Diagnóstico das Condições de Trabalho
Avaliação de Desempenho dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da Ufes ciclo 2018

CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

São apresentadas neste relatório as respostas ao formulário de diagnóstico das
condições de trabalho do Programa de Avaliação de Desempenho dos servidores técnicoadministrativos em educação da Universidade Federal do Espírito Santo (PAD/Ufes) no ciclo
2018, relativas à unidade CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE. O PAD/Ufes é regido pela
Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes e deve abarcar, de forma integrada, a avaliação das ações da
instituição, das atividades das equipes de trabalho, das atividades individuais e das condições
de trabalho e a avaliação realizada pelos usuários. Os dados foram coletados de 2 a 16 de julho
de 2018, sendo o período avaliado de 01/07/2017 a 30/06/2018. Os servidores realizaram o
diagnóstico das unidades em que estiveram em exercício por mais tempo durante esse período.
A finalidade deste relatório é evidenciar as áreas que precisam de intervenção,
direcionando assim a tarefa dos gestores de cada unidade em relação à melhoria dos processos
de trabalho, das condições socioambientais e da qualidade de vida dos servidores técnicoadministrativos, o que também impacta nos demais segmentos da comunidade acadêmica e no
atendimento aos usuários externos.
O formulário eletrônico para o diagnóstico das condições de trabalho, que consta
do anexo II da resolução supracitada, apresenta sete itens avaliativos: 1) equipamentos e
recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e conservação do local de trabalho; 3)
condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições de ventilação do local de trabalho;
5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e descanso no intervalo; e 7) segurança
no local de trabalho. Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5,
de acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado:
(1) Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado.
Também havia a possibilidade de o servidor incluir comentários e sugestões de melhorias para
cada item.
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Abaixo, seguem duas tabelas: 1) quantidade e porcentagem de servidores
técnico-administrativos por conceito em cada item avaliado; e 2) comentários e sugestões dos
servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 123
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 111

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2018 - CCS
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Tabela 2 - Comentários e Sugestões - CCS

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS

Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS

Assessoria de Gestão - CCS

Centro de Ciências da Saúde - CCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Cadeiras inadequadas provocando dores musculares e
Pouco adequado
articulares
os equipamentos, em especial ar condicionados,
computadores, projetores e nobreaks que estão com
Pouco adequado
problemas e sem manutenção adequada, faltando
substituição
Inadequado
Cadeiras e mesas de trabalho em más condições.
Acho que o Programa em que trabalhamos poderia passar
por algum tipo de revisão profissional, pois o programa
Adequado
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.
Pouco adequado Gostaria de ter prateleiras para arrumar melhor o setor.
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Centro de Ciências da Saúde - CCS

Colegiado do Curso de
Odontologia - CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS

Precisa de maior assistência do TI, inclusive deles virem ao
local ao invés de levarmos o computador lá. Cada máquina
Pouco adequado é pesada, e por vezes são várias a serem consertadas.
Impressora com problemas eventuais. Necessário scanner
no PPGNS.
Os equipamentos estão sucateados, muitas vezes gerando
Adequado
retrabalho e atrasando entregas.
Os ramais do Departamento frequentemente não
funcionam, deixando os servidores sem possibilidade de
Pouco adequado
realizar e receber ligações telefônicas, seja do público
externo ou de outros setores da Universidade.

Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS

Inadequado

Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS

A qualidade dos materiais comprados pela UFES é muito
baixa, com fitas adesivas que não colam, grampeadores que
Pouco adequado
não grampeiam, etc. É necessário rever a ideia do "quanto
mais barato, melhor".

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).

Adequado

Poderia ser melhor.

Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Clínica Médica CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Medicina Social
- CCS

Não há computador disponível a todos os servidores.

