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1 INTRODUÇÃO

A  Resolução  nº  8/2021-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,  são  apresentados  os  resultados  das

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

administrativos em educação da Ufes no ano de 2021. Os dados foram coletados de 2 a 30 de

julho de 2021.

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

avaliação.  Não  influencia  na  pontuação  da  avaliação  de  desempenho  do  servidor,  mas  é

importante para o diagnóstico dos processos de trabalho e das condições socioambientais a

que o servidor está exposto.

São avaliados sete itens: 

1. equipamentos e recursos;

2. limpeza e conservação do local de trabalho;

3. condições de iluminação;

4. condições de ventilação;

5. distribuição dos banheiros;

6. espaço para refeição e descanso; e 

7. 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. O

servidor também poderia incluir comentários e sugestões de melhorias. 

Neste ciclo foi incluída uma pergunta para identificar a modalidade de trabalho

realizada  pelo  servidor  (trabalho  presencial,  remoto  ou  híbrido),  com  texto  explicativo,  e

também a opção de resposta “Não se aplica”, para todos os itens avaliados. Essas modificações

se fizeram necessárias  devido aos diferentes modos de trabalho exercidos  pelos servidores

durante a pandemia de coronavírus.
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Espera-se  com  este  trabalho  apresentar  as  informações  prestadas  pelos

servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando

assim  a  tarefa  de  melhorar  os  processos  de  trabalho,  as  condições  socioambientais  e  a

qualidade de vida dos servidores e, consequentemente, dos demais segmentos da comunidade

universitária. Primeiro é apresentado o resultado geral da Ufes e, na sequência, o resultado por

unidade estratégica. 
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2 RESULTADO GERAL DA UFES

Um total de 1707 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico

das condições de trabalho, representando 87,54 % dos servidores aptos (1950) a participarem

do  Programa  de  Avaliação  de  Desempenho  de  2021  e  86,74%  dos  servidores  técnico-

administrativos da Ufes (1968).

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  - 2021

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

servidores declarando serem adequadas as condições de trabalho, o Gráfico 1 evidencia que

todas as áreas avaliadas necessitam de ações de melhoria.

Abaixo, a Tabela 1 contém o número de respostas para cada conceito em cada

item avaliado e sua respectiva porcentagem:
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Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2021 - Ufes

 Inexistente Inadequado Pouco
adequado

Adequado Mais que
adequado

Não de
aplica

Equipamentos e 
recursos

41 46 276 1033 154 157

2,40% 2,69% 16,17% 60,52% 9,02% 9,20%
Limpeza e 
conservação

54 30 122 963 243 295

3,16% 1,76% 7,15% 56,41% 14,24% 17,28%

Iluminação 47 18 131 992 239 280
2,75% 1,05% 7,67% 58,11% 14,00% 16,40%

Ventilação 64 63 210 856 237 277
3,75% 3,69% 12,30% 50,15% 13,88% 16,23%

Distribuição de 
banheiro

72 113 201 769 248 304

4,22% 6,62% 11,78% 45,05% 14,53% 17,81%
Espaço para refeição
e descanso

154 168 260 575 240 310

9,02% 9,84% 15,23% 33,68% 14,06% 18,16%

Segurança 75 68 244 771 251 298
4,39% 3,98% 14,29% 45,17% 14,70% 17,46%
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3 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA

Abaixo são apresentados  os  resultados por unidade estratégica,  por meio de

gráfico com a porcentagem de avaliações para cada conceito em cada item avaliado, de tabela

com a quantidade de avaliadores para cada conceito em cada item avaliado e de tabela com os

comentários adicionais. As unidades aparecem em ordem alfabética.

APE - Assessoria de Projetos Especiais

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 1 0 0 0 0
limpeza e conservação 0 1 0 0 0 0
iluminação 0 1 0 0 0 0
ventilação 0 1 0 0 0 0
banheiros 0 1 0 0 0 0
espaço refeição e descanso 0 1 0 0 0 0
segurança 0 1 0 0 0 0



7

AUDIN - Auditoria interna

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 4 0 0 2 0
limpeza e conservação 2 3 0 0 1 1
iluminação 1 4 0 0 1 1
ventilação 1 3 0 0 1 2
banheiros 2 2 0 0 1 2
espaço refeição e descanso 2 2 0 1 0 2
segurança 2 2 0 0 1 2

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
AUDIN equipamentos e 

recursos
Inexistente Utilizei meus equipamentos para realizar o 

trabalho remoto.
AUDIN equipamentos e 

recursos
Inexistente Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 

em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente. Não consigo avaliar 
esse quesito.

AUDIN limpeza e 
conservação

Inexistente Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 
em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente. Não consigo avaliar 
esse quesito.

AUDIN iluminação Inexistente Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 
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em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente. Não consigo avaliar 
esse quesito.

AUDIN ventilação Inexistente Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 
em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente. Não consigo avaliar 
esse quesito.

AUDIN banheiros Inexistente Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 
em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente. Não consigo avaliar 
esse quesito.

AUDIN espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 
em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente, mas fui ao setor para 
conhecer e vi que não há local adequado para 
refeição.

AUDIN segurança Inexistente Entrei em exercício em dezembro/2020 e estou 
em trabalho remoto desde o início. Ainda não 
trabalhei presencialmente. Não consigo avaliar 
esse quesito.
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BC - Biblioteca Central

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 9 45 7 0 1 11
limpeza e conservação 12 37 9 1 0 14
iluminação 11 41 7 0 0 14
ventilação 10 49 0 0 0 14
banheiros 14 40 3 0 0 16
espaço para refeição e descanso 14 37 2 0 2 18
segurança 12 33 6 4 2 16

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SAU/BC equipamentos e 

recursos
Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 

minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

SAU/BC equipamentos e 
recursos

Adequado O computador foi cedido pela Biblioteca Central 
(mediante assinatura do Termo de 
Compromisso). Temos escrivaninha. A cadeira é 
que não é adequada.

SAU/BC equipamentos e 
recursos

Adequado Utilizei equipamento emprestado da 
Universidade para desenvolvimento das 
atividades remotas.

SBN/BC equipamentos e Adequado Meu computador pessoal e internet pessoal.



10

recursos
SBN/BC equipamentos e 

recursos
Inexistente A UFES não disponibilizou (levar para casa) 

equipamentos para todos os servidores, apenas 
para alguns, deixando claro que alguns são 
privilegiados e outros não.

SAU/BC equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Constante verificação de utilização de 
equipamentos. E readequação.

SAU/BC equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Cadeira e mesa inadequados na minha casa

SAU/BC equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Usei meu próprio PC que não é de qualidade 
satisfatória e como já tive problema de animal 
destruir um, não me arrisquei a estar com um 
patrimônio público cujo resguardo seria inviável, 
visto que só havia disponível desktop.

SBM/BC equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Computadores antigos que precisam de 
manutenção regularmente.

SAU/BC limpeza e 
conservação

Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 
minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

SAU/BC limpeza e 
conservação

Não se aplica Setores da BC em reforma.

SBN/BC limpeza e 
conservação

Adequado Minha casa. Trabalho remoto.

SAU/BC limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Estou analisando na perspectiva das reformas 
que estão sendo realizadas na BC

SAU/BC limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Mantendo o espaço pouco transitado apenas na 
mesa de trabalho.

BC limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Devido as condições do prédio é complicado 
manter o ambiente limpo dentro das condições 
necessárias

SBM/BC limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

A limpeza é feita de forma superficial e mínima.

SFTA/BC limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

O setor passa por muitas dificuldades com a 
limpeza, devido ao planejamento institucional, 
falta de contrato da terceirização, falta de 
recursos.

SAU/BC iluminação Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 
minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

SAU/BC iluminação Não se aplica Necessário reforma da rede elétrica do prédio da
BC.

SBN/BC iluminação Adequado Minha casa. Trabalho remoto.
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SAU/BC iluminação Mais que 
adequado

Estou analisando na perspectiva das reformas 
que estão sendo realizadas na BC

SAU/BC iluminação Mais que 
adequado

Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC iluminação Mais que 
adequado

Melhorias como abertura maior de cortinas para 
entrada da luz solar.

BC iluminação Pouco 
adequado

O sistema de iluminação é antigo e insuficiente 
para o funcionamento da biblioteca.

SAU/BC iluminação Pouco 
adequado

Local não muito iluminado onde eu trabalho em 
casa

SAU/BC ventilação Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 
minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

SAU/BC ventilação Não se aplica Necessidade de melhorar a ventilação natural, 
pois várias janelas foram fechadas totalmente 
com vidros. Não existência de ar-condicionado 
em todos os espaços da BC

BC ventilação Adequado O ambiente é bem ventilado, porém ainda 
carece de melhorias para permitir uma melhor 
ventilação.

SBN/BC ventilação Adequado Minha casa. Trabalho remoto.
SBN/BC ventilação Adequado Na central de atendimento e na sala da direção é

adequado.
SAU/BC ventilação Mais que 

adequado
Estou analisando na perspectiva das reformas 
que estão sendo realizadas na BC

SAU/BC ventilação Mais que 
adequado

Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC ventilação Mais que 
adequado

Sempre mantendo as janelas abertas para 
circulação de ar.

SAU/BC banheiros Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 
minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

BC banheiros Adequado No prédio há banheiros suficientes
SAU/BC banheiros Adequado Ambiente da Biblioteca
SBN/BC banheiros Adequado Minha casa. Trabalho remoto.
SAU/BC banheiros Mais que 

adequado
Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC banheiros Mais que 
adequado

Somente um banheiro sendo utilizado.

SFTA/BC banheiros Pouco 
adequado

Os banheiros ficam longe do setor.

SAU/BC espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 
minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

BC espaço para 
refeição e 

Adequado Possuímos espaço de refeição adequado, porém 
não há ainda local de descanso.
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descanso
SBN/BC espaço para 

refeição e 
descanso

Adequado Minha casa. Trabalho remoto.

SAU/BC espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Estou analisando na perspectiva das reformas 
que estão sendo realizadas na BC

SAU/BC espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

No ambiente da biblioteca a necessidade de 
distanciamento no intervalo para refeição.

SAU/BC segurança Não se aplica No período avaliativo em questão, executei 
minhas atividades em trabalho remoto, 
portanto, selecionei este item.

SAU/BC segurança Não se aplica Pouquíssima segurança para todo o campus.
SBN/BC segurança Adequado Minha casa. Trabalho remoto.
SBN/BC segurança Inexistente Toda a situação de anos se repete: qualquer 

pessoa tem acesso ao campus sem a menor 
identificação.

SAU/BC segurança Mais que 
adequado

Estou analisando na perspectiva das reformas 
que estão sendo realizadas na BC

SAU/BC segurança Mais que 
adequado

Trabalho remoto usando a estrutura da minha 
casa.

SBM/BC segurança Mais que 
adequado

Monitoramento e vigilância.

BC segurança Pouco 
adequado

O prédio é enorme, circulam muitas pessoas, há 
poucas câmeras de videomonitoramento, se não 
há profissionais de segurança atuando no prédio.
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CAR - Centro de Artes

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistent
e

Não se
aplica

equipamentos e recursos 2 15 7 1 1 4
limpeza e conservação 3 13 1 0 4 9
iluminação 3 14 1 0 2 10
ventilação 5 12 1 1 2 9
banheiros 4 10 3 0 4 9
espaço para refeição e descanso 4 11 0 0 5 10
segurança 4 10 4 1 2 9

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CAr equipamentos e 

recursos
Não se aplica No entanto, é importante ressaltar que até a 

presente data de resposta deste formulário, não 
foram instaladas algumas medidas de segurança,
como divisórias em acrílica para o atendimento 
ao publico.

CAr equipamentos e 
recursos

Adequado No momento o trabalho em grande parte é 
remoto. Assim, foi considerada a média dos dias 
que estive no setor.
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CAr equipamentos e 
recursos

Adequado Notebook pessoal e internet de casa atendem às 
necessidades

PPGAU/CAr equipamentos e 
recursos

Adequado Algumas coisas importantes para a organização 
do trabalho estão na UFES.

DCS/CAr equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Para realizar meu trabalho de maneira remota 
foi necessário o empréstimo de um laptop 
pertencente à UFES.

DCS/CAr equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Falta de móveis adequados

DDI/CAr equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Trabalho remoto. Meu notebook está com 
problemas de hardware e não tenho dinheiro 
para consertá-lo.

PPGCT/CAr equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

A universidade deveria fornecer serviço de 
internet e equipamento para o trabalho remoto.

CAr limpeza e 
conservação

Adequado No momento o trabalho em grande parte é 
remoto. Assim, foi considerada a média dos dias 
que estive no setor.

CAr limpeza e 
conservação

Adequado Como trabalhei de casa, entendo que limpeza e 
conservação não convém serem avaliados, mas 
minha casa está sempre limpa.

CAr iluminação Adequado No momento o trabalho em grande parte é 
remoto. Assim, foi considerada a média dos dias 
que estive no setor.

CAr ventilação Adequado No momento o trabalho em grande parte é 
remoto. Assim, foi considerada a média dos dias 
que estive no setor.

CAr banheiros Adequado Como trabalhei de casa, entendo não convém 
avaliar isso, mas é adequado. Afinal, estou em 
casa.

CAr banheiros Inexistente Nao existe banheiro no setor desde a construção
do edifício. Trabalhamos sem banheiro, 
utilizamos banheiro de outro edifício, 
compartilhando com todos os usuários que 
circulam no local. Fica mais complicado quando 
se trabalha sozinho no setor.

CAr banheiros Pouco 
adequado

Banheiro externo ao prédio de atendimento. 
Quando sozinhos, precisamos fechar o setor para
poder ir ao banheiro. Esta é a estrutura há anos.

CAr banheiros Pouco 
adequado

A secretaria do Centro de Artes não possui 
banheiro e, por isso, precisa utilizar os banheiros 
do colegiado e/ou mestrado do CAr.

CAr espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Nao existe espaço para refeição e descanso no 
setor, sempre fizemos as refeiçoes no mesmo 
espaço da reserva técnica dos livros, bem como, 
lavatório para limpeza dos utensílios que 
utilizamos.
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CAr espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado No momento o trabalho em grande parte é 
remoto. Assim, foi considerada a média dos dias 
que estive no setor.

CAr espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Como trabalhei de casa, entendo não convém 
avaliar isso, mas é adequado. Afinal, estou em 
casa.

CAr segurança Adequado Considerando os tempos de pandemia e o 
trabalho remoto, os dias que precisei ir à UFES 
não notei a presença de vigilantes ou policiais 
pelo campus, mas optei por horários que 
historicamente são mais seguros.

CAr segurança Adequado Como trabalhei de casa, entendo não convém 
avaliar isso, mas é adequado. Afinal, estou em 
casa, que considero segura.

CAr segurança Pouco 
adequado

Principalmente no período noturno, em que se 
tem que utilizar o banheiro em outro edifício, 
apenas com um servidor no local.
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CCAE - Centro de Ciências Agrárias e Engenharias

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 26 12 0 1 3
limpeza e conservação 3 31 4 1 0 4
iluminação 3 35 1 0 0 4
ventilação 4 32 3 0 0 4
banheiros 4 27 3 3 0 6
espaço para refeição e descanso 2 15 8 1 11 6
segurança 3 24 8 2 0 6

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DEA/CCAE equipamentos e 

recursos
Adequado OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 

remoto, no caso, minha casa.
DMV/CCAE equipamentos e 

recursos
Adequado Há recursos, porém a estrutura do Laboratório 

Anatômico ainda não é adequada.
DZ/CCAE equipamentos e 

recursos
Adequado Porém em casa usei o meu computador.

PPEQ/CCAE equipamentos e 
recursos

Adequado Para o trabalho remoto, usei meu notebook e 
tive que providenciar internet adequada.

HV/CCAE equipamentos e Inexistente Devido a pandemia, os materiais de consumo 
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recursos estavam vencidos e isso dificultou a realização 
do trabalho

DA/CCAE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Cadeira e mesa são improvisados, já que estou 
utilizando mobiliário que já tinha em 
casa.Computador Internet são os de uso 
doméstico. Todos os equipamentos são pessoais,
nenhum foi fornecido pela instituição.

DEA/CCAE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Faltam EPIs para servidores e alunos.

DEA/CCAE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

O principal problema está na falta de EPI's.

