Centro de Ciências Agrárias e Engenharias - CCAE
Plano de Ações
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade

Departamento de
Agronomia

Conceito

Adequado

Comentário ou sugestão de melhoria

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.

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

Plano de ações
Estão vigentes o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa
EASYTECH Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a prestação de serviços de
manutenção (corretiva, preventiva e preditiva) de equipamentos de Laboratório; e
o contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Materia de
Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e
infraestrutura urbana. Os serviços de manutenção e/ou instalação de
equipamentos são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de
Demandas (SGD). Em consulta aos registros do referido sistema, não há pendências
para manutenção e/ou instalação de capela exaustão para o Departamento de
Agronomia.
Está vigente o contrato nº 01/2016, celebrado entre a UFES e a empresa EASYTECH
Serviços Técnicos LTDA., cujo objeto é a manutenção (corretiva, preventiva e
preditiva) de equipamentos de Laboratório. Os serviços são prestados mediante
solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Sem a devida identificação
dos laboratórios ou dos equipamentos não é possível analisar se há alguma
demanda do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira pedente de
atendimento.

Departamento de
Cadeiras e demais necessários, devido ao
Ciências Florestais e Pouco adequado uso de muito tempo no computador. Já foram atendidos tanto em mobiliarios quanto com computadores.
da Madeira
Computador lento.
Departamento de
Necessário uma atenção maior quanto a
É necessário criar comissão para compor a unidade de segurança do trabalho.
Ciências Florestais e Pouco adequado
Epi's e segurança
da Madeira

Departamento de
Engenharia de
Alimentos

Poderia ser feito um estudo das cadeiras e
mesas adequadas para os servidores, além
Pouco adequado
de aconselhamento e monitoramento de
As demandas serão encaminhadas ao órgão competente.
posturas, a fim de evitar doenças futuras.

Departamento de
Engenharia Rural

Pouco adequado Precisa-se de cadeiras ergonômicas.

Departamento de
Engenharia Rural

Pouco adequado

Falta de materiais como luvas, mascaras, o
Precisa-se definir os locais de necessidade para aquisição correta dos materiais.
EPI.

Faltam materiais para preparação de ossos,
Departamento de
Pouco adequado taxidermia, conservação de peças em água Não foi solicitado a aquisição pelo setor.
Medicina Veterinária
(containers).
Quanto a estrutura física: estamos em fase final de estruturar as reformas do
HOVET. Quanto a manutenção: Está vigente o contrato nº 31/2018, celebrado
entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a
Melhora da estrutura física e aquisição de prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços
Hospital Veterinário Pouco adequado
equipamentos
são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Os
registros da Subprefeitura indicam que as manutenções têm sido realizadas
regularmente. Quanto aos equipamentos: dos solicitados, em tempo hábil, foram
enviados para o setor de compras.

Hospital Veterinário

Adequado

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

Quanto a estrutura física: estamos em fase final de estruturar as reformas do
HOVET. Quanto a manutenção: Está vigente o contrato nº 31/2018, celebrado
entre a UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a
Melhora de estrutura física e aquisição de prestação dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana. Os serviços
Hospital Veterinário Pouco Adequado
equipamentos.
são prestados mediante solicitação no Sistema de Gestão de Demandas (SGD). Os
registros da Subprefeitura indicam que as manutenções têm sido realizadas
regularmente. Quanto aos equipamentos: dos solicitados, em tempo hábil, foram
enviados para o setor de compras.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade

Departamento de
Agronomia

Conceito

Inadequado

Comentário ou sugestão de melhoria

Plano de ações

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%,
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os
Contratação de mais funcionários para
administrativos. Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza
limpeza. Os funcionários não passam toda
organizados, mas não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Caso haja
semana para realizar a limpeza do local.
algum setor nas condições desse relato é preciso que se comunique à
Subprefeitura, a fim de regularizar o atendimento, pois as falhas relatadas são
prontamente corrigidas. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em
agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03
postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo
contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho.
Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas
de trabalho, nas quais alguns ambientes não serão atendidos diariamente.

Departamento de
Agronomia

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Pouco adequado

Inadequado

Muito arquivo
secretaria.

morto

Falta
funcionários.
esporadicamente.

acumulado

Limpeza

na

Não se aplica.