Pouco adequado Problemas recorrentes com impressoras.
Impressoras antigas com problemas de atolamento e não
Pouco adequado realizam impressão frente e verso. Algumas não fazem
escaneamento.
Realizo minhas atividades em uma instituição pública fora
Inexistente
da universidade pois esta não oferece estrutura para a
atividade de preceptoria de estágio que desenvolvo.
O computador que utilizo é de um modelo antigo, a
Pouco adequado impressora não atende, está com a tampa quebrada e
agarrando papel.
Precisaria de um computador e uma mesa pelo menos, pois
Inexistente
para trabalhar preciso trazer computador próprio.
Faltam alguns equipamentos importantes para a avaliação
Pouco adequado
dos pacientes.
Não possuo computador para exercer as atividades. Trago
Inexistente
meu computador pessoal diariamente.
Estamos sem telefone para contato, computador está
Pouco adequado
defasado, impressora com problemas na impressão
Falta telefone e muitas vezes a impressora apresenta
Pouco adequado
problema.
Pouco adequado Dificuldade de manutenção de equipamentos;
Como a Clinica escola não ficou pronta não tenho um local
de trabalho fixo, o que compromete as atividades do
serviço
Ainda aguardando a abertura da clínica-escola, local onde
Pouco adequado esperamos ter condições de estabelecer estação fixa de
trabalho e armazenar adequadamente materiais.
Inadequado

Inadequado

Falta de material de expediente, impressora e scaner.
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Departamento de Morfologia CCS

Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

Inexistente

Inadequado

Adequado

Falta estrutura adequada para acondicionamento e
manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte
irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente
incorreto. Estrutura deteriorando.
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.
É necessário uma capela para acomodar o processador de
tecidos que utiliza reagentes químicos.

Pouco adequado Materiais precários e sem manutenção.
Não temos impressora adequada ao fluxo de trabalho de
uma secretaria, além de itens básicos como furador,
grampeador, etc.
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.
Possuo os equipamentos adequados para a realização do
meu trabalho.
Equipamentos insuficientes para atender a demanda de
trabalho. Equipamentos não instalados e espaço
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.
falta instalar a cabine de segurança biológica.
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.
Falta manutenção dos equipamentos que acabam se
deteriorando com o tempo.
Não temos manutenção de materiais, não temos carimbos
entre outros.
Fizemos a solicitação de alguns materiais para trabalhar e
não recebemos nenhum até o momento.
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
Os equipamentos, às vezes, apresentam falhas, não
funcionam direito.

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Pediatria - CCS

Pouco adequado

Departamento de Terapia
Ocupacional - CCS

Pouco adequado

Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS

Inexistente

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS

Adequado

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas - CCS

A rede Eduroam funciona apenas em alguns pontos do
campus de Maruípe. A manutenção de equipamentos como
Pouco adequado
computadores, impressoras (incluindo recarga/troca de
toner), digitalizadoras e datashows não é eficaz.
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Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas - CCS

A rede Eduroam funciona apenas em alguns pontos do
campus de Maruípe. A manutenção de equipamentos como
Pouco adequado
computadores, impressoras (incluindo recarga/troca de
toner), digitalizadoras e datashows não é eficaz.

Programa de Pós-Graduação em
Doenças Infecciosas - CCS

Pouco adequado

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS

Centro de Ciências da Saúde - CCS
Colegiado do Curso de Medicina CCS
Colegiado do Curso de
Odontologia - CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS

Necessidade de um computador melhor para desenvolver
as atividades do setor.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Esta no limite do adequado, sendo que nas salas de aula
Adequado
estão um pouco abaixo do necessario.
Pouco adequado São muito sujos.
A limpeza das salas são realizadas somente uma vez por
Pouco adequado
semana.
Necessidade de limpeza mais frequente e eficiente por
Pouco adequado
parte da equipe de limpeza.
O ideal seria limpeza mais vezes por semana no PPGENF,
principalmente do banheiro. Nunca tem sabonete nos
Pouco adequado
banheiros. Com frequencia nao tem papel higienico nem
papel toalha.
Poucos funcionários para atender a demanda do local onde
Pouco adequado
trabalho.
Na atual situação financeira da Universidade, está
Adequado
adequado.
O local sofre diariamente com problemas de baratas e
outros insetos. O local possui diversas infiltrações nas
Pouco adequado 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