HV/CCAE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Ainda faltam equipamentos básicos para a 
realização do atendimento cirúrgico de 
pequenos animais. Além disso muitos 
equipamentos específicos necessitam de 
manutenção

HV/CCAE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Durante este período um componente do meu 
equipamento de trabalho esteva sem funcionar. 
Já foi solucionado recentemente.

DMV/CCAE limpeza e 
conservação

Adequado Por ser um local insalubre e trabalhamos com 
materiais biológicos, deveria haver uma maior 
frequência na limpeza e dedetização do 
laboratório.

HV/CCAE limpeza e 
conservação

Adequado Boa higiene

DEA/CCAE limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 
remoto, no caso, minha casa.

CAE/CCAE limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

As diversas obras e reformas relacionadas a 
construção civil, produzem muito lixo e resíduos,
que não são descartados adequadamente. Por 
isso, existe o acúmulo de sujeira de vários pontos
das Áreas Experimentais

HV/CCAE limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

A limpeza precisa ser melhorada, pois o fluxo de 
atendimento e de pessoas é relativamente alto e
o número de funcionárias da limpeza é baixo

HV/CCAE iluminação Adequado Boa iluminaçao
HV/CCAE iluminação Adequado A iluminação se encontra adequada para a 

execução do serviço
DEA/CCAE iluminação Mais que 

adequado
OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 
remoto, no caso, minha casa.

DA/CCAE iluminação Pouco 
adequado

Como estou trabalhando de casa tudo é 
improvisado e as condições de iluminação para 
mim não estão adequados ao meu ver. Tentei 
mudar o computador de lugar para um local mais
adequado mas o sinal da internet não é 
satisfatório nesse local.
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DZ/CCAE ventilação Adequado Nesse período de pandemia foram feitas 
melhorias de ventilação (troca de janelas) no 
laboratório.

HV/CCAE ventilação Adequado boa ventilação
HV/CCAE ventilação Adequado São adequadas
DEA/CCAE ventilação Mais que 

adequado
OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 
remoto, no caso, minha casa.

DZ/CCAE banheiros Adequado Por enquanto tenho utilizado o banheiro da sala 
dos Técnicos de Laboratório.

DEA/CCAE banheiros Inadequado Existe apenas banheiro coletivo, existente para 
atender a demanda de todos os alunos que 
utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível 
para os servidores.

DEA/CCAE banheiros Inadequado Existe apenas banheiro coletivo, existente para 
atender a demanda de todos os alunos que 
utilizam o prédio, sendo o mesmo disponível 
para os servidores.

HV/CCAE banheiros Inadequado O Hovet não apresenta banheiros com divisão de
masculino e feminino para os usuários/tutores 
dos pacientes. Não existe um banheiro para os 
servidores.

DEA/CCAE banheiros Mais que 
adequado

OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 
remoto, no caso, minha casa.

DZ/CCAE espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Por enquanto tenho utilizado a sala dos Técnicos 
de Laboratório para esse fim.

DEA/CCAE espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Existe um espaço destinado a refeições, 
entretanto está localizado distante do local de 
trabalho. E apresenta calor excessivo.

HV/CCAE espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente A sala de descanso do Hovet é extremamente 
pequena e portanto, todos os residentes e 
servidores não conseguem utilizar a sala ao esmo
tempo. Além disso não existe espaço destinado 
para refeição.

DEA/CCAE espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 
remoto, no caso, minha casa.

DEA/CCAE espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Existe um espaço destinado a refeições, 
entretanto está localizado distante do local de 
trabalho. E apresenta calor excessivo.

DER/CCAE espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

O espaço físico onde realizo meu trabalho, em 
condições normais (sem pandemia), carece de 
estrutura para descanso e refeição. Falta por 
exemplo um micro-ondas e uma geladeira para 
compor este espaço.

HV/CCAE espaço para Pouco Não há area propria para o servidor, separado de
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refeição e 
descanso

adequado alunos

DZ/CCAE segurança Adequado Mas ressalto que no laboratório de Bromatologia
foi improvisado como saída de emergência a 
porta de acesso à sala anexa à Bromatologia.

CAE/CCAE segurança Inadequado A segurança nas Áreas Experimentais é precária. 
Diversos furtos tem ocorrido. Além disso, a 
presença do núcleo de segurança não é 
percebido nas Áreas Experimentais

DEA/CCAE segurança Mais que 
adequado

OBS: nestes itens avaliei o meu local de trabalho 
remoto, no caso, minha casa.

DEA/CCAE segurança Pouco 
adequado

Os laboratórios não possuem saída de 
emergência e as janelas possuem grades.

DEA/CCAE segurança Pouco 
adequado

Os laboratórios não possuem saída de 
emergência e as janelas possuem grades.

HV/CCAE segurança Pouco 
adequado

A segurança patrimonial não permanece no local
o tempo todo

HV/CCAE segurança Pouco 
adequado

Atualmente o serviço de vigilância do Hospital é 
realizado somente por um Policial que precisar 
cobrir uma área muito grande, Em grande parte 
do tempo o HOVET fica vulnerável.

CCE - Centro de Ciências Exatas

Item Mais que Adequado Pouco Inadequado Inexistent Não se
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adequado adequado e aplica
equipamentos e recursos 6 22 3 1 1 2
limpeza e conservação 7 17 4 2 1 4
iluminação 8 17 5 0 1 4
ventilação 7 19 4 0 1 4
banheiros 8 18 4 0 1 4
espaço para refeição e descanso 11 16 2 0 2 4
segurança 12 12 3 2 2 4

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CCE equipamentos e 

recursos
Não se aplica meu PC

DQ/CCE equipamentos e 
recursos

Adequado estou trabalhando, somente no setor do 
LabPetro

CCE equipamentos e 
recursos

Inexistente No trabalho remoto não usamos recursos da 
UFES

DF/CCE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Trabalho com equipamentos antigos 
(computadores, equipamentos de pesquisa) e 
faltam ferramentas importantes como alguns 
softwares para tratamento de dados.

DF/CCE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

utilizei equipamentos próprios para desenvolver 
as atividades durante o período de pandemia. A 
internet muitas vezes não foi suficiente porém 
não foi impedimento para realizar minhas 
atividades bem como mobiliário que não são 
adequados.

CCE limpeza e 
conservação

Não se aplica minha casa

DF/CCE limpeza e 
conservação

Adequado Temos trabalhado para melhorar o ambiente e 
temos conseguido avançar neste item.

DQ/CCE limpeza e 
conservação

Adequado estou trabalhando, somente no setor do 
LabPetro

DF/CCE limpeza e 
conservação

Inadequado Limpeza boa, conservação péssima.

CCE limpeza e 
conservação

Inexistente No trabalho remoto não estivemos 
presencialmente na UFES

DQ/CCE iluminação Adequado estou trabalhando, somente no setor do 
LabPetro

CCE iluminação Inexistente No trabalho remoto não estivemos 
presencialmente na UFES

DQ/CCE iluminação Pouco 
adequado

ocorre a queima de lampadas com frequência, as
lâmpadas novas são muito ruins.
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DF/CCE ventilação Adequado A pesar de os aparelhos de ar condicionado já 
estarem sucateados e precisarem de constante 
manutenção temos conseguido manter o 
ambiente em condições ideais.

DQ/CCE ventilação Adequado estou trabalhando, somente no setor do 
LabPetro

CCE ventilação Inexistente No trabalho remoto não estivemos 
presencialmente na UFES

CCE banheiros Não se aplica 2 banheiros so pra mim
DQ/CCE banheiros Adequado estou trabalhando, somente no setor do 

LabPetro
CCE banheiros Inexistente No trabalho remoto não estivemos 

presencialmente na UFES
DF/CCE banheiros Pouco 

adequado
No prédio de Laboratórios de Física e Química há
um banheiro masculino e feminino disponível 
para o público geral e um banheiro masculino 
restrito para usuários dos laboratórios, mas o 
respectivo banheiro feminino é usado como 
almoxarifado.

DF/CCE espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Apesar de não ter um espaço para refeição no 
Prédio de Laboratórios de Física e Química, foi 
disponibilizado um espaço para isso no prédio 
administrativo do CCE.

DQ/CCE espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado estou trabalhando, somente no setor do 
LabPetro

CCE espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente No trabalho remoto não estivemos 
presencialmente na UFES

DQ/CCE segurança Adequado estou trabalhando, somente no setor do 
LabPetro

CCE segurança Inexistente No trabalho remoto não estivemos 
presencialmente na UFES

DF/CCE segurança Pouco 
adequado

Os acessos ao LMC foram reformados, 
melhorando a segurança. Todavia uma das 
portas de acesso ao prédio está constantemente 
permanecendo aberta por problemas na tranca 
eletrônica.
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CCENS - Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 16 3 1 3 3
limpeza e conservação 5 13 0 1 4 4
iluminação 6 12 0 2 4 3
ventilação 2 15 3 0 4 3
banheiros 3 12 2 1 5 4
espaço para refeição e descanso 4 6 3 3 6 5
segurança 2 15 2 0 4 4

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DFN/CCENS equipamentos e 

recursos
Não se aplica Utilizei apenas meu notebook pessoal para o 

trabalho remoto.
DFN/CCENS equipamentos e 

recursos
Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.

SEC/CCENS equipamentos e 
recursos

Adequado Tendo em vista a possibilidade de uso dos 
equipamentos da UFES em domicílio, mediante o
preenchimento do Termo de Responsabilidade 
(Anexo H, da Resolução nº 37/2020 - CUn).

PPGAQ/CCENS equipamentos e Inadequado Tive que usar meu notebook que parou de 
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recursos funcionar, internet é ruim, desconect, etc.
DB/CCENS equipamentos e 

recursos
Pouco 
adequado

No laboratório temos necessidade de melhorias 
quanto aos equipamentos de proteção coletiva e
individual.

DFN/CCENS limpeza e 
conservação

Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.

DFN/CCENS iluminação Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.
DQF/CCENS iluminação Inadequado Acredito que haja iluminação excessiva no 

período da noite, nos quais em alguns dias até 
mesmo prédios fechados estavam com luzes 
acessas.

DFN/CCENS ventilação Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.
DB/CCENS ventilação Pouco 

adequado
Por se tratar de um local onde também é 
realizado o armazenamento de produtos 
químicos, seria necessário ter um exaustor para 
quando o laboratório se encontrar fechado. 
Mantendo assim a ventilação do local.

DFN/CCENS banheiros Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.
DB/CCENS banheiros Pouco 

adequado
Não há um banheiro exclusivo para os técnicos 
no prédio onde está localizado o laboratório. Os 
técnicos utilizam o banheiro dos alunos.

DQF/CCENS banheiros Pouco 
adequado

Somente um banheiro feminino para alunos e 
servidores

DFN/CCENS espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.

DQF/CCENS espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente Não há um espaço no prédio para refeição

DB/CCENS espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

O espaço para refeição é pequeno e possui 
apenas uma mesa, quando em trabalho 
presencial, o espaço é insuficiente para atender 
aos técnicos nos horários de suas refeições.

DQF/CCENS espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

A sala de apoio fica muito distante do principal 
laboratório em que trabalho.

DFN/CCENS segurança Adequado Realizado no meu ambiente doméstico.
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CCHN - Centro de Ciências Humanas e Naturais

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 7 41 19 1 2 5
limpeza e conservação 13 26 13 3 1 19
iluminação 14 33 8 0 1 19
ventilação 14 30 7 4 1 19
banheiros 12 29 8 4 1 21
espaço para refeição e descanso 11 30 5 1 6 22
segurança 9 27 14 3 3 19

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO

AG/CCHN equipamentos  e
recursos

Não se aplica Utilizo equipamentos de uso pessoal  para execução
das tarefas.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Não se aplica trabalho remoto

DCB/CCHN equipamentos  e Adequado Adequado  apenas  dentro  da  realidade  do  trabalho
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recursos remoto,  em  que  apenas  uma  pequena  parte  dos
trabalhos do herbário pôde ser realizada (atividades
online e dependentes apenas de computador).

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Adequado Trabalho  remoto  realizado  em  casa.  Foi  realizada
montagem de escritório com marcenaria e compra de
cadeira adequada.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Adequado Utilizei recursos próprios para realizar meu trabalho
antes do afastamento para doutorado.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Adequado Recursos próprios.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Adequado Antes da pandemia.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

AG/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Antes  da  pandemia:  pouco  adequado.  Durante  a
pandemia:  estou  utilizando  equipamentos  pessoais
pouco adequados.

DOE/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

A maioria dos equipamentos que uso para trabalhar
(chaves,  pendrives,  Hds externos)  foram comprados
por  mim  mesmo.  Até  hoje  utilizamos  estações  de
trabalho emprestadas pelos professores.

DOE/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

EPI's solicitados anualmente através da Universidade
nunca são comprados e acabaram sendo adquiridos
por mim, como óculos, mascara de proteção e filtros.
Estação  de  trabalho  emprestada  por  professor,
comprada via projeto.

DP/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Todo o equipamento que utilizo é pessoal,  contudo
não tem a mesma qualidade do utilizado enquanto o
trabalho era realizado na UFES.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Consegui usar alguns equipamentos do meu local de
trabalho  em  casa,  mas  precisaria  de  outros
equipamentos para auxiliar no minha atividade.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Muita dificuldade em conseguir manutenção e novo
equipamento  de  informática,  mouse,  por  exemplo,
não tem.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Em decorrência  da  pandemia,  estando  em trabalho
remoto,  avalio  que  não  tenho  equipamentos
adequados em casa.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Houve  fornecimento  de  computador,  impressora  e
cadeira,  mas os  custos  de manutenção do trabalho
(energia, internet) foram transferidos para mim.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Antes  da  pandemia:  Alguns  computadores  estão
muito  ruins.  Falta  notebooks,  fragmentadora  de
papel,  armários  adequados  e  impressoras  de  boa
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qualidade.  Durante  a  pandemia:  estamos  utilizando
equipamentos pessoais inadequados ao trabalho.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

uso notebook pessoal.

SEC/CCHN equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

computador  muito  velho  e  demais  equipamentos
quando  quebram  temos  muita  dificuldade  para
consertá-los.

AG/CCHN limpeza  e
conservação

Não se aplica Não  se  aplica,  uma  vez  que  realizo  as  tarefas  na
própria residência no referido período.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Não se aplica trabalho remoto

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Não se aplica O  meu  local  de  trabalho  presencial  (Secretaria  do
CCHN) passou a ser limpo esporadicamente.

AG/CCHN limpeza  e
conservação

Adequado Antes da pandemia: Limpeza era feita regularmente.
Durante  a  pandemia:  Limpeza  feita  com  baixa
regularidade.

DP/CCHN limpeza  e
conservação

Adequado Mantenho o escritório, onde trabalho remotamente,
em bom estado de limpeza

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Inadequado Antes  da  pandemia:  A  limpeza  é  feita  com  baixa
regularidade e se resume à parte exposta  do chão.
Durante  a  pandemia:  não  foi  realizada  limpeza  no
setor.  A realização de limpeza regular é importante
para a manutenção do espaço.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Inadequado limpeza  apenas  1  vez  por  semana  numa  sala  que
entram muitos alunos por se tratar de uma secretaria
integrada de colegiados.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Mais  que
adequado

Home Office

DCB/CCHN limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Por  conta  da  pandemia,  acredito  que  a  rotina  dos
serviços de limpeza tenha sido prejudicada.

DOE/CCHN limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

O prédio do DOE é limpo apenas 1 vez por semana e
paredes não são limpas. A chefia e nós, técnicos, já
solicitamos  que  a  limpeza  seja  feita  com  maior
frequência, mas sempre recebemos a resposta de que
o contrato não contempla

DOE/CCHN limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

O prédio do DOE é limpo apenas 1 vez por semana e
paredes  não são  limpas.  A  chefia e  nós técnicos  já
solicitamos  que  a  limpeza  seja  feita  com  maior
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frequência, mas sempre recebemos a resposta de que
o contrato não contempla.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Diminuição  na  frequência  da  limpeza  antes  da
pandemia, deixava o banheiro inutilizável.

SEC/CCHN limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Antes da pandemia, a limpeza no setor era realizada
em dias alternados e de forma insuficiente.

SEC/CCHN iluminação Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN iluminação Não se aplica trabalho remoto

SEC/CCHN iluminação Não se aplica Tive  que  fazer  uma  reforma  na  minha  casa  para
atender às necessidades do trabalho.