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

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Inadequado

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%,
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a
Não está sendo feita de acordo com a periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos.
necessidade, temos apenas uma servidora Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas
na área de limpeza, para realizar o serviço não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, 03 colaboradores
de três.
atuam do Departamento de Ciências Florestais e da Madeira, em Jerônimo
Monteiro. O contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a empresa
GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho, está
expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido
implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23
funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário
manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o
Campus .

Departamento de
Engenharia de
Alimentos

Departamento de
Engenharia Rural

Departamento de
Engenharia Rural

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de
A limpeza neste último ano ficou um pouco 2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos
Pouco adequado
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a
a desejar.
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%,
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos.
Falta de frequência, tem que ser agendada, Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas
Inadequado
não há um cronograma fixo de limpeza.
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Existe cronograma fixo de
limpeza, o qual pode ser reformulado a partir das devidas avaliações junto à
Subprefeitura. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018)
com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de
trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato
terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando
Precisa-se de limpeza com periodicidade
23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será necessário
Pouco adequado
maior.
manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o
Campus .

Departamento de
Medicina Veterinária

Inadequado

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%,
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos.
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas
Equipe da limpeza não é escalada para
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Caso haja algum laboratório cuja
limpeza diária do laboratório.
escala não esteja atendendo de maneira suficiente, é preciso que a Subprefeitura
seja comunicada para que uma análise conjunta seja efetuada e as correções
pontuais implementadas. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em
agosto/2018) com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03
postos de trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo
contrato terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho,
totalizando 23 funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, ainda será
necessário manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender
todo o Campus .

Gerência de Áreas
Experimentais

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%,
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a
No prédio administrativo a limpeza é periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos.
Pouco adequado excelente, mas nas áreas experimentais é Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados
totalmente inadequada.
(principalmente, nas Áreas Experimentais), mas não foi suprimido o atendimento
a nehum setor. Atualmente, o contrato emergencial celebrado (em agosto/2018)
com a empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de
trabalho, está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato
terá sido implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho,
totalizando 23 funcionários, sendo possível resolver a situação relatada. Mesmo
que se consiga esse contingente, ainda será necessário manter as escalas de
trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o Campus .

Hospital Veterinário

Inadequado

Limpeza e conservação inadequados pela
falta de funcionários da limpeza e a alta
demanda que um hospital veterinário
oferece.

Hospital Veterinário Pouco adequado

Aumento do número de colaboradores para
a realização do serviço

Hospital Veterinário Pouco adequado

Aumento do número de funcionários para
limpeza.

As severas restrições orçamentárias impostas pelo Governo Federal, a partir de
2017, repercutiram na Universidade Federal do Espírito Santo, notadamente nos
contratos continuados de prestação de serviço. Uma das áreas mais afetadas foi a
limpeza e conservação predial, a qual teve, em Alegre, uma redução de 40%,
ficando apenas 15 colaboradores para atender todas a unidades deste Campus
Universitário (Alegre, Jerônimo Monteiro, Rive e São José do Calçado). Com isso, a
partir do estudo realizado pelo GT / Limpeza Predial, foi necessário reduzir a
periodicidade de limpeza de alguns ambientes, principalmente os administrativos.
Escalas de trabalhos foram estabelecidas, multirões de limpeza organizados, mas
não foi suprimido o atendimento a nehum setor. Atualmente, mais uma
funcionária foi lotada no Hospital Veterinário, somando-se dois colaboradores
fixos nesse local, e multirões de limpeza, com mais pessoas, são realizados
frequentemente. O contrato emergencial celebrado (em agosto/2018) com a
empresa GESTSERVI, no qual foi possível aumentar mais 03 postos de trabalho,
está expirado e, em cerca de 60 dias, acredita-se que um novo contrato terá sido
implementado com o aumento de mais 05 postos de trabalho, totalizando 23
funcionários. Mesmo que se consiga esse contingente, será possível aumentar a
periodicidade de atendimento em alguns setores, mas ainda será necessário
manter as escalas de trabalho e os multirões de limpeza para atender todo o
Campus .

Unidade
Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Conceito
Adequado

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Plano de ações

Apenas com lâmpadas que precisam ser Esses serviços são prestados pela Empresa Treze Material de Construção LTDA.,
trocadas.
mediante solicitação devidamente registrada no sistema SGD.