O prédio está cheio de infiltrações, várias paredes ficam
com umidade, podendo gerar problemas de saúde. Quando
Pouco adequado 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

Departamento de Clínica Cirúrgica
- CCS

sala é limpa apenas uma vez por semana, sem combinação
prévia do horário, o que acarreta em semanas sem limpeza,
Pouco adequado
quando as funcionárias chegam em hora inapropriada e
com a sala cheia. Não há limpeza dos vidros.

Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Enfermagem CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Poderia ser melhor.

A limpeza deveria ser realizada diariamente e não uma vez
por semana.
A limpeza é insuficiente. Falta placa de identificação no
Inadequado
prédio, o que dificulta o acesso ao mesmo.
A limpeza é bem superficial, as janelas e persianas não são
Pouco adequado
limpas periodicamente. As paredes apresentam mofo.
A sala onde fico é limpa uma vez por semana, assim como a
Pouco adequado
cozinha
Inadequado

Pouco adequado Aumentar a frequência da limpeza
Falta limpeza de janelas, paredes, teto, ventiladores, ar
condicionado e atrás de móveis.
Só há limpeza na sala,uma vez por semana. Precisa
Pouco adequado
melhorar.
Pouco adequado
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Departamento de Medicina Social
- CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Pediatria - CCS
Departamento de Prótese
Dentária - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas - CCS
Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Pouco adequado Limpeza o ambiente de trabalho uma vez por semana.
Adequado

Limpezas periódicas.

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.

Inadequado

Há poucos encarregados pela limpeza do setor.

Há poucos funcionários encarregados pela limpeza do
setor.
Precária por falta de material muitas das vezes temos que
Inadequado
repor por nós mesmo.
A limpeza do setor é esporádica, o que permite o acúmulo
Pouco adequado
de sujeira no local.
Inadequado

Pouco adequado Sobrecarga no serviço de limpeza e tempo insuficiente.
Falta manutenção de pintura e pequenas reformas para
que se mantenha um aspecto hígido.
É efetuado apenas a limpeza dos laboratórios uma vez por
Pouco adequado
semana, o que é insuficiente.
Inadequado
Muito superficial
Frequentemente são encontradas fezes de morcegos nas
dependências do prédio e muitas vezes demora para serem
Pouco adequado limpas, ou por ter poucos funcionários ou simplesmente
pelo sistema de rodízio que demora até semanas para a
limpeza.
O prédio apresenta infiltrações, o que causa manchas,
Adequado
bolhas e mofo nas paredes.
Número de funcionários insuficiente para manter a limpeza
Pouco adequado e conservação do local de trabalho, se que eles fiquem
sobrecarregados.
Número de funcionários insuficiente para manter a limpeza
Pouco adequado e conservação do local de trabalho, se que eles fiquem
sobrecarregados.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Não tenho oque reclamar.
Insuficiência de iluminação natural gerando cansaço físico e
Inadequado
indisposição no servidor
Adequado

Adequado

Poderia ser melhor.

Pouco adequado

As lâmpadas não funcionam a contento. Não raro estão
queimadas ou com mau contato.

Pouco adequado Falta iluminação em torno do prédio.
Pouco adequado iluminação ruim nos entornos do prédio.
Pouco adequado Troca de lâmpadas.
Pouco adequado Trocar as lâmpadas
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Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Há uma demora em atender o pedido para troca de
Pouco adequado 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.

Inadequado

A iluminação interna é boa, mas a externa é inadequada,
principalmente nos estacionamentos, ondem a insegurança
é maior.

Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

Pouco adequado Luminárias altas.
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.

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.