AG/CCHN iluminação Adequado Antes  da  pandemia:  Adequada,  a  sala  é  bem
iluminada  e  possui  cortinas.  Durante  a  pandemia:
Estou  trabalhando  em  casa,  com  iluminação
adequada.

DOE/CCHN iluminação Adequado A iluminação interna do prédio é adequada, porém a
externa, poderia ser melhor, visto que o prédio fica
em uma área mais isolada.

DP/CCHN iluminação Adequado As lâmpadas permanecem acesas durante o período
de trabalho remoto.

SEC/CCHN iluminação Adequado As lâmpadas foram trocadas e têm boa claridade.

SEC/CCHN iluminação Adequado Antes da pandemia.

SEC/CCHN iluminação Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

SEC/CCHN iluminação Mais  que
adequado

Home Office

DOE/CCHN iluminação Pouco
adequado

O DOE fica afastado dos outros prédios da UFES em
uma área com muita vegetação. A iluminação externa
acaba  ficando  prejudicada  pela  quantidade  de
vegetação.

SEC/CCHN iluminação Pouco
adequado

Antes da pandemia: Pela manhã a iluminação natural
atrapalha  o  trabalho  (necessitamos  de  cortinas).
Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa,
com  iluminação  inadequada  ao  trabalho
administrativo.

SEC/CCHN iluminação Pouco
adequado

não tem cortina e entra muita claridade atrapalhando
a visão na tela do computador

AG/CCHN ventilação Não se aplica Utilização  de  equipamento  de  ventilação  e
refrigeração da própria residência.

SEC/CCHN ventilação Não se aplica Trabalho remoto.
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SEC/CCHN ventilação Não se aplica trabalho remoto

SEC/CCHN ventilação Não se aplica Por se tratar de um quarto pequeno que divido com
minha companheira,  seria necessário instalar  um ar
condicionado.

AG/CCHN ventilação Adequado Antes da pandemia: Adequado, há 2 aparelhos de ar
condicionado  muito  antigos  na  sala  e  que  não
funcionam,  os  outros  2  funcionam  normal  e  são  o
suficiente.  Durante  a  pandemia:  Estou  trabalhando
em casa e não há ar-condicionado, pouca ventilação.

DOE/CCHN ventilação Adequado O prédio é bem ventilado e possui janelas amplas em
toda a sua extensão.

DP/CCHN ventilação Adequado A  ventilação  é  adequada  pois  utilizo  ventilador
durante todo o período de trabalho remoto.

SEC/CCHN ventilação Adequado Marquei como adequada a ventilação em condições
normais de trabalho, porém em tempos de pandemia,
considero a ventilação totalmente inadequada,  caso
voltemos ainda tendo casos da Covid 19.

SEC/CCHN ventilação Inadequado Isso  referente  às  condições  da  sala  de  trabalho  na
UFES  tendo  em  vista  a  situação  de  pandemia  e  a
necessidade de lugar arejado.

SEC/CCHN ventilação Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

SEC/CCHN ventilação Mais  que
adequado

Home Office

SEC/CCHN ventilação Pouco
adequado

Sem o uso do ar condicionado a ventilação não é boa.

SEC/CCHN ventilação Pouco
adequado

Antes da pandemia: As janelas estão quebradas e não
abrem. O ar-condicionado não recebe manutenção e
higienização dos filtros há anos. Durante a pandemia:
Estamos trabalhando em casa, sem ar-condicionado.

SEC/CCHN ventilação Pouco
adequado

Antes da pandemia, as janelas não abriam totalmente
e atrapalhava muito a ventilação.

DP/CCHN banheiros Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN banheiros Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN banheiros Não se aplica trabalho remoto

AG/CCHN banheiros Adequado Antes da pandemia: Adequado / Durante a pandemia:
No trabalho em casa o banheiro é adequado.

DOE/CCHN banheiros Adequado Os  banheiros  do  prédio  atendem  bem  para  a
quantidade de pessoas que frequentam o prédio.

DCB/CCHN banheiros Inadequado Poucos banheiros e sempre estão muito sujos e com
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cheiro horrível.

SEC/CCHN banheiros Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

SEC/CCHN banheiros Mais  que
adequado

Home Office

SEC/CCHN banheiros Pouco
adequado

Apenas um banheiro para funcionários, mas os alunos
usam também, o que torna insuficiente.

SEC/CCHN banheiros Pouco
adequado

Antes da pandemia: A limpeza e as condições físicas
dos banheiros, que precisam de reforma há anos são
inadequados.  Durante  a  pandemia:  Em  casa  o
banheiro é adequado, mas a limpeza (realizada com
mais  frequência)  toma  parte  importante  do  nosso
tempo.

SEC/CCHN banheiros Pouco
adequado

sempre  estão  sujos  e  apenas  um  sanitário
funcionando para atender muitos alunos

SEC/CCHN banheiros Pouco
adequado

Antes da pandemia, não havia banheiros suficientes
para  o  contingente  de  pessoas  e  precisavam  de
reformas.

DCB/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Não se aplica Dadas as medidas restritivas, as refeições foram feitas
em casa ou no próprio posto de trabalho.

DP/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Não se aplica trabalho remoto

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Não se aplica Meu  local  de  descanso  se  tornou  meu  local  de
trabalho.

AG/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado "Antes da pandemia: Adequado, no prédio há a sala
de convivência. Durante a pandemia: No trabalho em
casa o espaço é adequado. "

PPGPI/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado não há espaço para refeição.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado O trabalho remoto faz com que horário de trabalho se
alongue, com menos pausas.
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SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Área  para  descanso  é  ampla,  com  refrigerador  e
microondas.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Antes da pandemia: Adequado. Durante a pandemia:
Trabalhando  em  casa  o  espaço  é  adequado.
Inadequada é a relação de trabalho, que desconsidera
horários e intervalos, e nos mantém em atividade ou
de sobreaviso 24hs por dia.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Antes da pandemia.

DOE/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Não há espaço para refeição ou descanso no DOE.

DOE/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Comemos na própria sala de trabalho,  não há local
específico para refeição.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

SEC/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Mais  que
adequado

Home Office

DCB/CCHN espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Copa  pequena  para  quantidade  de  pessoas  que
utiliza. Alunos, monitores e servidores.

SEC/CCHN segurança Não se aplica Trabalho remoto.

SEC/CCHN segurança Não se aplica trabalho remoto

SEC/CCHN segurança Não se aplica A segurança é por minha conta. Essa informação não
contribui para avaliação institucional. A segurança na
Ufes  também  foi  reduzida  drasticamente,  num
momento de esvaziamento do campus.

DP/CCHN segurança Adequado Trabalho remoto.

PPGPI/CCHN segurança Adequado pessoas já foram furtadas próximo ao meu prédio

SEC/CCHN segurança Inexistente Estive em trabalho remoto utilizando equipamentos,
conexão à internet e estrutura física próprios.

SEC/CCHN segurança Mais  que
adequado

Home Office

AG/CCHN segurança Pouco
adequado

Antes  da  pandemia:  Não  há  câmeras  dentro  do
prédio,  apenas  uma  externa.  Durante  a  pandemia:
Estou trabalhando em casa.
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DCB/CCHN segurança Pouco
adequado

Por conta da baixa circulação de pessoas no campus,
houve  um  pouco  de  receio  quanto  à  segurança
individual.

DOE/CCHN segurança Pouco
adequado

O DOE fica naturalmente afastado dos outros prédios
da UFES, em uma área com muita vegetação.A PM faz
rondas regularmente no local,  mas a  iluminação da
área externa é pouco eficiente, devido a quantidade
de vegetação.

SEC/CCHN segurança Pouco
adequado

É  um  problema  não  somente  do  CCHN,  mas  da
universidade. Os prédios são antigos e sem saída de
emergência.

SEC/CCHN segurança Pouco
adequado

Trabalho  até  às  20h  e  penso  que  deveria  ter  mais
vigilância  circulando perto  do prédio da Direção do
CCHN.

SEC/CCHN segurança Pouco
adequado

Antes da pandemia: Atendemos mais de 3 mil alunos
dentro da sala, o que causa sensação de insegurança,
especialmente  no  começo  da  manhã  e  à  noite.
Durante a pandemia: Estamos trabalhando em casa.

SEC/CCHN segurança Pouco
adequado

Antes  da  pandemia,  a  vigilância  era  insuficiente,
principalmente, no período noturno.
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CCJE - Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 22 4 2 2 7
limpeza e conservação 1 18 2 1 2 13
iluminação 1 23 0 0 1 12
ventilação 1 22 0 1 1 12
banheiros 3 18 1 0 1 14
espaço para refeição e descanso 4 17 0 0 2 14
segurança 4 17 2 2 1 11

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
AG/CCJE equipamentos e 

recursos
Adequado Montei um escritório em casa, na medida do 

possível, para que atendesse o requisito.
CCCE/CCJE equipamentos e 

recursos
Adequado Como o trabalho foi realizado de forma remota 

usei meus equipamentos (pc, internet, ceular) 
pessoal.

SEC/CCJE equipamentos e 
recursos

Adequado Retirei o equipamento da Ufes para uso na 
minha casa

SEC/CCJE equipamentos e 
recursos

Adequado foi permitido o acesso aos equipamentos 
necessários ao trabalho remoto, dentre os 
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disponíveis no meu setor
PPGDP/CCJE equipamentos e 

recursos
Inadequado Seria importante manter uma linha de celular e 

aparelho exclusivo para uso em serviço
SEC/CCJE equipamentos e 

recursos
Inadequado A Universidade deveria ter disponível 

equipamentos portáteis (notebook) para cada 
servidor para o desempenho do trabalho 
remoto.

DSS/CCJE equipamentos e 
recursos

Inexistente Durante todo o período de trabalho remeto 
utilizei meus equipamentos e recursos pessoais 
(notbook, internet, celular, telefone, energia e 
água). Nenhum desses equipamentos e recursos 
foram disponibilizados pela UFES.

DSS/CCJE equipamentos e 
recursos

Inexistente Estou usando meus equipamentos e recursos 
pessoais.

CCA/CCJE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

A universidade não forneceu material para o 
trabalho remoto, como notebook e etc. 
Podíamos pegar com autorização o desktop mas 
a dificuldade em buscar e instalar era muito 
grande. Em relação a notebook o meu setor só 
possui um e não atende a todos

CCA/CCJE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Foi disponibilizado um computador, mas creio os
sistemas para realização do trabalho são 
improvisados. Além de não ter ocorrido um 
treinamento para acesso remoto do computador
e de alguns sistemas.

CCCE/CCJE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Dificuldade na instalação dos equipamentos na 
minha casa. Também dificuldade na instalação 
dos sitemas.

CCCE/CCJE limpeza e 
conservação

Adequado Contratei faxineiro para a limpeza do ambiente.

SEC/CCJE limpeza e 
conservação

Adequado Serviço remoto

SEC/CCJE limpeza e 
conservação

Adequado Atende ao básico, mas poderia ser realizado com
mais frequência. Foi reduzida a quantidade de 
dias em que ocorre a limpeza.

DSS/CCJE limpeza e 
conservação

Inexistente Todo o serviço de limpeza e conservação foi feito
por mim e por familiares.

CCCE/CCJE iluminação Adequado O trabalho foi realizado durante o período 
matutito e vespertino, utilizando a luz ambiente.

DSS/CCJE iluminação Adequado Vale ressaltar que a avalição (adequado se refere
a minha própria casa)

SEC/CCJE iluminação Adequado Serviço remoto
CCCE/CCJE ventilação Adequado Uso de ventilador e ar condicionado pessoal.
DSS/CCJE ventilação Adequado Vale ressaltar que a avalição (adequado se refere

a minha própria casa)
SEC/CCJE ventilação Adequado Serviço remoto
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DSS/CCJE banheiros Adequado Vale ressaltar que a avalição (adequado se refere
a minha própria casa)

SEC/CCJE banheiros Mais que 
adequado

Serviço remoto

DSS/CCJE espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Vale ressaltar que a avalição (adequado se refere
a minha própria casa)

SEC/CCJE espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente Não há espaço para refeição na SUD, utilizamos a
sala de reunião quando possível.

SEC/CCJE espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Serviço remoto

SEC/CCJE segurança Não se aplica Serviço remoto
DSS/CCJE segurança Adequado Vale ressaltar que a avalição (adequado se refere

a minha própria casa)
SEC/CCJE segurança Inadequado Durante o período remoto precisei ir à UFES 

algumas poucas vezes e não me senti segura no 
local.

CCA/CCJE segurança Mais que 
adequado

O fato de estarmos trabalhando remotamente é 
muito mais seguro tanto em relação ao covid 
quanto em relação à assaltos e etc.

SEC/CCJE segurança Pouco 
adequado

quando é necessário ir ao campus Goiabeiras por
questões de trabalho, o ambiente se mostra 
deserto e sem adequada segurança.
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CCS - Centro de Ciências da Saúde

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 11 67 14 2 7 8
limpeza e conservação 12 66 4 2 7 18
iluminação 15 61 6 2 7 18
ventilação 15 55 13 2 7 17
banheiros 15 52 12 3 7 20
espaço para refeição e descanso 12 37 12 19 8 21
segurança 14 41 15 10 9 20

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DEIS/CCS equipamentos e 

recursos
Não se aplica Trabalho remoto

PPGCFa/CCS equipamentos e 
recursos

Não se aplica Cabe informar que, para melhor realização das 
atividades em trabalho remoto, no momento, 
tenho utilizado o computador da minha unidade 
de trabalho, com base nas orientações dadas 
pela PROGEP/UFES. Na medida do possível, isso 
tem ajudado um pouco.
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DF/CCS equipamentos e 
recursos

Adequado Em 2020 o departamento de Fonoaudiologia 
emprestou um computador que eu usasse em 
casa, uma vez que o meu computador pessoal 
estava apresentando erro de configuração e 
funcionamento intermitente.

DM/CCS equipamentos e 
recursos

Adequado Utilizei equipamentos e recursos próprios.

DME/CCS equipamentos e 
recursos

Adequado Em trabalho remoto.

PPGBF/CCS equipamentos e 
recursos

Adequado Ultimamente devido ao corte de verbas, estamos
com falta de alguns insumos no laboratório 
multiusuário.

SEC/CCS equipamentos e 
recursos

Adequado Este ano que passamos boa parte do trabalho 
remotamente, seria interessante oferecimentos 
de equipamentos para facilitar o 
desenvolvimento das atividades em casa

DM/CCS equipamentos e 
recursos

Inadequado No trabalho presencial falta infraestrutura 
adequada para manuseio das peças anatômicas, 
com ausência de ergonomia adequada.

DM/CCS equipamentos e 
recursos

Inexistente Falta estrutura adequada para 
acondicionamento e manuseio de cadáveres e 
peças anatômicas. Descarte irregular de 
produtos químicos. Trabalho ergonomicamente 
incorreto. Estrutura deteriorando.

SEC/CCS equipamentos e 
recursos

Inexistente O equipamento utilizado foi meu computador 
pessoal, assim como a internet. A Universidade 
não forneceu equipamento necessário.

SEC/CCS equipamentos e 
recursos

Inexistente A Universidade não me ofertou nada para 
trabalhar em casa. Equipamentos, internet, luz e 
tudo mais foi ofertado por mim mesma.

DCC/CCS equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

notebook do departamento ultrapassado e com 
deficiencias.

DEIS/CCS equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Pouco adequado para o retorno presencial.

DEIS/CCS equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Ficamos um tempo sem computadores, pois 
quebraram desde.

DEIS/CCS equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Faltam equipamentos e recursos necessários, 
como por exemplo adaptação elétrica para que 
alguns equipamentos possam funcionar, faltam 
equipamentos e materiais para a realização de 
suporte básico de vida, por exemplo.

DPA/CCS equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Alguns equipamentos são bem velhos, 
enferrujados, outros não funcionam e temos que
muitas vezes nos adaptar ao que temos 
disponível.

DPE/CCS equipamentos e Pouco Trabalho remoto
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recursos adequado
PPGASC/CCS equipamentos e 

recursos
Pouco 
adequado

Não dispomos de espaço de armazenamento na 
nuvem condizente com o porte do setor e não 
obtivemos orientação da STI quanto a essa 
questão.

PPGNS/CCS equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Utilizei meu computador pessoal, e 
equipamentos como scanner e impressora 
fizeram falta.