Presença de um número adequados de Periodicamente, os serviços de manutenção da Iluminação externa são realizados
Hospital Veterinário
Adequado
lâmpadas no interior dos prédios, porém na Área Experimental. Inclusive, para o início do período 2019/1, a iluminação da
falta iluminação nas áreas externas.
área externa foi toda revisada. Diante desse registro, a Subprefeitura avaliará a
necessidade de aumentar o número de luminárias externas no Hospital
Hospital Veterinário Pouco Adequado Instalação de luminárias.
Universitário.

Unidade
Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Conceito
Adequado

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Ar precisa de limpeza.

Departamento de
Pouco adequado Falta a instalação de exaustores.
Medicina Veterinária

Hospital Veterinário

Adequado

Plano de ações

Este comentário não procede. Esses serviços são prestados pela Empresa AREMAR,
mediante solicitação devidamente registrada no sistema SGD.
É preciso que a Direção do Centro e a a Gerência do Hospital Veterinário definam a
forma de aquisição desses equipamentos e os locais/setores para instalação. A
Subprefeitura, através do contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a
Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos
serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana, prestará o serviço.

Em fevereiro/2019, em visita ao Hospital Veterinário, iniciou-se uma conversa com
a Gerência do HOVET sobre a instalação de aparelhos de ar condicionado na
Boa presença de janelas, porém a ventilação
recepção da Clínica de Pequenos Animais, porém a medida requer melhores
deixa a desejar na área da recepção.
estudos sobre as adequações a serem implementadas na insfraestrutura do
ambiente.

É preciso que a Direção do Centro e a a Gerência do Hospital Veterinário definam a
forma de aquisição desses equipamentos e os locais, na referida clínica, para
Instalação de ventiladores/umidificadores
Hospital Veterinário Pouco adequado
instalação. A Subprefeitura, através do contrato nº 31/2018, celebrado entre a
na Clínica de Grandes Animais.
UFES e a Empresa TREZE Material de Construção LTDA., cujo objeto é a prestação
dos serviços de manutenção predial e infraestrutura urbana, prestará o serviço.

Unidade

Conceito

Departamento de
Agronomia

Inadequado

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Adequado

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Comentário ou sugestão de melhoria
Plano de ações
Existiam banheiros separados para homens e mulheres, porém o departamento
Um único banheiro compartilhado por transformou um em cozinha. O Departamento de Agronomia tem dois prédios
homens e mulheres.
exclusivos (Tijolinho e NUDEMAFI) e compartilha com os demais departamentos
outras edificações.
Sem a identificação do local a que se refere essa avaliação não é possível sua
identificação. Porém, segundo a Subprefeitura, havia uma demanda dessa natureza
não atendida no Banheiro da Biblioteca Setorial do Departamento de Ciências
Pia quebrada a um ano, não temos como
Florestais e da Madeira, mas já foram adotadas as devidas providências através do
lavar as mãos.
contrato nº 31/2018, celebrado entre a UFES e a Empresa TREZE Material de
Construção LTDA., cujo objeto é a prestação dos serviços de manutenção predial e
infraestrutura urbana.

O Departamento de Ciências Florestais e da Madeira está sediado em Jerônimo
Monteiro. Como na sede, em Alegre, os prédio são, na sua maioria, de múltiplo
uso, ou seja, há ambientes administrativos e acadêmicos. Dessa forma, os
banheiros foram projetados para o uso coletivo. No entanto, existem alguns
Departamento de
Deveria ter banheiros anexos aos setores de edifícios de uso mais restrito à área administrativa, cujos banheiros são mais
Ciências Florestais e Pouco adequado
trabalho do servidor.
reservados aos servidores. Como sugestão, considerando as dificuldades
da Madeira
arquitetônicas e financeiras para a adequação proposta, é a avaliação do uso
compartilhado desses espaços: na parte de cima, por exemplo, os banheiros do
Prédio da Secretária do Departamento; na parte de baixo, os banheiros do Núcleo
Administrativo e do Prédio da Vale.