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Colegiado do Curso de Medicina CCS
Colegiado do Curso de
Odontologia - CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Patologia - CCS
Unidade

VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Não tenho oque reclamar.
Pouco adequado Deveria haver ar-condicionado central.
Sem possibilidade de utilização das janelas para ventilação
Pouco adequado natural por opção ou por necessidade em dias de frio não
precisar usar ar condicionado
Pouco adequado Não tem janelas
O ar condicionado está com defeito e já solicitei o conserto.
Pouco adequado Enviei a solicitação e encaminharam a mesma.Mas, até a
presente data não fui atendida.
Sistema de Ar condicionado extremamente precário, antigo
Inadequado
e insuficiente.
basicamente não existe ventilação natural em meu
Inadequado
ambiente de trabalho, pois a porta não fica aberta, devido a
insegurança no campus.
Pouco adequado Necessidade de exautores nos laboratórios.
A sala de preparo de aulas práticas está precisando de um
aparelho de ar condicionado melhor.
O aparelho de ar refrigerado constantemente necessita de
reparos, e há uma grande demora em atender o pedido
Pouco adequado
para reparos, consertos e manutenção. Ficamos sem
ventilação enquanto o serviço não é prestado.
Pouco adequado

Adequado

Ventilação adequada.

Inexistente

Não tem

Salas sem ar condicionados. Ar condicionados quebrados.
Exposicão constante ao sol.
Má distribuição de equipamentos, que não permite a
Pouco adequado ventilação do laboratório; equipamentos que funcionam
em altas temperaturas e aquecem o laboratório.
Sala pequena para quantidade de equipamentos e má
Pouco adequado
distribuição dos mesmos.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado
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Assessoria de Gestão - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS

Departamento de Clínica Cirúrgica
- CCS

Não tenho oque reclamar. Apesar de sentir falta de
banheiros para pessoas com necessidades especiais.
Inadequado
Para os alunos está inadequado.
Necessidade de mais banheiros femininos no setor para
Pouco adequado servidoras. Há apenas um compartilhado com pósgraduandas.
apenas um banheiro para uso das servidoras e comunidade
externa, no prédio da administração do CCS.
Pouco adequado
Frequentemente o banheiro está imundo e não é limpo
diariamente, nem lavado.
Adequado

Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Inadequado

Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

O prédio tem apenas um banheiro para uma demanda
muito grande de pessoal, além do fato de quase nunca
Pouco adequado
haver papel higiênico e papel toalha, visto que não atende
a demanda de usuários.

Departamento de Morfologia CCS

Adequado

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

E quase sempre falta papel ou sabão

Suficiente.
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.
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.
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

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Só há banheiro para servidores dentro dos laboratórios dos
Pouco adequado professores, dificultando assim o acesso dos técnicos ao
banheiro.

Departamento de Morfologia CCS

Pouco adequado Um sem manutenção.

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado seria adequado mais um banheiro
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Não tenho oque reclamar.
Inadequado
Local muito quente.
Não há espaço para descanso ou repouso de intervalo de
almoço, o que gera insatisfação e mais custo para
Inexistente
universidade devido nesse momento os mesmos utilizarem
da energia e equipamentos do setor para relaxar (internet e
impressões p.exemplo)
Inexistente
Não tem local para descanso.
Em virtude do número de servidores, o espaço para
Pouco adequado refeição é pequeno, mas ainda assim atende a demanda. Já
o local para descanso, não temos.