DEIS/CCS limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto

DPE/CCS limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto

PPGCFa/CCS limpeza e 
conservação

Não se aplica Em um possível retorno ao presencial, tenho 
preocupação com a questão da limpeza, não sei 
ao certo como irá funcionar. Inclusive, com o 
fornecimento de materiais antissépticos.

DM/CCS limpeza e 
conservação

Adequado Dentro do proposto e solicitado.

DME/CCS limpeza e 
conservação

Adequado Em trabalho remoto.

DPA/CCS limpeza e 
conservação

Adequado A limpeza é realizada de forma regular, toda 
semana, porém vejo que falta um "capricho" 
maior pela empresa de limpeza.

DPA/CCS limpeza e 
conservação

Adequado Havia alguns ambientes necessitando de 
reformas. A reformar prevista no prédio suprirá 
essa demanda.

DCFI/CCS limpeza e 
conservação

Inadequado Paredes com umidade, fungadas, portas 
quebradas, alarmes com defeitos 
constantemente, bebedouro sujo, telefones fixos
que não funcionam. Elevador para portadores de
necessidades especiais sempre com defeito.

DM/CCS limpeza e 
conservação

Inadequado A limpeza do meu local de trabalho, Laboratório 
Multiusuário de Histotécnicas, no Prédio Básico 
1, é insuficiente. A limpeza ocorre 1x na semana, 
o que é insuficiente para um laboratório com 
grande circulação de alunos.

DPA/CCS limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

A limpeza de áreas de acesso, banheiros e salas 
deveria ser feita com maior frequência.

DEIS/CCS iluminação Não se aplica Trabalho remoto - antes da pandemia estava 
adequado.

DPE/CCS iluminação Não se aplica Trabalho remoto
SEC/CCS iluminação Não se aplica Consideração sobre o campus de Maruípe. Não 

há iluminação adequada próximo à sala onde 
trabalho presencialmente.

DME/CCS iluminação Adequado Em trabalho remoto.
DPA/CCS iluminação Adequado Havia alguns ambientes necessitando de 
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reformas. A reformar prevista no prédio suprirá 
essa demanda.

DCFI/CCS iluminação Inadequado Faltam lâmpadas nos corredores. E no 
estacionamento, que está sempre escuro ou 
pouco iluminado.

DPA/CCS iluminação Inadequado Na área externa do campus, ao sair do prédio, é 
muito mal iluminado, trazendo falta de 
segurança para quem faz o turno de trabalho até
mais tarde.

DM/CCS iluminação Pouco 
adequado

Luminárias fixadas em "pé direito" alto.

DPA/CCS iluminação Pouco 
adequado

A iluminação dentro dos prédios é adequada, 
porém iluminação do lado de fora (pátio e 
estacionamento) no campus é inadequada.

DPE/CCS ventilação Não se aplica Trabalho remoto
PPGCFa/CCS ventilação Não se aplica Em um possível retorno ao presencial, tenho 

preocupação com as condições de ventilação da 
sala. Antes da pandemia, algumas janelas tavam 
com trinco quebrado, tinham que ficar fechadas. 
Independente disso, sem ar-condicionado fica 
um pouco abafada também.

DME/CCS ventilação Adequado Em trabalho remoto.
DPA/CCS ventilação Adequado Ar condicionado em todas as salas.
DPA/CCS ventilação Adequado Havia alguns ambientes necessitando de 

reformas. A reformar prevista no prédio suprirá 
essa demanda.

DM/CCS ventilação Inadequado Falta de exaustores. Janelas interrompidas. Calor
constante.

DEIS/CCS ventilação Pouco 
adequado

Clínica Escola não tem janelas, somente 
básculas.

DEIS/CCS ventilação Pouco 
adequado

Alguns setores pouco ventilados, sem janelas, 
por exemplo as copas.

DEIS/CCS ventilação Pouco 
adequado

Na CEIS não há janelas apenas básculas, o que 
prejudica a ventilação. Devido a isso , temos 
seguido a orientação de manter o ar 
condicionado ligado e as janelas e portas abertas
e solicitado periodicamente a manutenção 
preventiva dos aparelhos de ar.

DEIS/CCS ventilação Pouco 
adequado

Prédio possui poucas janelas.

DM/CCS ventilação Pouco 
adequado

Falta de exaustores

DPA/CCS ventilação Pouco 
adequado

Armários e equipamentos no corredor dificultam
a circulação de ar e de pessoas. É um risco em 
caso de acidentes ou incêndios.

DPE/CCS banheiros Não se aplica Trabalho remoto
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DCFI/CCS banheiros Inadequado Seria necessário um banheiro próprio para os 
servidores que trabalham no prédio da pós 
graduação de fisiologia.

DCFI/CCS banheiros Pouco 
adequado

O prédio de 3 andares possui apenas 2 
banheiros. Levando em consideração o fluxo de 
alunos e servidores deveria existir pelo menos 
mais dois banheiros no prédio.

DEIS/CCS banheiros Pouco 
adequado

Por conta da pandemia, poderia ter um banheiro
separado para os pacientes e para os servidores.

DM/CCS banheiros Pouco 
adequado

Falta de chuveiros e vestiários, tendo em vista o 
ambiente insalubre.

DM/CCS banheiros Pouco 
adequado

Pela característica do meu trabalho (manuseio 
de substâncias tóxicas) seria necessário ter 
banheiro com chuveiro disponível para os 
servidores, e não temos chuveiro.

DM/CCS banheiros Pouco 
adequado

Aqui me refiro à atividade presencial. Os 
banheiros no Prédio Básico 1 não são bem 
distribuídos.

DPA/CCS banheiros Pouco 
adequado

Há apenas um banheiro unissex para 
Professores/servidores.

DPA/CCS banheiros Pouco 
adequado

Temos banheiro masculino e feminino para os 
estudantes, porém para os servidores do setor 
só temos um banheiro para todos.

DPE/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Trabalho remoto

PPGCFa/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Em um possível retorno ao presencial, tenho 
preocupação em relação ao espaço para 
refeição, pois além de ser pequena, fica no meio 
de um corredor, em um espaço de transição de 
pessoas.

DEIS/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Falta ventilação

DEIS/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Copas pequenas, sem ventilação, pouco espaço.

DM/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Local pequeno para refeições e número de 
usuários. Local de descanso inexistente. 
Temperatura inadequada (calor). Falta mesa e 
cadeiras adequadas. Limpeza irregular.

DM/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Não há espaço para descanso no intervalo para 
refeições. O local de refeição é pequeno e não 
comporta todos os servidores do setor.

DPA/CCS espaço para 
refeição e 

Inadequado Espaço muito pequeno, de frente para porta de 
laboratório de pesquisa, não comporta a 
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descanso demanda. Não temos local ou sala de descanso.
DPA/CCS espaço para 

refeição e 
descanso

Inadequado Espaço pequeno e pouco arejado.

PPGBF/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Hoje, principalmente com a situação de covid, 
não tenho um local para realizar almoço.

PPGNS/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

A principal vantagem do trabalho remoto, local 
para fazer refeições e descanso.

DEIS/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Não tem ventilação.

DF/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Espaço não possui janela e é muito pequeno.

DM/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

temos espaço espaços para refeição, mais não 
temos um espaço para descansar.

DPA/CCS espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Temos uma pequena copa, onde, durante a 
pandemia foi complicado dividi-la com 
distanciamento adequado. Apenas 2 pessoas 
podiam utilizar por vez. Não temos espaço de 
descanso.

DEIS/CCS segurança Não se aplica Trabalho remoto
DPE/CCS segurança Não se aplica Trabalho remoto
SEC/CCS segurança Não se aplica Não há segurança no local de trabalho 

presencial, no campus em Maruipe.
DEIS/CCS segurança Adequado Houve melhora da segurança com o 

patrulhamento da polícia militar.
DCFI/CCS segurança Inadequado Pátio externo, escadarias, estacionamentos sem 

iluminação adequada e sem ronda policial 
suficiente, principalmente nas entradas dos 
prédios.

DM/CCS segurança Inadequado Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância 
intermitente. Acesso livre, sem nenhum 
controle.

DM/CCS segurança Inadequado Não há segurança suficiente e nosso setor foi 
furtado durante o período de trabalho remoto.

DM/CCS segurança Inadequado Aqui me refiro à atividade presencial. O Campus 
de Maruípe nos traz muita insegurança pela falta
de iluminação adequada, pelo número reduzido 
de seguranças e principalmente pela falta de 
controle de acesso ao Campus.

DPA/CCS segurança Inadequado O acesso de servidores e alunos ao campus de 
Maruípe deveria ser feito mediante prévio 



43

cadastro (cancela para carro e catraca para 
servidores e alunos). Identificação prévia de 
visitantes, como é feito na UVV. O uso de 
câmeras apenas, não é suficiente.

DPA/CCS segurança Inadequado Não temos segurança adequada e nos horários 
mais críticos (à noite e antes das 06:00 am) não 
vemos a polícia ao redor, apenas o carro deles 
fica com a sirene ligada. Não é suficiente.

DCFI/CCS segurança Pouco 
adequado

Pode melhorar, o setor não possui 
videomonitoramento e sistema de alarmes em 
caso de invasão.

DF/CCS segurança Pouco 
adequado

Vulnerabilidade da entrada do local, por falta da 
permanência fixa de uma pessoa no lugar.

DPA/CCS segurança Pouco 
adequado

Precisaria de ajustes na biossegurança, como 
chuveiro e lava-olhos. Além, de segurança com 
mais patrulha policial ativa.

DPA/CCS segurança Pouco 
adequado

Havia alguns ambientes necessitando de 
reformas para melhor conferir segurança. Já 
houve arrombamentos e transeuntes no local de 
trabalho. As condições físicas conferem 
segurança, mas o local necessita de vigilância 
remota e presencial.
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CE - Centro de Educação

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 10 6 2 1 6
limpeza e conservação 4 7 3 0 1 11
iluminação 2 12 1 0 1 10
ventilação 3 6 5 1 1 10
banheiros 5 8 1 0 2 10
espaço para refeição e descanso 3 6 2 4 2 9
segurança 4 7 4 0 1 10

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CE equipamentos e 

recursos
Adequado Mas os equipamentos como por exemplo o 

computador estamos precisando de uma versão 
mais utualizada e com mais recursos de 
hardware.

CEIC/CE equipamentos e 
recursos

Adequado Utilizo notebook e cadeira da instituição. Consigo
fazer meu trabalho, pois não possuía esses itens, 
porém paguei para consertar o notebook que já 
deu defeito duas vezes. É uma pena!

SEC/CE equipamentos e 
recursos

Adequado Trabalho remoto

SEC/CE equipamentos e 
recursos

Adequado Considerando que utilizei durante todo esse 
período equipamentos pessoais (notebook, 
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internet e celular pessoais).
CE equipamentos e 

recursos
Inadequado Tem um notebook da universidade que está sob 

meus cuidados e responsabilidade há muitos 
anos, ocorre que ele está avariado e não sei se é 
viável consertá-lo devido ao tempo de uso.

DTEPE/CE equipamentos e 
recursos

Inadequado Estou usando meus equipamentos de 
informática (notebook pessoal) para prestação 
de serviço público. Em nenhum momento a 
universidade ofereceu equipamento de 
informática para os servidores administrativos.

AG/CE equipamentos e 
recursos

Inexistente Todos os equipamentos e recursos utilizados 
para realilzar meu trabalho, são próprios.

CCLP/CE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Equipamentos não são adequados para o 
trabalho remoto, como por exemplo notebook, 
cadeira e mesa

CCLP/CE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Equipamento em estado precário, cedido pela 
Universidade, para atender a uma grande 
demanda de trabalho diário.

DLCE/CE equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

A UFES não forneceu equipamento de trabalho 
adequado para os técnicos durante o trabalho 
remoto.

CEIC/CE limpeza e 
conservação

Não se aplica Não sei dizer como está a situação da limpeza 
durante o trabalho remoto

CE limpeza e 
conservação

Adequado Gostariamos que a equipe da limpeza viesse com
mais frequência.

SEC/CE limpeza e 
conservação

Adequado Trabalho remoto

CE iluminação Adequado Excelente, ainda mais que colocamos só 
lâmpadas de Led.

SEC/CE iluminação Pouco 
adequado

Trabalho remoto

CE ventilação Pouco 
adequado

As janelas não podem ser abertas por conta do 
ar condicionado, gostariamos que fosse 
adaptado de forma que houvesse ventilação 
natural por conta da pandemia.

CCLP/CE ventilação Pouco 
adequado

Como não tenho ar condicionado, no verão fica 
insuportável trabalhar por horas sentindo calor

SEC/CE ventilação Pouco 
adequado

Trabalho remoto

SEC/CE banheiros Adequado Trabalho remoto
CE banheiros Inexistente Os banheiros estão localizados fora do espaço da

Biblioteca.
CEIC/CE espaço para 

refeição e 
descanso

Adequado Tento manter uma rotina de trabalho, porém, 
trabalho e vivo no meu atual local de trabalho, às
vezes não dá para fazer intervalo para descanso 
e refeição.
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CCLP/CE espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado O problema é que parece estarmos o tempo 
todo trabalhando. A casa não parece mais um 
refúgio de descanso

SEC/CE espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado trabalho remoto

AG/CE espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Local com pouco espaço, permite apenas 2 ou 3 
servidores por vez

CE espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente Temos que usar uma sala de apoio que foi 
transformada em cozinha.

CE segurança Adequado O que nos da suporte é a segurança da UFES, 
seria importante ter uma equipe de segurança 
fixa só para a área do CE.

SEC/CE segurança Adequado Trabalho remoto
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CEFD - Centro de Educação Física e Desportos

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 11 4 0 0 1
limpeza e conservação 2 11 0 0 0 3
iluminação 1 10 2 0 0 3
ventilação 1 11 1 0 0 3
banheiros 2 10 1 0 0 3
espaço para refeição e descanso 2 7 4 0 0 3
segurança 1 9 3 0 0 3

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CEFD equipamentos e 

recursos
Pouco 
adequado

Os equipamentos para uso do trabalho remoto, 
são os de uso pessoal, pois o governo federal 
não disponibilizou recursos para adquirir esses 
equipamentos.

CEFD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Não houve suporte de equipamentos para os 
servidores técnicos. Trabalho em um notebook 
muito velho e ultrapassado, que é/era meu 
computador de estudos, e em diversas ocasiões 
tive dificuldade para desenvolver minhas funções
nele.

CEFD equipamentos e Pouco As ferramentas tecnológicas, como notebook e 
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recursos adequado outros, podem ser melhores.
CEFD limpeza e 

conservação
Adequado levando em consideração minha residência

CEFD iluminação Pouco 
adequado

levando em consideração minha residência

CEFD ventilação Adequado levando em consideração minha residência
CEFD banheiros Adequado levando em consideração minha residência
CEFD espaço para 

refeição e 
descanso

Adequado levando em consideração minha residência

CEFD segurança Adequado levando em consideração minha residência
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Ceunes - Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 8 41 8 0 1 5
limpeza e conservação 12 33 3 0 2 13
iluminação 12 32 6 0 1 12
ventilação 13 26 9 3 1 11
banheiros 12 33 1 1 3 13
espaço para refeição e descanso 14 22 4 3 8 12
segurança 14 31 2 0 3 13

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DCAB/CEUNES equipamentos e 

recursos
Adequado Os equipamentos como computador, telefone 

entre outros, são de propriedade do servidor.
DET/CEUNES equipamentos e 

recursos
Adequado Computador pessoal, Celular, Internet paga de 

provedor local
SUG/CEUNES equipamentos e 

recursos
Adequado Para meu trabalho remoto tive que adaptar meu 

pc ao sistema da UFES, formatá-lo e atualizá-lo. 
O bom que deu certo.

SUG/CEUNES equipamentos e 
recursos

Adequado Trabalho home office

SUG/CEUNES equipamentos e 
recursos

Adequado Tivemos autorização para usar em casa o 
computador do trabalho, mas alguns itens como 
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webcam, não tinham disponíveis e, por isso, 
tivemos que usar da mesma forma nossos 
computadores pessoais (como notebook).

CEUNES equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Selecionei adequado, no entanto utilizo os meus 
equipamentos, que julgo suficientes. Ou seja, 
considerei meu ambiente Home Office.

DCS/CEUNES equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Estou trabalhando remotamente usando um 
computador defasado e internet instável.

PPGE/CEUNES equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Faltam capelas nas instalações.Recursos básicos 
como água e energia são instáveis.