Departamento de
Engenharia de
Alimentos

Inadequado

Departamento de
Engenharia de
Alimentos

Inadequado

Hospital Veterinário

Inexistente

Unidade
Departamento de
Agronomia

Conceito

Departamento de
Agronomia

Inexistente

Inexistente

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Inexistente

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Inexistente

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Inexistente

Possivelmente, as avaliações se referem ao Prédio da Engenharia de Alimentos e
Falta banheiro para os servidores, só existe Nutrição. Considerando que o prédio é de múltiplo uso, foram projetados, como
banheiro de uso comum.
nos casos análogos, apenas banheiros de uso coletivo. A adequação, haja vista as
restrições de espaço físico e a a disponibilização de recursos financeiros, não é tão
simples. A Sugestão é que seja avaliada a possibilidade de o novo prédio (NEBES),
que será construído bem próximo a esse prédio e as demais prédios laboratórias
Só existe banheiro de uso comum.
(todos de múltiplo uso), possa abrigar banheiros de uso exclusivo dos servidores.
Construção de banheiro na Clínica de
Existe banheiro próximo ao local.
Grandes Animais
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Comentário ou sugestão de melhoria
Plano de ações
Ambiente para os servidores realizarem suas
refeições.
Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus,
Construção de um espaço adequado para os
em Alegre.
técnicos realizarem suas refeições, pois até
o momento não existe.
Essa é uma demanda que vem sendo discutida também com os professores. A
Há anos batemos na mesma tecla e não proposta, a exemplo do que foi feito na sede, em Alegre, é adequar um espaço
temos local para alimentação.
para esse fim. No caso de Jerônimo Monteiro, a área anexa ao Restaurante
Universitário Setorial está sendo avaliada para receber as referidas adequações, a
fim de servir como espaço de refeição e descanso para os servidores (docentes e
Não existe.
técnicos). No entanto, até que se consiga implemetar as medidas para sanar essa
demanda, a sugestão é a avaliação do uso compartilhado dos espaços já utilizados
Temos o RU. Mas no caso de quem não para tal finalidade: na parte de cima, por exemplo, a sala de reuniões da Secretária
utiliza o RU, não tem outro ambiente do Departamento; na parte de baixo, as copas do Núcleo Administrativo e do
propicio.
Prédio da Vale.

Departamento de
Engenharia de
Alimentos
Departamento de
Engenharia de
Alimentos
Departamento de
Engenharia de
Alimentos

Departamento de
Engenharia Rural

Inexistente

Não existe local para refeições na UFES.

Inexistente

Não existe local para refeições na UFES.
Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus,
em Alegre.

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.

Inadequado

Local é inapropriado, na área experimental
não
há
um
local
que
atenda Além do espaço existente na base de apoio à Gerência das Áreas Experimentais,
adequadamente. Não há uma cozinha existe uma copa no prédio do Laboratório de Recusos Hídricos, também localizado
específica para isso com geladeira, micro- da Área Experimental de Rive, que pode ser equipada para tal fim.
ondas e mesas para que seja feita a refeição.

A sala de apoio fica dentro do laboratório,
Departamento de
sendo útil para estudo e preparação de Providenciado espaço para refeição e descanso dos servidores na sede do Campus,
Pouco adequado
Medicina Veterinária
projetos. Não sendo adequada para em Alegre.
refeições.
Essa demanda foi apresentada à Pró-Reitoria de Planejamento e à Gerência de
Ausência de um refeitório e uma sala de Planejamento Físico da Prefeitura Universitária, quando da visita in loco ao
Hospital Veterinário
Inadequado
descanso que comporte todos os usuários Hospital Veterinário, em Agosto/2017, e reapresentada à Prefeitura Universitária,
como prioritária, em Janeiro/2019. No entanto, até que a Administração Central
Construção de espaço adequado à possa atender à demanda apresentada, sugere-se que seja avaliada a possibilidade
Hospital Veterinário Pouco adequado
de se compartilhar o espaço existente na Clínica de Pequenos Animais e a copa que
alimentação dos técnicos administrativos.
já existe no HOVET.
Secretaria

Inadequado

Não tem espaço.

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

Unidade

Departamento de
Agronomia

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Departamento de
Ciências Florestais e
da Madeira

Departamento de
Engenharia de
Alimentos
Departamento de
Engenharia de
Alimentos
Departamento de
Medicina Veterinária

Conceito

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria

Plano de ações

Foi realizada a recarga e a substituição de extintores em dezembro/2018. Esse
serviço é prestado anualmente. Caso haja necessidade, por avaliação técnica, de
Necessitando de extintor de incêndio com
Pouco adequado
mais extintores e/ou de tipo diferente do que está disponível no local, a
validade atualizada
Subprefeitura deve ser comunicada para avaliar a situação e, se for o caso, adotar
a providências cabíveis.
Adequado

Inadequado

Até o presente momento é adequada.

