontológico. Profissionais em 
formação bem instruídos e sempre acompanhados 
pelo professor. Desde o atendimento na recepção 
até o final do tratamento, foi tudo ótimo. 

Departamento de Atenção à Saúde - 
DAS/PROGEP 

Pessoal capacitado e muito atencioso 

Departamento de Atenção à Saúde - 
DAS/PROGEP 

PARA O ATENDIMENTO, NAO FOI LEVADO EM 
CONTA O ESTADO DE SAUDE DO Servidor. 

Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas - DDP/PROGEP 

Informações recebidas sobre o registro da carga 
horária excedente dos cursos realizados para a 
Progressão por Capacitação. 

Departamento de Desenvolvimento de 
Pessoas - DDP/PROGEP 

Tudo satisfatório.. 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

Pessoas tecnicamente preparadas, atenciosas e 
prestativas. 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

Pessoas tecnicamente preparadas, atenciosas e 
prestativas. 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

O DGP continua sendo um setor da universidade 
extremamente burocrático que a cada nova medida 
tomada terceiriza atividades para chefias e 
Servidores, além de pedir informações em 
formulários que já estão de posse do próprio DGP. 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

Conquanto seja o DGP um setor destinado ao 
suporte funcional dos servidores da Universidade, 
tem funcionado na verdade como verdadeiro 
adversário administrativo do servidor. Os servidores 
do DGP não se atualizam quanto aos normativos e 
prejudicam os demais 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

Infelizmente, os Servidores são mal orientados, o 
que acaba refletindo no atendimento. Cada um que 
atende dá uma informação diferente, o que 
sobrecarrega algumas pessoas que se tornam 
referências de informações confiáveis. 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

Departamento extremamente burocrático, que por 
vezes parece trabalhar contra o Servidor. 
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Divisão de Assistência à Saúde - DAS 

Falta um trabalho preventivo junto aos servidores 
técnico-administrativos com relação às condições 
de higiene e saúde nos locais de trabalho. 
Necessário também realizar maior controle dos 
exames periódicos dos servidores e ações de 
qualidade de vida 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 
PROGEP 

Os manuais disponíveis na página da PROGEP são 
ótimos, pois informam a legislação que subsidia o 
procedimento e DETALHA TUDO que é necessário 
para a instrução do processo e seu 
encaminhamento em fluxo normal. 

Seção de Análise e Registro Funcional - 
DGP 

É uma ótima seção que atende a todos com 
presteza e imparcialidade. 

Secretaria Administrativa - DGR Excelente.. 

Serviço de Atenção à Saúde - DAS 

Os dentistas ficam isolados numa salinha, surfando 
na internet, enquanto isso o Servidor que não tem 
condições de bancar um tratamento dentário, numa 
lista infindável de espera. Porquê não há periódico 
para saúde bucal? 

Departamento de Gestão de Pessoas - 
DGP/PROGEP 

A JPT precisa capacitar melhor alguns Servidores 
para que eles sejam mais pólidos e abertos a 
esclarecer as dúvidas. Além disso, as repostas aos 
processos são muito demoradas chegando a 
demorar anos. 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - 
PROGEP 

Atendentes acolhedoras e interessadas em ajudar a 
resolver os problemas. Além da tarefa a elas 
solicitadas, buscam instruir os Servidores acerca de 
seus direitos legais trabalhistas.. Competentes, 
eficientes e simpáticas... 

Tabela 34 - PROGRAD 

Usuários  70 

Item avaliado Média 

Contato 3,60 
Local 3,95 
Tratamento 3,80 
Tempo 3,55 
Informações 3,74 
Prazos e horários 3,77 
Solução de problemas 3,67 
Limpeza e conforto 4,09 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Assessoria de Gestão - PROGRAD Não há 

Assessoria de Gestão - PROGRAD 
O ambiente no qual sou atendido é o ambiente 
virtual, tendo em vista que faço graduação a 
distância, e as perguntas são dirigidas ao presencial. 
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Assessoria de Gestão - PROGRAD 

O tratamento foi abordado no questionário, 
entretanto o atendimento pelos Servidores é 
precária, impedindo-o de procurar o mesmo 
Servidor. Você procura outro (a) profissional para 
solucionar o problema. 

Assessoria de Gestão - PROGRAD 

o atendimento  que estou avaliando e no setor de 
estagio, fui atendida por uma senhora mal 
humorada que nem olhou na minha cara e foi super 
grossa nem deixou eu explicar so queria uma 
informação onde era para entregar os relatórios de 
estagio. 