SUG/CEUNES equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

computadores novos, porém lentos

SUG/CEUNES limpeza e 
conservação

Adequado Trabalho home office

SUG/CEUNES iluminação Adequado Trabalho home office
CEUNES iluminação Mais que 

adequado
idem item 1

SUG/CEUNES ventilação Inadequado Não temos ventilação
CEUNES ventilação Mais que 

adequado
idem item 1

SUG/CEUNES banheiros Inadequado Não temos banheiros suficientes para atender os
servidores do prédio

DCS/CEUNES espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Considerando que estou trabalhando em casa. 
No Ceunes, não temos espaço adequado para 
refeição e descanso, pois o espaço destinado 
para esse fim não suporta a quantidade de 
técnicos que trabalham no departamento.

DCS/CEUNES espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado O local para refieições é muito pequeno.

SUG/CEUNES espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente Não temos cozinha

CEUNES espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

idem item 1

SUG/CEUNES segurança Não se aplica Não sei avaliar no momento, devido o trabalho 
home office

CEUNES segurança Mais que 
adequado

idem item 1



51

CT - Centro Tecnológico

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 4 29 8 2 0 4
limpeza e conservação 8 29 0 1 1 8
iluminação 9 22 7 1 1 7
ventilação 9 24 3 2 2 7
banheiros 11 23 2 0 3 8
espaço para refeição e descanso 10 20 4 1 2 10
segurança 9 16 6 5 1 10

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CT equipamentos e 

recursos
Adequado Não havendo outro local para registrar, fica aqui 

o registro de que minha Chefia imediata é de 
fato a Professora Miriam de Magdala Pinto, e 
não o Sr Geraldo. Se tivesse que avaliar esse 
senhor, a avaliação seria completamente 
diferente.

DEC/CT equipamentos e 
recursos

Adequado Está faltando materiais como máscara no 
laboratório. Este é um laboratório insalubre sem 
comentar do atual cenário de pandemia.
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DEP/CT equipamentos e 
recursos

Adequado Utilizando notebook fornecido pela UFES

DEA/CT equipamentos e 
recursos

Inadequado Precisei utilizar equipamentos pessoais para 
realizar o trabalho remoto. Além disso, tive 
despesas com energia, telefonia e internet.

PPGEE/CT equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Trabalho remoto.

PPGI/CT equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Perfeito

CCEP/CT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Falta cadeira ergonômica no colegiado para o 
servidor

DEA/CT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Necessita de mais equipamentos de uso coletivo 
em nosso setor, bem como impressora e 
computadores.

DEA/CT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Precisei usar meu veículo próprio para coletas de
amostras para a pesquisa e manutenção de 
equipamentos. O laboratório de 
desenvolvimento das pesquisas também tiveram
alguns problemas nesse período em sua 
estrutura e alguns equipamentos.

DEA/CT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Estamos com falta de suprimentos básicos para o
laboratório, tais como: hipoclorito de sódio, 
detergente, entre outros relacionados a limpeza 
e esterilização de vidrarias.

DEC/CT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Realização de manutenção de equipamentos por
profissionais qualificados

DEC/CT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Utilizei meu próprio notebook e impressora, 
precisei comprar uma nova impressora e fiz 
manutenção no notebook e agora ele está 
apresentando um problema na tela.

DEA/CT limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto

DEM/CT limpeza e 
conservação

Adequado Mais dias de limpeza no laboratório.

PPGEE/CT limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Trabalho remoto.

PPGI/CT limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Perfeito

DEA/CT iluminação Não se aplica Trabalho remoto
DEA/CT iluminação Inadequado Núcleo Água com iluminação inadequada da área

externa. LABSAN com laboratórios sem 
iluminação.

PPGEE/CT iluminação Mais que 
adequado

Trabalho remoto.

PPGI/CT iluminação Mais que 
adequado

Perfeito
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DEA/CT iluminação Pouco 
adequado

Devido a baixa qualidade das lâmpadas, todo 
semestre tem que ser trocado um numero 
elevado das mesmas.

DEM/CT iluminação Pouco 
adequado

Falta iluminação.

DEA/CT ventilação Não se aplica Trabalho remoto
DEA/CT ventilação Inadequado Não existem janelas no Laboratório de 

Hidráulica, apenas uma porta.Não há como 
instalar janelas, pois estamos cercados por 
outros laboratórios e pela FEST. Sugiro mudança 
de local.

DEA/CT ventilação Inadequado As instalações são antigas e os aparelhos de ar-
condicionado estão em situação precária. Muitos
não funcionam adequadamente e estão muito 
sujos e sem manutenção necessárioa.

PPGEE/CT ventilação Mais que 
adequado

Trabalho remoto.

PPGI/CT ventilação Mais que 
adequado

Perfeito

DEA/CT ventilação Pouco 
adequado

Precisa-se investir em climatização na área do 
laboratório, pois por não haver janelas se faz 
necessária ao menos a correta distribuição de ar-
condicionado em seu interior.

DEM/CT ventilação Pouco 
adequado

Ar condicionados sem manutenção.

DEA/CT banheiros Não se aplica Trabalho remoto
DEM/CT banheiros Adequado Apenas um.
DEA/CT banheiros Inexistente Não existem banheiros para a utilização de 

técnicos administrativos e/ou alunos.Sugiram 
construir um banheiro.

PPGEE/CT banheiros Mais que 
adequado

Esse é um dos pontos mais que positivos do 
Trabalho remoto. Tenho banheiro limpo e 
disponível a todo tempo, diferentemente do 
trabalho presencial.

PPGI/CT banheiros Mais que 
adequado

Perfeito

DEC/CT banheiros Pouco 
adequado

falta banheiro para uso dos alunos. E o banheiro 
atual está tendo vazamento no laboratório.

DEA/CT espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Trabalho remoto

CCEP/CT espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Temos um cômodo fechado apenas para almoçar
e descasar

PPGEE/CT espaço para 
refeição e 

Mais que 
adequado

Esse é um dos pontos mais que positivos do 
Trabalho remoto. Tenho comida saudável e 
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descanso espaço de descanso e isso contribui MUITO para 
minha saúde e bem estar, diferentemente do 
trabalho presencial.

PPGI/CT espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Perfeito

DEA/CT espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Temos uma área de "alimentação" improvisada, 
sem a presença de pia e torneira.

DEA/CT segurança Não se aplica Trabalho remoto
DEA/CT segurança Inadequado No núcleo água já tivemos diversos casos de 

violência, inclusive com assaltos a mão armada. 
Após alguns desses casos tivemos segurança 
permanente, o que foi retirado no ano de 2019. 
Local de grande risco de assuntos e furtos devido
ao seu local.

DEA/CT segurança Inadequado O local destinado aos servidores TAE e alunos é 
insalubre, pois ficam dentro do laboratório 
aspirando todos os solventes voláteis e expostos 
aos riscos inerentes ao local, mesmo não 
estando em atividades práticas.

DEP/CT segurança Inadequado área externa muitas vezes escura, sem a 
presença de vigilantes, com muitos 
consumidores de drogas que trazem muito medo
principalmente a nossas colegas de trabalho.

PPGEE/CT segurança Mais que 
adequado

Esse é um dos pontos mais que positivos do 
Trabalho remoto. Tenho segurança por fazer o 
trabalho em casa, não corro risco de ser 
assaltada e estar acuada como já aconteceu no 
ambiente de trabalho.

PPGI/CT segurança Mais que 
adequado

Perfeito

AG/CT segurança Pouco 
adequado

Necessidade de mais seguranças rondando o 
campus

DEA/CT segurança Pouco 
adequado

Temos regras rígidas de controle de entrada e 
saída do laboratório, mas a região do CT (Centro 
tecnológico) fica afastada e temos histórico de 
muitos assaltos recentes.

DEC/CT segurança Pouco 
adequado

Local sem segurança e com iluminação precária 
na parte externa
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Edufes - Editora Universitária

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 3 6 1 0 0 3
limpeza e conservação 3 6 0 0 1 3
iluminação 3 6 0 0 1 3
ventilação 3 5 0 1 1 3
banheiros 3 4 0 0 2 4
espaço para refeição e descanso 3 2 1 1 2 4
segurança 3 5 0 0 1 4

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
EDUFES equipamentos e 

recursos
Adequado Estou utilizando meus equipamentos pessoais 

em trabalho remoto.
EDUFES equipamentos e 

recursos
Mais que 
adequado

Tenho escritório montado em minha casa, para 
me dedicar ao home office.

EDUFES equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Trabalhando em home office, tenho acesso às 
mesmas ferramentas e equipamentos 
necessários ao trabalho, tal como tenho na 
Edufes

EDUFES limpeza e 
conservação

Adequado Estou em trabalho remoto.

EDUFES limpeza e Mais que Tenho escritório montado em minha casa, para 
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conservação adequado me dedicar ao home office.
EDUFES limpeza e 

conservação
Mais que 
adequado

Trabalhando em home office, tenho melhores 
condições de limpeza, pois é feita todos os dias, 
ao contrário do que ocorre na Ufes, onde não há 
limpeza diária nem material de limpeza e higiene
pessoal suficente para todos

EDUFES iluminação Adequado Estou em trabalho remoto.
EDUFES iluminação Mais que 

adequado
Tenho escritório montado em minha casa, para 
me dedicar ao home office.

EDUFES iluminação Mais que 
adequado

Trabalhando em home office, tenho melhores 
condições de iluminação, em comparação com o 
ambiente da Edufes, que não possui janelas e 
iluminação adequada

EDUFES ventilação Adequado Estou em trabalho remoto.
EDUFES ventilação Inadequado Ventilação natural inexistente pela falta de 

janelas
EDUFES ventilação Mais que 

adequado
Tenho escritório montado em minha casa, para 
me dedicar ao home office.

EDUFES ventilação Mais que 
adequado

Trabalhando em home office, tenho condições 
muito superiores de ventilação, em comparação 
com o ambiente da Edufes, que não possui 
janelas nem condições de ventilação adequadas

EDUFES banheiros Adequado Estou em trabalho remoto.
EDUFES banheiros Mais que 

adequado
Trabalhando em home office, tenho acesso a 
banheiros em melhores condições estruturais e 
de limpeza, em comparação com o que há na 
Edufes

EDUFES espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Estou em trabalho remoto.

EDUFES espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Trabalhando em home office, tenho melhores 
espaços para refeição e posso adequar melhor os
intervalos de descanso, de acordo com a 
especificidade de meu trabalho, de forma que o 
este se tornou muito mais produtivo

EDUFES segurança Adequado Estou em trabalho remoto.
EDUFES segurança Mais que 

adequado
Trabalhando em home office, tenho melhores 
condições de segurança, pois a Ufes é um 
ambiente com pouca segurança
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GR - Gabinete da Reitoria

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 2 8 1 1 1 0
limpeza e conservação 4 4 2 0 0 3
iluminação 4 6 0 0 0 3
ventilação 4 5 0 1 0 3
banheiros 4 5 2 0 0 2
espaço para refeição e descanso 4 5 2 0 0 2
segurança 4 4 1 0 1 3

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
GR equipamentos e 

recursos
Adequado Em home office a ergonomia ficou prejudicada - 

mesa, cadeira, altura da tela...
SPD/GR equipamentos e 

recursos
Adequado Ainda cabem melhorias, considerando que tudo 

se iniciou repentinamente quanto ao trabalho 
remoto.

SPD/GR equipamentos e 
recursos

Adequado No período estive/estou em trabalho remoto, 
indo ao setor poucas vezes para resolver 
assuntos envolvendo processos, porém informo 
que, no setor de trabalho, e em casa, há 
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equipamentos e recursos necessários e 
adequados para a realização das atividades.

CGI/GR equipamentos e 
recursos

Inexistente Tive que providenciar todos os equipamentos.

GR equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Por se tratar de equipamento particular 
(notebook) ele não se mostra adequado para 
todas as atividades. O mesmo para o acesso a 
internet.

SPD/GR limpeza e 
conservação

Não se aplica Sobre o período, não tenho como, e nem posso, 
me manifestar.

SPD/GR limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Antes da pandemia, devido a contenção de 
gastos o local de trabalho era limpo somente 
uma vez por semana.

SPD/GR iluminação Não se aplica Sobre o período, não tenho como, e nem posso, 
me manifestar.

SPD/GR ventilação Não se aplica Sobre o período, não tenho como, e nem posso, 
me manifestar.

SPD/GR banheiros Adequado No período estive/estou em trabalho remoto, 
indo ao setor poucas vezes para resolver 
assuntos envolvendo processos, porém informo 
que, próximo ao setor há banheiros (masc. e 
fem.) e outros não muito distantes.

SPD/GR banheiros Pouco 
adequado

Antes da pandemia, devido a contenção de 
gastos os banheiros não eram limpos todos os 
dias e se tornava um local insalubre, com 
sanitário sujo e papel higiênico no chão por falta 
de recolhimento adequado.

SPD/GR espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado No período estive/estou em trabalho remoto, 
indo ao setor poucas vezes para resolver 
assuntos envolvendo processos, porém informo 
que, em relação ao setor de trabalho, há um 
espaço para refeições de bom tamanho, bem 
próximo.

SPD/GR espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

O espaço utilizado antes do trabalho remoto era 
pequeno para atender todos os servidores do 
andar e não possuia ventilação adequada.

SPD/GR segurança Não se aplica Sobre o período, não tenho como, e nem posso, 
me manifestar.
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Hucam - Hospital Cassiano Antonio Moraes

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 41 331 77 14 1 5
limpeza e conservação 52 358 48 4 1 6
iluminação 56 341 62 5 0 5
ventilação 52 274 105 26 6 6
banheiros 44 218 113 76 11 7
espaço para refeição e descanso 35 144 138 102 41 9
segurança 41 284 106 25 8 5

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO

Setor de Vigilância em
Saúde e Segurança do
Paciente/HUCAM/EBS
ERH

equipamentos  e
recursos

Não se aplica Não teve um plano de atividade dada pela chefia, pq
as  ações  que  desenvolvo  são  sigilosas  e  os
programas/sites são do governo -restrito.

Gerência
Administrativa  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Mas  ainda  se  faz  necessário  a  aquisição  de  alguns
materiais  para  melhorar  a  realização  de  algumas
tarefas

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado condições de trabalho é provida pelo HUCAM
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Setor  de
Infraestrutura  Física  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado adequado de acordo com o ambiente

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado adequado

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Em geral temos os equipamentos necessários. Nota-
se  que  o  conserto  de  equipamqntos  tende  a  ser
moroso quando defeitos ocorrem.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Porem alguns  instrumentais  cirúrgicos  precisam  ser
renovados.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Claro que,  se tivermos reposição dos equipamentos
de monitorização não invasiva dos pacientes, além de
instrumentos de execução de exame físico de melhor
qualidade  para  ofertarmos  aos  estudantes  e
residentes em seu trabalho vai melhorar a acurácia do
mesm

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Adequado Há necessidade de mais aparelhos de ligadura elástica

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Adequado Precisamos  +  espaço  pra  colocar  pacientes  no  PS.E
mais salas de cirurgia , bem como pessoal.

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado diminuir ruidos gerados

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Atendem ao que é necessário.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

equipamentos  e
recursos

Adequado NECESSITAMOS  DE  ATUALIZAÇÃO  PARQUE
TECNOLÓGICO, MELHORIAS DA ESTRUTURA FÍSICA E
NOVAS  INCORPORAÇÕES  COMO  US  DENTRO  DA
UNIDADE PARA QUALIFICAR ENSINO.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Os  aparelhos  eletro/eletrônicos  têm  apresentado
problemas periodicamente.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM
/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Limitações de recursos: Não dispomos de hemodiálise
contínua, o que limita o procedimento em paciente
muito  graves  e  instáveis  hemodinamicamente.
Biópsia  renal  temos  limitações,  quanto  a  qualidade
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dos  laudos  (imunofluorescência)  e  ausência  de
eletrônica.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Mobiliário  antigo.  Necessidade de modernização do
setor  de  trabalho  com  aquisição  de  novos
equipamentos  para  agilizar  liberação  de  resultados.
Sistema laboratorial pouco funcional.