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS

Assessoria de Gestão - CCS

Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS

Apenas um banheiro para atender servidores, professores e
alunos dos laboratórios da microbiologia; não há chuveiro.
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Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Clínica Cirúrgica
- CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Enfermagem CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Medicina Social
- CCS

Não existe local de descanso e onde são realizadas as
refeições não é um local adequado devido a grande
circulação de pessoas no mesmo.
Não há espaço adequado para descanso nos intervalos de
Inexistente
trabalho.
A cozinha é um local de travessia no prédio, havendo
Pouco adequado movimentação frequente, não permitindo assim um
intervalo adequado.
Há necessidade de um espaço fora dos prédios para que os
Inexistente
servidores façam seus refeições.
Cozinha pequena, mal equipada e sem conservação, quente
Pouco adequado e sem privacidade para os funcionários fazerem as
refeições. Local para descanso é inexistente.
A copa é muito pequena para o número de servidores, o
Inadequado
que nos obriga a ficar alterando horários de almoço e
lanche, por não caber muitas pessoas no mesmo espaço.
Inadequado

Inadequado
Inadequado
Inadequado
Inadequado

Não há espaço para descanso e a cozinha para refeição só
cabem 3 pessoas mal posicionadas.
O local para refeição é minúsculo e não há um local para
descanso.
Ter um espaço maior, mais arejado

Pouco adequado A área reservada para as refeições poderia ser maior.
A copa possui espaço reduzido e acomoda somente 02
servidores sentados. Pequena comparada ao tanto de
Pouco adequado
servidores lotados no prédio que atende mais de um
Departamento.
Não há local para o servidor passar a hora de almoço sem
Pouco adequado
ser incomodado por solicitação do trabalho.
Existe um pequeno espaço que os servidores utilizam como
Inexistente
copa. Espaço este "equipado" com recursos dos próprios
servidores.
Inexistente

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

A cozinha é muito pequena para o número de servidores.

Inexistente
Inexistente

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Espaço para refeição temos. Para descanso não.
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.
Local pequeno para refeições e número de usuários. Local
de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor).
Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária.
Não há espaço para refeições e descanso no andar térreo
do Prédio Básico 1, onde fica localizado o setor.
Não há espaço para refeições e descanso para servidores
no andar térreo do Básico 1.
espaço para refeição muito pequeno e espaço para
descanso não existe.
Não constamos com local de repouso e o refeitório é
extremamente pequeno para o número de usuários.
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Departamento de Patologia - CCS

Inexistente

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Pediatria - CCS
Departamento de Prótese
Dentária - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS

Pouco adequado

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS

Conceito
Inadequado

Assessoria de Gestão - CCS

Assessoria de Gestão - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Colegiado do Curso de
Odontologia - CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Clínica Cirúrgica
- CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Inexistente
Pouco adequado
Adequado

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.
Espaço pequeno para refeição; não há área de descanso no
intervalo.
local de refeição muito pequeno e não tem lugar de
descanso.
Sala para refeição muito pequena e não existe espaço para
descanso.
Não temos local para descanso.
O espaço para refeição é inadequado, já o de descanso não
existe.
Na nossa cozinha não temos mesa para refeição, almoço
em minha própria sala ou na sala de aula.
O espaço para refeição é pequeno.

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Falta segurança mais frequente no ambiente.
Horário de saída final fica deserto, pouco iluminado e sem
Pouco adequado
presença de algum vigilante para evitar infortúnios
Sei que é um problema delicado, pois não há como haver
um controle de entrada e saída em ambiente que por
Pouco adequado
princípio é Democrático. Porém vem acontecido roubos,
exibição de pervertidos sexuais e até estupros.
Inadequado
O campus de maruípe é perigoso.
Inadequado
Péssimas condições de segurança.
Existem poucos seguranças no Campus, além de ser pouco
Pouco adequado
iluminado.
Não temos nenhuma segurança quando deixamos o local
Pouco adequado após as 19:00hs, e o local é muito deserto, escuro por que
possui muitas àrvores.
Necessidade de mais ações de segurança no local, tendo
Pouco adequado
em vista os relatos de assaltos.
O convênio com a PMES trará mais segurança para o
Inexistente
Campus
O campus fica em uma região cercada por morros com
Pouco adequado
muita movimentação de tráfico de drogas.
A iluminação a noite é precária. Não há seguranças
Inadequado
suficientes. Há assaltos e roubos constantes nos prédios e
no Campus.
O local é perigo apesar de haver segurança patrimonial.
Inadequado
Não há controle de acesso tanto pessoal quanto de
veículos.
Há uma insegurança na área/região próximo ao local de
Pouco adequado trabalho (durante o expediente, e principalmente, no
horário de encerramento de trabalho).
Pouco adequado Sinto-me desprotegida.
Pouco adequado

raramente há vigilantes no entorno. Prédio de acesso fácil e
sem controle de entrada e saída.