Assessoria de Gestão - PROGRAD 

O meu atendimento foi referente ao dia de 
matricula, no CINE Metropolis, ao efetivar a 
matricula não foi me dado "boas vindas" ou nada 
similar. Creio que seria uma boa sugestão, até como 
incentivo ao aluno que esta chegando 

Assessoria de Gestão - PROGRAD 

Tive problemas serios com o processo de licença 
maternidade no semestre 2-2017,por causa da 
demora do processo e erros de funcionarios que 
arquivaram o processo sem o conhecimento de 
todos os professores envolvidos 

Assessoria de Gestão - PROGRAD 

Fui na PROGRAD um dia as 17:55 pedir uma 
declaração que havia entrado na ufes pelo processo 
de cotas, ao chegar no balcão me informaram que 
só faziam essa declaração até as 18:00, porém ainda 
era 17:55 e não havia mais funcionários  para me 
atenderem. 

Assessoria de Gestão - PROGRAD Buscar melhorias é sempre bom.... 

Divisão de Estágios - PROGRAD 

O novo horário de atendimento (até as 18h) 
prejudica os alunos do noturno que em muitos 
casos trabalham o dia todo e não podem estar na 
Ufes na parte da tarde. 

Seção de Arquivo e Registro Escolar - 
PROGRAD 

Excelente trabalho! 

Assessoria de Gestão - PROGRAD 

Parece que estão trabalhando obrigados, creio eu, 
se é atendimento ao público deveria ser melhor 
atendimento. Espero que com essa avaliação mude 
alguma coisa. 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

Precisando fazer uso do setor com alguma 
frequência, percebo muitos funcionários no 
atendimento(como o sr. Amilton) sem preparo, 
dando informações incorretas que não só 
burocratizam mais os procedimentos demandados, 
como os tornam mais dificultosos. 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

O atendimento na Prograd está sendo 
comprometido pelo pequeno números de 
Servidores, especialmente o DDP. Os atuais 
funcionários são muito competentes, mas a 
sensação que tenho é que eles estão muito 
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sobrecarregados pois a equipe é muito pequena. 

Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD 

Eu solicitei acesso ao sistema acadêmico por 
diversas vezes sem sucesso. O problema só foi 
resolvido quando dois meses depois entrei em 
contato diretamente com o NTI. A Prograd não 
demonstrou nenhum interesse em solucionar 
minha questão. 

Tabela 35 - PROPLAN 

Usuários  2 

Item avaliado Média 

Contato 4,50 
Local 5,00 
Tratamento 4,00 
Tempo 4,50 
Informações 4,00 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 4,00 
Limpeza e conforto 5,00 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Proplan - 

Tabela 36 - PRPPG 

Usuários  5 

Item avaliado Média 

Contato 4,00 
Local 4,00 
Tratamento 4,00 
Tempo 3,80 
Informações 4,00 
Prazos e horários 4,00 
Solução de problemas 3,80 
Limpeza e conforto 4,40 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação - PRPPG 

realizei Defesa de dissertação de Mestrado em 
espaço gerido pela PRPPG e fui muito bem atendida 
pelo servidor Andrade, que não poupou esforços 
em explicar todos os procedimentos decorrentes da 
atividade. Além disso, deu todo o suporte durante a 
Defesa. 
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Assessoria de Gestão - PRPPG 

O atendimento do setor de bolsas na PRPPG é 
deficiente, há uma única servidora para atender a 
todos os programas de pós-graduação da Ufes e ela 
invariavelmente está indisponível (ausente para 
consultas médicas, almoço, participando de 
congressos, etc.). 

Tabela 37 - PU 

Usuários  18 

Item avaliado Média 

Contato 4,06 
Local 3,56 
Tratamento 4,13 
Tempo 3,78 
Informações 3,89 
Prazos e horários 3,50 
Solução de problemas 3,72 
Limpeza e conforto 4,19 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Coordenação de Manutenção de 
Equipamentos - PU 

Dificuldade em resolução de problemas com ar 
condicionados. Os profossionais demoram a vir e 
quando vem o problema volta a ocorrer dias depois. 
Salas de cultivo que precisam ter controle de 
temperatura estao sendo utilizadas sem controle. 

Assessoria de Gestão - PU 

Há uma demora para atender os serviços 
solicitados. Nem sempre tem disponibilidade de 
Servidores para atender aos pedidos. Nem tem 
Servidor para troca de fechadura, lâmpadas, 
encanador e outros. Há contratação de serviços se 
tornou muito difícil. 

Assessoria de Gestão - PU 

Há uma demora para atender os serviços 
solicitados. Nem sempre tem disponibilidade de 
Servidores para atender aos pedidos. Nem tem 
Servidor para troca de fechadura, lâmpadas, 
encanador e outros. Há contratação de serviços se 
tornou muito difícil. 