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Esta adequado, mais para melhorar as condições de
trabalho necessitamos manutenção nos equipamento
e equipamentos novos.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado ergonomia  precisa  ser  melhorada.Bancadas  e
maquinários altos

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Quase sempre encontramos o que precisamos.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Adequado Investimentos na manutenção dos equipamentos.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

equipamentos  e
recursos

Inadequado falta  equipamento  para  estruturar  a  sala  de
emergência (atual sala de procedimentos)

Unidade de Vigilância
em
Saúde/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Inadequado A  cadeira  e  bancada  de  computador  não  são
ergonômicos.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Inexistente Cadeiras quebradas, bancadas fora do padrão

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

equipamentos  e
recursos

Mais  que
adequado

Equipamentos pessoais e internet compatíveis com o
trabalho realizado

Divisão de Gestão de
Pessoas  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Espaço  físico  inadequado  (pequeno).  Mesas
inadequadas apresentam riscos ergonômicos.

Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Necessário  divisória,  espaço  físico-estrutural  maior,
área  de  armazenamento  de  medicamentos
(estoque),mais um computador, geladeira ligado em
gerador para guarda de medicamentos termolábeis.

Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Necessitamos  de  um  sistema  (software)  que  reúna
todas as informações necessárias para realização de
pedido  de  forma  informatizada  (em  fase  de
desenvolvimento)
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Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Falta computador

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Equipamentos  antigos,  precisando  de  renovação,
pedido já encaminhado a chefia imediata.

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Excesso  de  pessoas  no  mesmo  local,  sem
computadores, telefone, mesa e cadeira para todos

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Material já obsoleto, faltando peças reposição,

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Equipamentos  básicos  insuficientes,  como
termômetro, suporte de soro, não tem cadeira...

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

recursos em quantidade insuficiente  para atender a
todos os pacientes,

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

As condições físicas do HUCAM estão defasadas por
efeito  do  próprio  tempo  de  existência  do  hospital.
Exemplo : 1- Corredores inadequados ao tamanho das
macas, elevador idem.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Falta  ainda  aparelhagens  complementares  a  nossa
atividade de UTI

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

equipamentos antigos e de várias marcas .

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Computadores  antigos  e  sem  velocidade.  Estão
tentando trocar alguns.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM
/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

ainda  existe  falta  de  alguns  equipamentos,
(estetoscópios,  aparelhos  de  PA)  mas  no  geral  são
suficientes

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Equipamentos  sucateados  e  dificuldade  de
manutenção  dos  insumos.  Atrasos  frequentes  nas
entregar dos materiais.

Unidade  de equipamentos  e Pouco Deficiência  de  mobiliário  adequado  para  realização
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Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

recursos adequado das  atividades,  não  contemplando  normas  de
ergonomia e biossegurança

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

algumas  centrifugas  de pequeno  porte  estão muito
antigas necessitam de troca.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Falta espaço físico para a equipe e estagiários.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

ás vezes necessitamos comprar balança e fita métrica

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Ainda persiste em falta de equipamentos, informalizar
o serviço.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

ATÉ  O  DIA  09/07/21  TINHA  QUE  DIVIDIR  01
COMPUTADOR PARA 3 PESSOAS PARA EXECUTAR AS
ATIVIDADES FUNCIONAIS.

Unidade de Oncologia
e
Hematologia/HUCAM
/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Necessitamos  de  uma  enfermaria  separada  para  o
tratamento do paciente oncológico

Unidade  de
Processamento  de
Informação
Assistêncial/HUCAM/
EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Respostas dadas enquanto estava em modo "trabalho
presencial", para todas as respostas.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

devido os mesmos estarem sempre com problemas

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Os equipamentos mal funcionamento e/ou xeceito e
a manutenção não é eficaz pois não é autorizada da
marca

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSER
H

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Fazemos  ambulatório  de  casos  complexos.
atendimento  necessita  de  melhor  equipamentos,
principalmente  na  área  da  retina.Não  há
computadores ou área para estudos do preceptores
ou alunos.

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Alguns  equipamentos  e  materiais  necessitam  de
manutenção, revisão, consertos e trocas constantes.
Ex: focos, carrinho de levar material, computador, ar
condicionado,  mesa  de  cirurgia,  sala  de
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curativo/Procto  (Ergonomia),  aparelho  de
Eletrocardiograma.

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

FALTAM  COM  FREQUÊNCIA  TERMÔMETROS  E
ESTETOSCÓPIOS.

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Faltam aparelhos de temperatura, estetoscópio pqra
aferir  PA  e  relógios  funcionantes  para  verificar
frequência  cardíaca,  sendo  necessário  utilizar  o
celular.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Bancadas muito altas na sala de pasteurização. Vários
sistemas e e-mails para serem acessados (AGHU, BLH-
WEB,  Lepisma,  SEI,  SoU  GOV,  e-mail  institucional
UFES, EBSERH, pessoal. Necessidade de mais um PC p
equipe usar o sistema para atendimentos.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Acredito que houve perda na qualidade dos recursos
oferecidos para exercer meu trabalho

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

Utilizamos aparelho de aferir temperatura e pressão
arterial de uso pessoal,os aparelhos de pressão ficam
no setor porém alguns com peça incompleta, alguns
com defeito. Serviço de manutenção se apresentam
quando são chamados

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

equipamentos  e
recursos

Pouco
adequado

A ergonomia das bancadas nas áreas de manuseio dos
equipamentos tem sobrecarregado a saúde física da
equipe.

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado condições de trabalho é provida pelo HUCAM

Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado Em razão da sala pequena e móveis aglomerados, há
uma dificuldade de limpeza do ambiente.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado adequado

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado fazendo  ressalva  á  situação  atual  de  obras  e
tambéwm  a  transitoriedade  das  instalações  das
enfermarias.

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado Atendem ao que é necessário.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos

limpeza  e
conservação

Adequado TURNOS DE LIMPEZA MUITO ADEQUADOS NA MAIOR
PARTE  DOS  TURNOS  MAS  CONSERVAÇÃO  AINDA
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Adulto/HUCAM/EBSE
RH

MAIS REATIVA QUE PREVENTIVA.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

limpeza  e
conservação

Adequado Adequado.

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado A limpeza esta adequada dentro das condições que o
setor oferece. O setor precisa de reformas.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado A limpeza é adequada,  porém não concordo com a
logística  de  executar  o  trabalho,  algumas  vezes
realizam tarde da noite e utilizam produtos fortes que
encomoda

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Adequado As  servidoras  da  higienização  são  em  número
insuficiente.

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

limpeza  e
conservação

Inadequado A limpeza do ambiente do quarto dos médicos que é
dividido  com  os  residentes,  todos  os  profissionais
teem sua parcela de responsabilidade com a limpeza
do ambiente, louça suja deixada na mesa, mascaras
usadas  em  cima  dos  leitos  roupa  de  cama  não
recolhida

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Inexistente Sem estrutura física nenhuma

Gerência
Administrativa  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Mais  que
adequado

O  serviço  de  higienização  é  realizado  de  forma
excelente  e  dentro  do  preconizado  para  áreas
administrativas

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

limpeza  e
conservação

Mais  que
adequado

Ambiente arejado e limpo

Unidade  de  Atenção
Psicossocial  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

precisaria ter uma pessoa fixa para a limpeza.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Pisos e paredes manchadas, quebradas, mofadas...

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

boa  limpeza,  estrutura  antiga  com  problemas
constantes,portas  apertadas para  entrada de macas
nos quartos,

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Falta manutenção preventiva adequada
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Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

A  limpeza  é  realizada  adequadamente,  mas  a
conservação  não.  A  estrutura  do  local  está  muito
aquém  do  mínimo  para  garantir  a  segurança  dos
servidores e da realização das atividades.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Limpeza  é  realizada  bem  e  com  frequência,  mas
conservação dificultosa, pois muita coisa é velha e já
deveria ter sido substituída.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Mobiliário  antigo  com  cupim  em  alguns  moveis.
Apenas dois funcionários da limpeza para higienizar
todo o laboratório.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Em 25 anos nunca houve uma reforma para melhor
acomodação  e  desempenho  dos  profissionais  no
laboratório de urgência.

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Conservação: melhorar.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

limpeza  e
conservação

Pouco
adequado

Reforma que foi feita ne rede elétrica deixou toda a
tubulação por onde passa a fiação sobre as paredes o
que dificulta higienização adequada.

Gerência
Administrativa  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado A falta de janelas nas salas

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado condições de trabalho é provida pelo HUCAM

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

iluminação Adequado adequado

Unidade de Atenção à
Saúde  da  Mulher  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado POrem uso de Lâmpadas de qualidade questionavel,
com queima de lâmpadas frenquente, prejudicando a
iluminação  e  consequentemente  o  desenvolver  do
trabalho , e forçando os olhos.

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado Atendem ao que é necessário.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE

iluminação Adequado UNIDADE  COM  ILUMINAÇÃO  ADEQUADA  COM
OPORTUNIDADE DE MELHORIAS COMO LUZ INDIRETA
DENTRO DOS BOX.
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RH

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

iluminação Adequado Adequado

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

iluminação Adequado A  iluminação  é  branca  quente  e  as  lâmpadas
queimam com frequência.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

iluminação Adequado Mas as luzes poderiam ser mais individualizadas nós
berços

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado A  iluminação  do  setor  em  geral  esta  adequado.
Dentro das enfermarias precisa melhorar.

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado A iluminação dos consultórios pode melhorar

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Adequado Precisa melhorar a iluminação hospitalar.

Unidade  do  Sistema
Respiratório  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Inadequado tem  infiltração  no  consultório  médico  que  causa
estrago frequente nas lampadas

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

iluminação Mais  que
adequado

Podendo inclusive trabalhar em área aberta

Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

iluminação Pouco
adequado

Necessário  mais  iluminação,  pois  não  temos  luz
natural, uma vez que as janelas bloqueiam totalmente
a entrada de luz, e estas permanecem o tempo todo
fechado  em  razão  do  filtro  HEPA.  Sugiro  troca  de
janelas.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

iluminação Pouco
adequado

Alguns focos cirurgico com defeito, negatoscopio com
defeito e alguns inexistente

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

iluminação Pouco
adequado

Não  há  lâmpada  individual  para  cada  leito,  para
atender  um  paciente  acorda  todos,  são  altas  e
iluminam pouco.
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Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

iluminação Pouco
adequado

Tem pouca iluminação nas enfermarias dificultando a
punção venosa

Unidade de Contratos
- HUCAM/EBSERH

iluminação Pouco
adequado

Há anos isso é um problema aqui no HUCAM e entra e
sai gestão e a coisa permanece.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

iluminação Pouco
adequado

ambientes  como repouso do paciente  sem controle
de luminosidade . ou muito claro ou escuro demais.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

iluminação Pouco
adequado

as  lampadas  poderiam  ser  mais  adequadas  para  o
ambiente UTIN

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Pouco
adequado

PRECISA  SER  MELHOR  ADEQUADO  EM  ALGUMAS
ENFERMARIAS, POIS FALTAM LUZ DE CABECEIRA EM
ALGUNS LEITOS.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

iluminação Pouco
adequado

A iluminação deixa a deixar, só trocam as lâmpadas
queimadas  quando  são  solicitados,  desconheço  se
existe um trabalho preventivo

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Adequado condições de trabalho é provida pelo HUCAM

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

ventilação Adequado Recepção do setor ainda sem ar. Excesso de calor no
verão

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

ventilação Adequado adequado

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

ventilação Adequado também ressalvando as obras que impõe os tapumes
na janelas.

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Adequado Atendem ao que é necessário.

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

ventilação Adequado Foi  instalado  um  novo  aparelho  de  ar  refrigerado,
após o antigo inundar o quarto....

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE

ventilação Adequado FALTAM  AMBIENTES  COM  PRESSÃO
NEGATIVA.AMBIENTES  DE  REFEIÇÃO  NÀO
VENTILADOS.
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Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Adequado Setor climatizado com ar condicionado. Porém não sei
informar se a umidade do ar é adequada. Nunca vi
sendo mensurada.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Adequado Poderia ter telas nas janelas para evitar entradas de
mosquitos.

Divisão de Gestão de
Pessoas  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Inadequado Local  sem  janelas,  sem  ventilação  e  iluminação
naturais.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

ventilação Inadequado precarias,  ar  condicionado  vive  com  defeito,
enfermarias  quentes  com  pouca  ventilação  natural
sem climatizador

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

ventilação Inadequado Trabalho muito tempo dentro da sala de utilidades e
não tem janela, somente um exaustor com defeito.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

ventilação Inadequado ar condicionado sempre com defeito , pingando. não
ventila todas áreas. locais frios demais e outro espaço
quente.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Inadequado Devido a reforma da cozinha está atrasada , servimos
as refeições no container . E no calor ,embora tenha
ar condicionado ,fica abafado e muito aglomerado.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Inadequado TRABALHAMOS EM UMA SALA CONJUGADA MAIS 30
PESSOAS.  SOMENTE  1  AR  EM  CADA  SALA.  LOCAL
MAIS AMPLO.

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSER
H

ventilação Inadequado Sugestão: Mais um, ou dois, ou três, ar condicionado
para o corredor principal- Sala de espera dos usuários.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Inadequado Ar condicionado não funciona

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Inadequado O aparelho de ar codicionado quase sempre está com
algum  defeito.  E  no  posto  de  Enfermagem  do  Pré
Parto não há janela.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

ventilação Inexistente O sol fica em cima dos usuarios e eles colocam lençol
na janela pra se proteger, enfermaria muito quente
que muitos acordam a noite todo suado.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Inexistente Hospital  em obra,  janelas estão todas lacradas com
tapume, quarto muito fechado, pacientes reclamam
muito

Unidade  de
Administração  de

ventilação Mais  que Podendo inclusive trabalhar em área aberta
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Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

adequado

Gerência
Administrativa  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

A  falta  de  janelas  nas  salas  impede  a  ventilação
dentro do setor

Ouvidoria  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Não tem janela

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

ventilação Pouco
adequado

Apenas duas portas, as quais apenas uma fica aberta
e algumas basculantes no alto. Entretanto, existe uma
reforma em andamento.

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

como se trata de um setor fechado não hácirculação
de ar natuiralmente, só os ar condicionados

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

ventilação Pouco
adequado

sobretudo, a sala de espera.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

ventilação Pouco
adequado

Sala fechada, sem ventilação, apenas ar condicionado.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

ventilação Pouco
adequado

Falta de manutenção nos aparelhos condicionadores
de ar.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Ainda há setores com ar condicionado de janela.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Não possui janela

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

ventilação Pouco
adequado

Poderia ser ar condicionado central no setor ucinco.
Igual é na Utin.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

ventilação Pouco
adequado

porque não temos como controlar dentro do setor

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-

ventilação Pouco enfermaria com ventilação ruim e quarto dos medicos
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Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

adequado com pouca janelas

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSER
H

ventilação Pouco
adequado

Algumas salas não tem ventilação externa.

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Corredores de atendimento sem refrigeração, ficando
com  temperatura  elevada  para  o  atendimento  ao
cliente

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

OS AR CONDICIONADO SO VIVEM COM DEFEITO.

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Precisa  melhorar.  Enfermarias  muito  quente.
Necessitamos de ar condicionado.

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

EM  ALGUMAS  ENFERMARIAS  O  SISTEMA  DE  AR
CONDICIONADO  APRESENTA  PROBLEMAS  COM
FREQUÊNCIA, INCLUSIVE NO REPOUSO DA EQUIPE DE
ENFERMAGEM.

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Os  quartos  são  refrigerados,  mas  o  posto  de
enfermagem é corredor não tem ventilação. No verão
passamos mal com o calor.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

ventilação Pouco
adequado

Na radiologia, os boxes para a realização dos exames
de  ultrassom  são  estreitos,  ficando  com  espaço
pequeno para o medico, o paciente e dois residentes,
e as vezes um acompanhante.

Divisão de Gestão de
Pessoas  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Não se aplica Reforma em andamento para individualizar banheiros
feminino e masculino Antes banheiro era unissex.

Setor de Vigilância em
Saúde e Segurança do
Paciente/HUCAM/EBS
ERH

banheiros Não se aplica MESMO  EM  TRABALHO  REMOTO  JÁ  HAVIA  1
BANHEIRO  SEM  VENTILAÇÃO  PARA  10  MULHERES
USAREM. CONTINUA O MESMO CAUS.

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Adequado condições de trabalho é provida pelo HUCAM

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

banheiros Adequado adequado

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Adequado Atende ao que é necessário.

Unidade  de
Diagnóstico  por

banheiros Adequado Adequado
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Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Adequado Distribuição  adequada.  Os  banheiros  precisam  de
reformas.