Não se aplica.

Em Jerônimo Monteiro, onde está sediado o Departamento de Ciências Florestais e
da Madeira, existe um posto 24 horas de vigilância na parte de cima e outro na
parte de baixo, com base, inclusive na guarita (entrada) de cada área. Com o
Falta funcionários. A entrada, nos portões, convênio da UFES com a PMES, esse serviço será realizado pela Polícia Militar.
não tem funcionário para fazer a Qualquer anormalidade pode, e deve, ser reportada a esses funcinários e à
identificação das pessoas.
Subprefeitura, os quais adotaram, imediatamente, as medidas necessárias. Por fim,
é importante registrar que não foi implementada, ainda, a prática de identificação
e credenciamento de pessoas que frequentam a Univesidade, por isso esse serviço
não é oferecido ao departamento.

Faltam saídas de emergência, espaço para
Pouco adequado evacuação de pessoas e treinamento para Quanto a ausência de saídas de emergências (possivelmente no Prédio da
Engenharia de Alimentos e Nutrição), a Subprefeitura solicitará avaliação técnica da
como agir diante possíveis acidentes
Gerêcia de Planejamento Físico da Prefeitura Universitária acerca da situação
Faltam saídas de emergência, espaço para relatada e elaborará relatório para subsidiar as ações necessárias para sanar o
Pouco adequado evacuação de pessoas e treinamento para problema apontado.
como agir diante possíveis acidentes

Inadequado

Local insalubre. Sendo que as cubas de
formol ficam dentro da área comum do Os locais para serem denominados insalubres deverão passar pela inspeção da
laboratório, e não em uma sala de cubas comissão de avaliação da Ufes.
separada.

No prédio administrativo a segurança é
Outro serviço continuado afetado pelas severas restrições orçamentárias impostas
Gerência das Áreas
Pouco adequado excelente, mas nas áreas experimentais é
pelo Governo Federal, foi a segurança, a qual teve, em Alegre, uma redução de
Experimentais
pouco adequada.
25%, tendo sido suprimido, em 2017, dois postos de vigilância na Área
O hospital veterinário localiza-se às margens Experimental de Rive. Mesmo com os cortes no contrato, o serviço foi
de uma rodovia Federal onde existem redimensionado e a Área Experimental continou monitorada pelo serviço de
Hospital Veterinário
Inadequado
poucos vigilantes armados para adequada vigilância, recebendo uma atenção especial por parte da Supervisão, com visitas
mais constantes e a ação ostensiva para garantir a segurança do local. Com o
segurança de toda área.
convênio da UFES com a PMES, esse serviço será realizado pela Polícia Militar.
Mais que
Boa qualidade do serviço terceirizado de Qualquer anormalidade pode, e deve, ser reportada a esses funcionários e à
Hospital Veterinário
adequado
vigilância.
Subprefeitura, os quais adotarão, imediatamente, as medidas necessárias. As
alternativas estudadas, para complementar a segurança, é a instalação de grades
nas janelas, a fim de evitar a invasão para furtos e/ou vandalismo. É importe
Poucos seguranças, já q o local de trabalho
Hospital Veterinário Pouco adequado
registrar que não houve ocorrências significativas após a supressão dos postos.
fica no meio da BR.

Unidade
Colegiado do Curso de Engenharia
Industrial Madeireira

Considerações relevantes sobre o atendimento
Considerações
Melhorar o site da ufes e deixar os editais
Já foi solicitado.
mais organizados e compreensíveis.

O local necessita de um pouco mais de
atenção por parte da administração central
Departamento de Ciências Florestais e
da UFES, quanto aos quesitos acessibilidade,
da Madeira
adaptabilidade e conforto para pessoas com
deficiências de locomoção.

Plano de Ações

Algumas ações já foram implementadas, porém um estudo mais detalhado deve
ser implementado, a fim de que haja subsídios para o planejamento efetivo das
medidas a serem adotadas. Esta Subprefeitura encaminhará à Gerência de
Planejamento Físico da Subprefeitura a solicitação de apoio para a realização do
referido estudo.