Coordenação de Segurança - PU 

Segurança ineficiente no Campus de Goiabeiras. 
Acesso sem controle de carros e falta de 
monitoramento de pessoas no campus e nos 
setores de trabalho 

Coordenação de Segurança - PU Criar-se um setor para dar-se informações! 

Gerência de Manutenção de Edificações 
e Equipamentos - PU 

O Departamento de Atenção à Saúde é sempre 
atendido prontamente pela Gerência de 
Manutenção. Só temos a agradecer o trabalho da 
equipe. 

Seção de Transporte e Logística - Avaliação realizada. 
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CEUNES/PU 

Prefeitura Universitária - PU 
A resposta que este setor deveria informar ou uma 
satisfação aos pedidos,  não estabelece o trabalho 
dinâmico e sim a Burocracia de Morosidade. 

Tabela 38 - SEAD 

Usuários  50 

Item avaliado Média 

Contato 3,81 
Local 3,89 
Tratamento 3,91 
Tempo 3,70 
Informações 3,83 
Prazos e horários 3,64 
Solução de problemas 3,67 
Limpeza e conforto 4,02 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Colegiado do Curso de Letras - Italiano - 
(SEAD) 

Atendimento muito bom. Deficiência apenas na 
infraestrutura - banheiro descarga estragada, sem 
sabonete líquido ou álcool para higienização das 
mãos. Polo Alegre. 

Colegiado do Curso de Letras - Italiano - 
(SEAD) 

Necessário que a equipe passe a ouvir/analisar 
sugestões e principalmente as reclamações dos 
alunos, pois devido a esse fato ocorreram 
desistências do curso. A equipe gestora vem lidando 
como se fosse ditadura, nada de receptividade. 

Colegiado do Curso de Letras - Italiano - 
(SEAD) 

Algumas dúvidas não foram esclarecidas. 

Colegiado do Curso de Artes Visuais - 
SEAD 

Nada a declarar. 

Colegiado do Curso de Artes Visuais - 
SEAD 

Considera as ações utilizadas com detalhamento. 

Colegiado do Curso de Filosofia - SEAD 
Todos os período do colegiado, o pronto 
atendimento foi excelente.Obrigada. 

Colegiado do Curso de Filosofia - SEAD 
Todos os período do colegiado, o pronto 
atendimento foi excelente.Obrigada. 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD 

Há informações desencontradas, quando solicitei 
ajuda nem todos os funcionários sabiam me 
informar como proceder, mas todos se 
empenharam e foram em busca de informação para 
me ajudar, porém tive que  persistir. 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD O atendimento é ótimo em todos os setores. 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD 

Em relação ao curso foi tudo ótimo, a única parte 
que não foi legal, foi a troca de quatro 
coordenadores durante o período do curso, o que 
acarretou em vários contratempos. 



43 
 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD 
muitas vezes o retorno esclarecendo dúvidas é 
demorado. 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD 

Na verdade me refiro nas questões enviadas por e-
mail, as quais em alguns momentos não obtive 
respostas ou com muitas delongas para ser 
respondida. Não estou aqui para apontar nem 
acusar ninguém, mas penso uma resposta para 
aguardar seria interessante. 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD Considero o atendimento muito bom! 
Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD Bom! 

Colegiado do Curso de Química - SEAD 

Como o SEAD é a unificação dos colegiados do CCE 
há divergência de informações prestadas pelos 
Servidores devido a experiência nos colegiados 
quando eram divididos por curso. Precisam unificar 
as informações e acabar com o achismo. 

Secretaria Administrativa - SEAD 

Os funcionário desse setor da UFES são 
comprometidos com o trabalho, sempre atendem 
muito bem. Parece até que são uma empresa 
dentro da Universidade, pois o atendimento é 
diferente. Continuem assim, estão de parabéns! 

Secretaria de Ensino à Distância - SEAD 

Atendimento do Setor é bom, mas não é relevante 
para o que realmente importa, que é o aprendizado 
e organização do Curso em si, que é, em ambos os 
casos, perto de nulo. 

Secretaria de Ensino à Distância - SEAD 
Não tenho nada a impor. Todos os quesitos estão 
ótimos. 

Colegiado do Curso de Pedagogia - SEAD 
Melhor esclarecimento nas respostas e formas de 
se fazer atividades e um tempo maior para realizar 
atividades.Mais cooperação. 

Tabela 39 - SRI 

Usuários  2 

Item avaliado Média 

Contato 5,00 
Local 4,50 
Tratamento 4,00 
Tempo 4,50 
Informações 4,50 
Prazos e horários 4,50 
Solução de problemas 4,00 
Limpeza e conforto 4,00 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Coordenação de Línguas - SRI 

Ofertar Inglês Instrumental a cursos "menores" 
como de Música Bacharelado, por exemplo. Bem 
como verificar possibilidade de intercâmbio, tendo 
em vista as dificuldades atuais na formação de um 
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músico. 