Unidade  do  Sistema
Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/
EBSERH

banheiros Adequado Há apenas um pequeno banheiro para cerca de 20 a
30 pessoas usarem ao longo do dia. A construção de
um outro sanitário seria interessante.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Adequado O  setor  da  maternidade  necessita  de  banheiros
masculinos.

Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

banheiros Inadequado Temos  apenas  um  único  banheiro,  utilizado  por
homens e mulheres.

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Inadequado O banheiro fica ao lado da copa e é apenas 1 banheiro
para todos do setor. Entretanto, existe uma reforma
em andamento.

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

banheiros Inadequado 1 banheiro para toda equipe da casa 3. Muito pouco.

Unidade  de  Atenção
Psicossocial  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado falta um banheiro exclusivo para os pacientes.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

banheiros Inadequado Somente  quatro  banheiros  para  21  um  usuário
cirúrgicos,  inclusive  usuários  em  isolamento  de
contato usando o mesmo banheiro dos que não são
isolamento.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

banheiros Inadequado apenas  03  banheiros  para  atender  22  pacientes,
muitos em preparo para cirurgias

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado falta um vestiário que atenda a demanda do número
de servidores/empregados

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado O  vestiário  é  pequeno  para  a  quantidade  de
funcionários.

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Inadequado Apenas um Banheiro para um quantitativo grande de
funcionários

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE

banheiros Inadequado Apenas 1 banheiro para todos os servidores



73

RH

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Inadequado Apenas 1 banheiro para os 2 setores 4 andar e cti3

Unidade de Contratos
- HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado è necessário aumentar a disponibilidade de banheiros
para  atender  o  número  relativamente  elevado  de
servidor no Departamento.

Unidade de Contratos
- HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Há anos isso é um problema aqui no HUCAM e entra e
sai  gestão  e  a  coisa  permanece.  Trata-se  de  2
banheiros para 50 pessoas.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Só existe um banheiro.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Número  insuficiente  de  banheiros  na  unidade  que
inclusive são compartilhados por usuários do serviço.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado No local de serviço. 30 pessoas para um banheiro, que
fica  fora  do setor.  Causando  constrangimento,  pois
tem que ficar rodando no hospital para achar outro
banheiro disponível.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Não  tem  ventilação.  Apenas  1  banheiro  para  84
funcionários + estagiários

Unidade  de  Program
Orçamentária  e
Financeira  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado poucos  banheiros  para  atender  o  numero  de
funcionários lotados no DAF.

Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/
EBSERH

banheiros Inadequado Não possuimos banheiro no local e sim no corredor,
onde temos que nos descolcar até ele. durante o mes
de junho ficamos 30 dias sem o mesmo que estava
em obras  necessitando ir  ao pronto socorro ou em
outras áreas que possuem banheiro.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

banheiros Inadequado a localização exige deslocamento do local de trabalho
e é e. umero insuficiente

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

banheiros Inadequado considerando que o andar que estamos alocados hoje
os  banheiros  estão  localizados  em outro  andar,  no
superior

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-

banheiros Inadequado apenas  um  banheiro  com  numero  grande  de
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Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

mulheres no setor

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSER
H

banheiros Inadequado Dois  banheiros,  números  expressivo  de  servidores,
residentes e acadêmicos.

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Número de funcionários.

Unidade  do  Sistema
Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/
EBSERH

banheiros Inadequado o  setor  conta  com  apenas  um  banheiro  e  sua
localização fica dentro da copa, único lugar que temos
para fazer nossas refeições que além de ser pequeno
e  estreito,  temos  que  conviver  com  essa
inconveniência  de  termos  um  banheiro  dentro  da
copa.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Banheiro único para funcionários e usuários de ambos
os sexos e não acessível a portadores de necessidades
especiais.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Existe uma dificuldade na distribuição dos banheiros
para funcionarios no setor de trabalho

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

banheiros inadequado é quando funciona, tem muito vazamento de água.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inadequado Apenas  temos  um banheiro  na  sala  de repouso  da
maternidade, o número de pessoas não comporta seu
uso

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Inexistente poucos para o número de pessoas.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inexistente Não temos banheiro no setor ,  tenho que procurar
nos corredores ,pois o que tem fica muito longe do
nosso ambiente de trabalho.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Inexistente SOMOS MAIS DE 60 SERVIDORES PARA SOMENTE 01
BANHEIRO  E  EM  OUTRO  SETOR.  SEM  DUCHA  E
CHUVEIRO.

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Mais  que
adequado

Sempre limpos e com material de limpeza disponível

Setor  de
Contabilidade  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Muitas pessoas na Divisão para utilizar três banheiros,
apenas.
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Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Um único banheiro para 27 mulheres utilizarem.

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

25  pessoas  no  mesmo  setor  dividindo  apenas  01
sanitário

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Devido  ao  grande  quantitativo  de  servidores,
professores  e  alunos,  precisaríamos de um número
maior de sanitários.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Os boxes são estreitos.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

banheiros Pouco
adequado

falta banheiro para os pais

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

existem  poucos  sanitários  para  a  quantidade  de
pessoas que circulam no setor

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

o banheiro feminino nao tem privacidade total.

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Pouco
adequado

Apenas 1 para todos do setor.

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Pouco
adequado

o  banheiro  é  utilizado  por  todos  funcionários  do
andar,  desde  os  funcionários  da  higienização  ate
pelos médicos e medicas residentes.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Pouco
adequado

LIMITADOS,  POUCO  ERGONÔMICOS  E  SEM
CONFORTO.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

banheiros Pouco
adequado

Falta sistema de exaustão

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

banheiros Pouco
adequado

os banheiros ficam dentro dos quartos de repouso. é
necessário um banheiro fora  dos quartos,  para não
incomodar quem está em horário de descanso

Unidade  de banheiros Pouco Pelo número de funcionários, principalmente do sexo
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Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

adequado feminino, precisaríamos de instalações melhores e em
número maior.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Dois  banheiros  (masculino  e  feminino)  muito
pequenos. Vasos sem tampa. Necessidade de reforma
e ampliação.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

só existe um banheiro com chuveiro frio, e que ainda
serve de chuveiro de emergência em caso de acidente
com produto químico.

Unidade de Oncologia
e
Hematologia/HUCAM
/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Temos apenas um banheiro.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

banheiros Pouco
adequado

Devido a mudança recente de prédio não dispomos
de banheiros próximos ao setor

Unidade  do  Sistema
Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/
EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Só um banheiro para todos os funcionários

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Não existe banheiro externo para acompanhantes e
visitantes,  sendo  necessário  utilizar  o  banheiro  dos
pacientes.  E o banheiro da enfermagem fica dentro
do descanso.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

banheiros Pouco
adequado

Às vezes só um banheiro no Pré Parto é pouco. Uma
parturiente  precisa  ficar esperando.  Se  tivesse mais
um seria bom.

Divisão de Gestão de
Pessoas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Não se aplica Reforma em andamento para instalação de copinha
para refeição.

Unidade de Atenção à
Saúde  da  Mulher  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Porem não Existe Local para descanso. Apenas para
Alimentação.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Muito  bom.  Temos  forno  micro-ondas,  ar
condicionado.

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Já temos filtro d'água no quarto.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos

espaço  para
refeição  e

Adequado Adequado
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Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

descanso

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM
/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Só o local de descanso que é de péssima qualidade.
Tem ratos  no local  pq  o  mesmo oferece qualidade
para isso e quando venta as telhas de zinco que estão
solta faz muito barulho.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Adequado Na  maternidade  e  adequado.  Na  radiologia,  onde
estou  atualmente  em  decorrência  da  pandemia,  e
inadequado.

Setor  de
Contabilidade  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado A copa é muito pequena.

Setor de Vigilância em
Saúde e Segurança do
Paciente/HUCAM/EBS
ERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado eu  estive  em  trabalho  remoto  até  o  dia  10/06/21.
Voltei  dia  17/06/21.  Desde  dia  em  diante  vejo
inadequado o local  e  pelo  relato e insatisfação dos
colegas, isto se agravou desde o início da pandemia. À
saber  que  mesmo  antes  da  pandemia  já  era
inadequado.

Unidade  de
Abastecimento
Farmacêutico/HUCA
M/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Não temos nenhuma área de descanso.

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado não temos que de para todos almoçarem

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Improvisado

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado existe um espaço restrito, pouco comfortavel e com
espaço insuficiente para a qauntidade de ususários

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado pequeno e com pouca ventilação

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado espaço pequeno

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Pequeno para um quantitativo grande de funcionários

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Espaço de alimentaçao e descanço compartilhados

Unidade de Contratos espaço  para
refeição  e

Inadequado Não há um lugar  disponível  para que os  servidores
realizem sua refeições no Departamento. Só tem Uma
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- HUCAM/EBSERH descanso copa pequena, para duas pessoas ou três no máximo.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado A copa pertence a outro setor e o local de descanso
também isso no tocante a enfermaria 237 a qual está
sob direção do UTI adulto

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado PEQUENO, NÃO AREJADO, SUBDIMENSIONADO PARA
AS EQUIPES. TODAVIA EM ADEQUAÇÕES PREVISTAS.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Ausência de espaço adequado

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado local pequeno . copa enfrente ao banheiro.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado totalmente inadequado,  o espaço é  pequeno e  fica
em um corredor de passagem de outros servidores,
não em privacidade.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM
/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Espaço de refeição esta adequado Porém o repouso
da  enfermagem  esta  em  local,  inadequado,  com
presença de mofo e até roedores

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Não  há  local  para  descanso  (inexistente)  e  para
refeições é um espaço mínimo. Que comportaria no
máximo 6  pessoas  (na  pandemia  3)  sendo  que em
cada turno há mais de 30 pessoas em atividade.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Local pequeno.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Tamanho, mobiliário e climatização inadequados.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Espaço para refeição pequeno para a quantidade de
funcionários no local de trabalho. Muitas vezes não é
possível  respeitar  o distanciamento social.  A equipe
precisa se revezar para poder almoçar. Não há espaço
para descanso.

Unidade  de  Terapia espaço  para Inadequado o repouso tem me os leitos xo aue o necessário e o
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Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

refeição  e
descanso

receitório é u.a improvisação

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSER
H

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Não  há  área  para  descanso  ou  estar
médico/enfermagem e equipe.

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Espaço  inadequado(tamanho)  e  local  no  meio  da
recepção

Unidade  do  Sistema
Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Há  uma  pequena  copa  que  é  passagem  para  o
banheiro. Se mais de uma pessoa quiser beber água
ou um café, o fluxo para o banheiro fica interditado.

Unidade  do  Sistema
Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Uma  copa  super  pequena  e  não  tem  local  para
descanso

Unidade  do  Sistema
Respiratório  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado copa muito pequena

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado O descanso é  pequeno,  descansamos numa beliche
com  parafusos  frouxos,  correndo  o  risco  de
desmontar, além disse precisamos descansar no chão.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Sugiro  que  o  espaço  de  repouso  seja  separado  do
local  de  refeição.  Pois  ficam  copa,  banheiro  e
descanso num mesmo ambiente.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Não há.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

inadequado Deveria ter mais banheiro com chuveiro.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado Não  há  um  espaço  físico  protegido  para  essa
finalidade.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inadequado É pequeno e tumultuado para atender a muita gente.

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Não há local para refeição/descanso. Cada um come
na própria mesa da estação de trabalho. Entretanto,
existe uma reforma em andamento.

Unidade de Contratos
- HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e

Inexistente Não existe local para descanso.
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descanso

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Só tem acomodação para dois profissionais. O resto
descansa  em  colchões  no  chão.  Sujeitos  a
contaminação e exposição a insetos.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Não existe.

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente É MUITO COMEMOS EM CALÇADAS, SALAS DE AULA
OU  EMBEIXO  DE  ARVORES.  PRINCIPALMENTE  OS
TERCEIRIZADOS.

Unidade de Vigilância
em
Saúde/HUCAM/EBSER
H

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Não existe local para refeição. Utilizamos a copa de
outra unidade.

Unidade  do  Sistema
Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente a  copa  é  pequena  e  estreita,  inadequada  fazermos
uma refeição de forma descente.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Inexistente Um  absurdo,  não  temos  refeitório  no  hospital,  as
refeições são feitas em um container e além de tudo
isso, a refeição que era gratuita, hoje pagamos por ela

Unidade de Atenção à
Saúde  da  Mulher  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Mais  que
adequado

não  existe  local  para  descanso  no  intervalo  para
nenhum trabalhador

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

condições de trabalho é provida pelo HUCAM. Obra
refeitório em andamento.

Unidade  de  Apoio
Multiprofissional/HUC
AM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Espaço  em  reforma  estrutural,  mas  ainda  pequeno
para número de pessoas

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

adequado

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Devido  ao  grande  quantitativo  de  servidores,
professores  e  alunos,  precisaríamos  de  um  espaço
maior para realizarmos nossas refeições.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

muitos alunos dividem a copa com os servidores

Unidade de Atenção à
Saúde  da  Mulher  -

espaço  para
refeição  e

Pouco No verão muito calor.
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HUCAM/EBSERH descanso adequado

Unidade de Atenção à
Saúde  da  Mulher  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

O espaço utilizado para as  refeições é  copa e DML
pois possui um tanque (não tem pia) onde se lava os
materiais de limpeza e os itens de cozinha.

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

O  espaço  para  descanso  poderia  melhorar.  Já  se
discutiram adequações, mas ainda não foram feitas.

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

espaço pequeno .

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

espaço de refeição é junto com o de descanso

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

os  lanches  e  refeições  são  realizados  no  próprio
quarto de estar dos plantonistas.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

pequeno.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

muito apertado para o quatitativo de servidores

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Não temos local Para descanso

Unidade de Oncologia
e
Hematologia/HUCAM
/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Não temos um espaço adequado para repouso . Isso
gera um estresse muito grande tanto para o servidor
diarista quanto para o plantonista .

Unidade de Oncologia
e
Hematologia/HUCAM
/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Falta um espaço para repouso do plantonista noturno

Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/
EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

não possuimos refeitorio. temos uma bancada onde
improvisamos um local para alimentarmos. Não tem
separação entre as pessoas que circulam. onde todos
passam  e  nos  veem,  pedem  informações,  não
respeitam nosso horário de almoço.
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Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSER
H

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Não há espaço para descanso, apenas refeição.

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

cozinha pequena e não temos local de descanso

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Espaço pequeno para refeições.

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Espaço pequeno. Repouso e copa juntos no mesmo
local  trazendo  desconforto  no  horário  de  descanso
por causa do barulho.

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Falta um ambiente proprio para refeição e descanso
nos intervalos

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

APARECEM COM FREQUÊNCIA BARATAS, LACRAIAS E
ESPAÇO MUITO PEQUENO.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

espaço  para
refeição  e
descanso

Pouco
adequado

Local pequeno, com baratas, e por vezes infiltração.
Avaliar dedetização.

Gerência  de  Atenção
à  Saúde  -
HUCAM/EBSERH

segurança Adequado condições de trabalho é provida pelo HUCAM

Unidade  de  Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSER
H

segurança Adequado Há  catraca  eletrônica  nas  entradas,  vigilantes,
câmeras...

Unidade  de  Cirurgia
RPA/CME  -
HUCAM/EBSERH

segurança Adequado Atende ao que é necessário.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

segurança Adequado SUGESTÃO  DE  MONITORAMENTO  E  CONTROLE  DE
FLUXO / ENTRADA E POR CÂMERA E NECESSIDADE DE
LIMITAÇÃO DE PRÉ-AUTORIZAÇÕES NA CHEFIA.

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

segurança Adequado Adequado

Unidade  de
Diagnóstico  por
Imagem  Métodos
Gráficos/HUCAM/EBS
ERH

segurança Adequado Segurança patrimonial apenas
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Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

segurança Adequado TEMOS UMA BOA EQUIPE

Unidade  do  Sistema
Digestivo  -
HUCAM/EBSERH

segurança Adequado Teve melhoras no último ano.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

segurança Adequado Deveria ser em ambientes separados.A beliche é sem
estrado,estamos ficando com dores na coluna.