Inadequado

Existem poucos vigilantes para atender todo o Campus.
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Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Inadequado

Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Inadequado

Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Inadequado

Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Inadequado

Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

Inadequado

Pouco adequado

Inadequado

Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS

O local é bem inseguro. Já houve assalto na porta do
prédio. O ideal seria segurança durante todo o horário de
funcionamento do prédio.
O número de seguranças é insuficiente, tendo em vista o
tamanho do Campus.
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.
Quem sai do trabalho depois que escurece não encontra
ninguém pelo caminho. Muito perigoso.

Pouco adequado Aumentar o número de seguranças fazendo ronda

Departamento de Enfermagem CCS

Departamento de Morfologia CCS

Muito inseguro.Falta segurança fixo no local.

Sem pessoal de segurança. Local de trabalho ,
principalmente a noite.
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.
Pouca segurança.

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.
Além de assaltos e o risco da "bala perdida" a que estamos
Inadequado
sujeitos no CCS, no recesso acad. ficamos sujeitos a uma
insegurança ainda maior.
Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente.
Inadequado
Acesso livre, sem nenhum controle.
O campi de Maruípe é perigoso a devido a proximidade a
Inadequado
bairros e comunidades de vulnerabilidade social.
O Campus de Maruípe é perigoso, devido a proximidade a
bairros e comunidades de vulnerabilidade social. Apesar
Inadequado
desta realidade, não há segurança para as pessoas no
Campus, apenas patrimonial.
Inadequado
não tem controle de entrada e saída de pessoas.
Poucos seguranças. Assaltos recorrentes. Péssima
Inadequado
iluminação externa. Não existe nenhum tipo controle de
entrada no campus e nem nos prédios.
Há Vigilantes Patrimoniais. Mas não há segurança para os
Inexistente
servidores e alunos. Casos de assaltos, tiroteios e roubos
são frequentes.
Inexistente
Não constamos com nenhum sistema de segurança.
Acesso de pessoas e veículos sem controle nos prédios e
Pouco adequado estacionamento. Não existem catracas e cancelas no
campos de Maruípe.
Local perigoso, principalmente nos recessos, início da
manhã e fim da tarde/noite, quando o campus está mais
Pouco adequado
vazio; não há controle da entrada de pessoas no campus
(CCS) e nos prédios.
O campus é perigoso a partir das 17 horas estando com
Pouco adequado
baixa luminosidade.
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Somente um guarda que passa uma vez pela manhã e outra
vez à tarde.

Departamento de Pediatria - CCS

Inadequado

Departamento de Terapia
Ocupacional - CCS

Pouco adequado Ainda sentimos insegurança!

Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas - CCS

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas - CCS

Não há muitos seguranças aqui, caso o servidor sai após
Pouco adequado 17:30 (quando está bem escuro), o local é quase deserto e
nos sentimos desprotegidos.
A segurança é muito precária, principalmente, no período
Inadequado
noturno e recesso acadêmico; o número de câmeras e
guardas é pequeno.
A vigilância patrimonial não garante a segurança dos
servidores, docentes e usuários dos serviços público.
Pouco adequado Mesmo diante de flagrante delito ou agressão, registrados
por câmeras de segurança inclusive, não há intervenção
com ação protetora para a vítima.
A vigilância patrimonial não garante a segurança dos
servidores, docentes e usuários dos serviços público.
Pouco adequado Mesmo diante de flagrante delito ou agressão, registrados
por câmeras de segurança inclusive, não há intervenção
com ação protetora para a vítima.
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