Tabela 40 - SUPECC 

Usuários  8 

Item avaliado Média 

Contato 3,88 
Local 3,75 
Tratamento 4,50 
Tempo 4,38 
Informações 4,38 
Prazos e horários 4,25 
Solução de problemas 4,29 
Limpeza e conforto 4,38 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Assessoria de Comunicação Social 
Deveria ter mais placas de orientação de endereço 
dos locais que funcionam as coisas. Isto é mais 
sinalizações permanentes. 

Assessoria de Comunicação Social 
Deveria ter mais placas de orientação de endereço 
dos locais que funcionam as coisas. Isto é mais 
sinalizações permanentes. 

Espaços Culturais - SUPECC 

Essa avaliação é específica sobre o Cine Metrópolis. 
A qualidade do som do cinema é sofrível. Filmes 
brasileiros perdem muito, pois é difícil entender 
sobretudo o que está sendo falado. 

Tabela 41 - UFES 

Usuários  29 

Item avaliado Média 

Contato 3,54 
Local 3,46 
Tratamento 3,85 
Tempo 3,85 
Informações 3,86 
Prazos e horários 3,64 
Solução de problemas 3,55 
Limpeza e conforto 3,45 

Considerações relevantes sobre o atendimento  

Unidade Considerações 

Universidade Federal do Espírito Santo 
Necessitamos de maior segurança no campus 
Goiabeiras durante todo o ano, espcialmente, no 
período noturno 
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Universidade Federal do Espírito Santo Segurança ininterrupta, por favor! 

Universidade Federal do Espírito Santo 

As salas de aula precisam ser reparadas, há várias 
cadeiras quebradas, projetores que nao funcionam 
e com adaptadores antiquados(VGA, deveria ser 
atualizado para HDMI). Há professores que estão ali 
mais pra atrapalhar a vida do aluno do que para 
ajudar. 

Universidade Federal do Espírito Santo 

Poderiam ser mais organizados em relação as notas 
e postagens de atividades na plataforma e mais 
claros nos retornos.Postar em um só local para não 
existir equivocos.E poderia ter o envio de apostilas 
referente as disciplinas do curso para os alunos. 

Universidade Federal do Espírito Santo 
Espero que a UFES possa continuar a valorizar todos 
os profissionais que dedicam esforço e tempo para 
atender a sociedade capixaba. Obrigado. 

Universidade Federal do Espírito Santo 
hoje estamos vivenciando a questão da segurança, 
roubo,assalto e a questão dos cachorros.Iluminação 
precária. 

Universidade Federal do Espírito Santo esse perseguição que reitor tem com os Servidores 

Universidade Federal do Espírito Santo 

A iluminação da Ufes está muito precária.  Ao sair às 
18 horas do trabalho passamos medo por estar 
escuro, mesmo com postes, e sem vigilância. O 
mato também segue alto em vários locais. 

Universidade Federal do Espírito Santo 

A UFES campus de Alegre enfrenta um sério 
problema com telefonia. O que compromete a 
comunicação com docentes e Servidores. Existem 
docentes sem ramal há anos e nada é feito para 
solucionar o problema. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

PORTARIA COMISSÃO DE RECURSOS 



 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

 

PORTARIA Nº 1140, DE 06 DE AGOSTO DE 2018 
 

  O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, usando de suas 

atribuições legais e estatutárias, e tendo em vista o que consta do Documento avulso nº 

23068.044131/2018-57, RESOLVE: 

 Art. 1º Designar os membros abaixo relacionados para, sob a coordenação da 

primeira, comporem a Comissão de Avaliação de Recursos do Programa de Avaliação de 

Desempenho – Ciclo 2018: 

NOME SIAPE CARGO FUNÇÃO 

CRISTIANNE PEREIRA CUNHA 1652248 
Assistente em 

Administração 
Membro Titular 

JORGE ANTONIO FERES DE 

SOUZA JUNIOR 
2179921 

Auxiliar em 

Administração 
Membro Titular 

IVAN GOMES DA SILVA 425679 
Auxiliar em 

Administração 
Membro Titular-CIS 

CAMILA MAGRI ELLER 2427177 

Técnico em 

Assuntos 

Educacionais 

Membro Suplente 

JHULLAYSON FERREIRA DE 

CARVALHO 
2165867 

Auxiliar em 

Administração 
Membro Suplente 

ALVALERIA CUEL 1174727 
Auxiliar de 

Enfermagem 
Membro Suplente-CIS 

  

 

Reinaldo Centoducatte 

Reitor 

 