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

segurança Inadequado furtos  estão  acontecendo  nos  repousos  de
funcionários da UTI do HUCAM

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

segurança Inadequado Falta de uniforme de trabalho para nosso setor

Unidade  de  Cuidados
Intensivos  e  Semi-
Intensivos
Adulto/HUCAM/EBSE
RH

segurança Inadequado Fui  roubado  durante  meu  plantao  .  Minha  bolsa
estava  no repouso médico  .  Foi  retirado  seiscentos
reais

Unidade  de  Nutrição
Clinica  -
HUCAM/EBSERH

segurança Inadequado O gás vaza muito. Acho muito perigoso.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

segurança Inexistente Antes  havia  seguranças  no  local  da  recepção,  hoje
não mais

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

segurança Inexistente NÃO TEMOS SEGURANÇA NO SETOR.

Unidade  do  Sistema
Urinário  -
HUCAM/EBSERH

segurança Inexistente Não existe segurança nas enfermarias.nao saberíamos
o fluxo de comunicação caso fosse preciso comunicar
algo inesperado.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

segurança Inexistente Não  temos  segurança  em  nosso  ambiente,  apenas
segurança na portaria do hospital, e no lado externo.
Já  tivemos  roubo  nas  enfermarias  e  quarto  dos
médicos

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

segurança Inexistente Somos "porta aberta" à população que vem da rua,
mas os agentes da segurança ficam nas portarias do
térreo.  Nós  ficamos  à  mercê  do  que  tiver  que
acontecer.

Divisão de Gestão de segurança Pouco A pergunta é sobre segurança patrimonial, ou de nos
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Pessoas  -
HUCAM/EBSERH

adequado servidores?

Setor de Vigilância em
Saúde e Segurança do
Paciente/HUCAM/EBS
ERH

segurança Pouco
adequado

Quando falamos de segurança, não é só a estrutura,
mas tb a parte sanitária. o distanciamento de pessoas
e a aglomeração. É o que falta aqui!

Unidade  de
Administração  de
Pessoal/HUCAM/EBSE
RH

segurança Pouco
adequado

Ficamos muito  próximos da entrada do HUCAM,  os
bairros vizinhos são perigosos.

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

segurança Pouco
adequado

adequado

Unidade de Atenção a
Saúde  da  Criança  e
Adolescente/HUCAM/
EBSERH

segurança Pouco
adequado

Só temos segurança patrimonial

Unidade  de  Clínica
Médica/HUCAM/EBSE
RH

segurança Pouco
adequado

Obtive  informações  de  que  não  é  seguro  deixar
objetos  pessoais  no  quarto,  pois  é  um  ambiente
frequentado por muitos seguimentos profissionais.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

segurança Pouco
adequado

Qualquer pessoa consegue ingressar no local. E não
conte com sistemas de alarme ou monitoramento.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

segurança Pouco
adequado

Número de agentes de segurança insuficiente.

Unidade  de
Laboratório  de
Análises  Clínicas  -
HUCAM/EBSERH

segurança Pouco
adequado

Poderia melhorar a segurança por meio de instalação
de  cameras  de  segurança  e  disponibilização  de
profissional de segurança mais dedicado ao setor de
trabalho, principalmente aos fins de semana.

Unidade  de  Terapia
Intensiva  e  Semi-
Intensiva  Pediátrica  e
Neonatal/HUCAM/EB
SERH

segurança Pouco
adequado

muito exposto

Unidade  do  Sistema
Cardiovascular  -
HUCAM/EBSERH

segurança Pouco
adequado

Ambiente externo fica sem luz de vez em quando.

Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

segurança Pouco
adequado

Fechadura  da  porta  de  entrada  sem  segurança  na
trava  e  ficamos  muito  expostos  ao  público  na
recepção. Até o momento não foi colocado o vidro de
proteção na recepção ,  conforme protocolo  COVID-
19.
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Unidade  Materno
Infantil  -
HUCAM/EBSERH

segurança Pouco
adequado

Por  ser  um  setor  de  maioria  mulheres,  por  vezes
somos intimidadas por  pacientes  e  acompanhantes.
Avaliar introdução de homens na equipe.
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Itufes - Instituto de Tecnologia da Ufes

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 0 1 0 0 0
limpeza e conservação 0 0 0 0 0 1
iluminação 0 0 0 0 0 1
ventilação 0 0 0 0 0 1
banheiros 0 0 0 0 0 1
espaço para refeição e descanso 0 0 0 0 0 1
segurança 0 0 0 0 0 1

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SA/ITUFES equipamentos e 

recursos
Pouco 
adequado

Por se ratar de equipamento pessoal, o mesmo 
não dispõe dos recursos necessário ao bom 
desenvolvimento das tarefas.
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OUV - Ouvidoria

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 1 1 0 1 0
limpeza e conservação 1 1 1 0 1 0
iluminação 1 2 0 0 1 0
ventilação 1 1 1 0 1 0
banheiros 1 0 1 1 1 0
espaço para refeição e descanso 1 0 0 1 2 0
segurança 1 2 0 0 1 0

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
OUV equipamentos e 

recursos
Adequado Sugiro adequação de espaços reservados para 

atendimentos que necessitem de privacidade.
OUV equipamentos e 

recursos
Inexistente Havia a possibilidade de solicitar o equipamento 

da ouvidoria, mas continuei utilizando 
computador pessoal. Utilizo a internet é 
mobiliário pessoal.

OUV equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.
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OUV equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Necessidade de atualização dos equipamentos 
de informática.Essa análise contempla, apenas, o
espaço da OUVIDORIA.

OUV limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.

OUV limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Limpeza realizada apenas uma vez por 
semana.Essa análise contempla, apenas, o 
espaço da OUVIDORIA.

OUV iluminação Adequado Essa análise contempla, apenas, o espaço da 
OUVIDORIA.

OUV iluminação Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.

OUV ventilação Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.

OUV ventilação Pouco 
adequado

Essa análise contempla, apenas, o espaço da 
OUVIDORIA.

OUV banheiros Inadequado Não há disponibilidade de banheiro no setor. O 
mais próximo disponível se localiza no centro de 
vivencia e não é acessível.Essa análise 
contempla, apenas, o espaço da OUVIDORIA.

OUV banheiros Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.

OUV banheiros Pouco 
adequado

Sugiro disponibilização de banheiro acessível, 
considerando público atendido pela Ouvidoria.

OUV espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Não dispomos de local para refeição no 
setor.Essa análise contempla, apenas, o espaço 
da OUVIDORIA.

OUV espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente Sugiro disponibilização do referido espaço.

OUV espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.

OUV segurança Adequado Essa análise contempla, apenas, o espaço da 
OUVIDORIA.

OUV segurança Mais que 
adequado

local de trabalho montado no inicio das 
atividades remotas, atendendo todos os 
requisitos para perfeita execução do trabalho.
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PF - Procuradoria Federal

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 0 0 0 0 3
limpeza e conservação 1 0 0 0 0 3
iluminação 1 0 0 0 0 3
ventilação 1 0 0 0 0 3
banheiros 1 0 0 0 0 3
espaço para refeição e descanso 1 0 0 0 0 3
segurança 1 0 0 0 1 2



90

Proaeci - Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 3 26 12 2 2 13
limpeza e conservação 7 28 1 1 3 18
iluminação 5 32 1 1 3 16
ventilação 4 24 10 0 3 17
banheiros 6 29 1 0 5 17
espaço para refeição e descanso 9 20 5 1 6 17
segurança 8 24 4 0 4 18

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DAAD/PROAECI equipamentos e 

recursos
Não se aplica Local de trabalho na Ufes: Sala destinada aos 

atendimentos psicológicos não atende às 
exigências técnicas. Local de trabalho sem 
ventilação natural Trabalho remoto: Recursos 
razoáveis, tive que adquirir internet melhor. 
Cadeira inadequada

DAE/PROAECI equipamentos e 
recursos

Adequado Estou usando meus equipamentos pessoas para 
trabalho e inclusive precisei arrumar meu 
notebook para poder trabalhar (trocar peças 
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para ficar mais rápido e com memória melhor)
DAE/PROAECI equipamentos e 

recursos
Adequado Entretanto todo o investimento em ter um boa 

estrutura para trabalhar em casa foi custeada 
por mim. (Manutenção do notebook, internet, 
material de ergonomia, etc).

DAE/PROAECI equipamentos e 
recursos

Adequado Utilizo meus equipamentos, notebook e celular, 
e minha internet.

DGR/PROAECI equipamentos e 
recursos

Adequado Adequado, porém utilizo notebook e celular 
pessoais para desenvolvimento do meu trabalho.

DAAD/PROAECI equipamentos e 
recursos

Inadequado utilizei equipamentos da Ufes para o trabalho 
remoto. Contudo, o computador não possuía 
câmera nem microfone para as conferências, o 
que foi preciso comprar (+/- R$ 100)

CAF/DGR/PROAECI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Internet intermitente, computador lento.

CN/DGR/PROAECI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

em minha casa não disponho de cadeira 
adequada para trabalhar.

CN/DGR/PROAECI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Computadores antigos

DAE/PROAECI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

A instituição não disponibilizou telefone 
institucional individual para contatos 
provenientes do trabalho internet e computador 
do servidor sem auxílio de custo.

DGR/PROAECI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Os recursos são próprios e não são recursos 
muito adequados pois estão meio obsoletos. 
Mas foi possível desempenhas minhas 
atribuições no período.

DAAD/PROAECI limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho antes da pandemia: com a terceirização
e os cortes, o serviço de limpeza passou a ser 
mais escasso e mais superficial. Inadequado 
Trabalho remoto: não se aplica

DAAD/PROAECI limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto conforme previsto em norma 
durante todo o período.

DAAD/PROAECI limpeza e 
conservação

Inadequado também precisei comprar uma mesa de trabalho 
(R$300), um telefone celular (R$650)

DGR/PROAECI limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Serviço realizado em Home Office.

DAAD/PROAECI iluminação Não se aplica Trabalho remoto conforme previsto em norma 
durante todo o período.

CN/DGR/PROAECI iluminação Adequado Obs: Em minha sala administrativa existe apenas 
a iluminação artificial.

DAE/PROAECI iluminação Mais que 
adequado

Dentre as melhoria que fiz para trabalhar de 
casa, está a inserção de luz de led para trabalhar.
Lembrando tudo custeado por mim.

DGR/PROAECI iluminação Mais que 
adequado

Serviço realizado em Home Office.
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DAAD/PROAECI iluminação Pouco 
adequado

-

DAAD/PROAECI ventilação Não se aplica Local de trabalho na Ufes: sala sem ventilação 
natural, sem janelas. Ar condicionado antigo e 
sem manutenção Trabalho remoto: ok

DAAD/PROAECI ventilação Não se aplica Trabalho remoto conforme previsto em norma 
durante todo o período.

DAE/PROAECI ventilação Mais que 
adequado

Mais uma vez custeado por mim, com o uso o ar 
condicionado no verão.

DGR/PROAECI ventilação Mais que 
adequado

Serviço realizado em Home Office.

CAF/DGR/PROAECI ventilação Pouco 
adequado

No verão é extremamente quente.

CN/DGR/PROAECI ventilação Pouco 
adequado

Por não ter um local ventilado onde possa ligar o 
computador, preciso ficar com o ventilador 
ligado a maior parte do dia.

CN/DGR/PROAECI ventilação Pouco 
adequado

Obs: Em minha sala administrativa existe apenas 
a ventilação artificial (ar condicionado).

DAAD/PROAECI banheiros Não se aplica Local de trabalho na Ufes: não há banheiros 
destinado à equipe da Proaeci. Os banheiros são 
de uso coletivo (centro de vivências), costuma 
não ter papel nem produtos pra higienizar as 
mãos. Trabalho remoto: ok

DAAD/PROAECI banheiros Não se aplica Trabalho remoto conforme previsto em norma 
durante todo o período.

DAE/PROAECI banheiros Não se aplica Meu banheiro é excelente.
DGR/PROAECI banheiros Mais que 

adequado
Serviço realizado em Home Office.

DAAD/PROAECI espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Trabalho remoto conforme previsto em norma 
durante todo o período.

CN/DGR/PROAECI espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado O salão de refeições do RU é adequado para 
realização das refeições, porém, falta uma área 
específica para descanso no intervalo de 
trabalho.

DAAD/PROAECI espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente -

DAE/PROAECI espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Ótimo pode comer em casa e descansar no meu 
sofá após o almoço.

DGR/PROAECI espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Serviço realizado em Home Office.

DAAD/PROAECI segurança Não se aplica Trabalho remoto conforme previsto em norma 
durante todo o período.
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DGR/PROAECI segurança Mais que 
adequado

Serviço realizado em Home Office.

CN/DGR/PROAECI segurança Pouco 
adequado

As janelas e portas são fáceis de serem 
arrombadas.

DAAD/PROAECI segurança Pouco 
adequado

-
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Proad - Pró-Reitoria de Administração

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 8 66 26 6 3 21
limpeza e conservação 15 68 6 0 6 35
iluminação 14 71 4 1 6 34
ventilação 18 59 9 4 6 34
banheiros 17 57 12 2 7 35
espaço para refeição e descanso 20 42 15 8 11 34
segurança 23 42 21 3 7 34

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CECC/DPI/PROAD equipamentos e 

recursos
Não se aplica Home office.

DASAS/DSAN/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

CCPC/DPI/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado A maior parte foi realizada na minha residência 
por trabalho remoto, no entanto, o equipamento
foi fornecido pela UFES
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CECC/DPI/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado Ausência de instalação de pontos de energia e 
internet desde a troca da sala.

DA/DMP/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado A única observação é em relação a internet que 
às vezes cai.

DASAS/DSAN/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Adequado Estou usando o computador do trabalho e isso 
fez com que eu tivesse os recursos necessários, 
mas no trabalho presencial continua péssimo, 
não temos pias no atendimento á saúde dos 
usuários

DCC/DMP/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado Adequado para utilização remota no meu 
ambiente doméstico.

DFA/DCOS/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 
próprias.

DMP/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado suficiente para o desempenho das funções

DPI/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado Falta disponibilizarem webcam para realizar 
videoconferências.

DPM/DMP/PROAD equipamentos e 
recursos

Adequado Necessário investimento para melhoria da 
qualidade dos equipamentos domésticos 
(cadeira, mesa, iluminador, etc), a ser realizado 
caso seja formalizado o trabalho remoto após 
COVID.

DASAS/DSAN/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Inadequado A internet do campus CEUNES deixa muito a 
desejar. A cadeira da minha mesa está muito 
bamba e sem regulação de altura. O ar 
condicionado da minha sala não gela e é 
barulhento. A ausência de lavatório no setor é 
inaceitável.

DASAS/DSAN/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Inadequado ESTOU ATENDENDO EM LABORATORIO DE 
ENFERMAGEM POR INSTALAÇÕES 
INADEQUADAS PARA REALIZAÇÃO DE 
ATENDIMENTO MEDICO

DCC/DMP/PROAD equipamentos e 
recursos

Inadequado Desde que fui para o trabalho remoto, dependo 
de recursos próprios para trabalhar, como 
computador e telefone próprios.

DPI/PROAD equipamentos e 
recursos

Inadequado Não possuo espaço físico para montar estação 
de trabalho em casa. Na UFES tive muitos 
problemas com computadores e acessos aos 
sistemas, dificuldades e demora para conseguir 
suporte da STI. O almoxarifado também não 
supriu álcool e máscaras.

SEOFS/DSAS/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

As condições de trabalho remoto, me atenderam
muito mais adequadamente do que as 
presenciais. Produtividade infinitamente melhor,
equipamentos próprio muito melhor.

CCPC/DPI/PROAD equipamentos e Pouco Tive aumento com contratação de plano de 
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recursos adequado internet para acesso aos arquivos (download e 
upload) na rede interna da DPI na Ufes, bem 
como para reuniões online com chefia e colegas.

CCPC/DPI/PROAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Ausência de programa/software para controles 
pertinentes e necessários ao trabalho.

CCPC/DPI/PROAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Moro em Apto, e devido o trabalho remoto, o 
espaço ficou bem pequeno.

CGC/DCOS/PROAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Internet particular de baixa qualidade. 
Computador pessoal antigo, de baixa 
capacidade.

DCC/DMP/PROAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Necessitamos de um sistema de informações 
mais ágil, prático e integrado, completamente 
ambientado na Web (que seja acessado 
simplesmente por navegadores).

DCOS/PROAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Por ser tratar de um ano atípico e estar 
trabalhando home office, os recursos disponíveis
para trabalhar são bem escassos e não obtive 
apoio da chefia imediata.

DDI/PROAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

problemas no mause.

SACC/CC/SCF/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Computador antigo.

SEC/DPM/DMP/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Considerando que a minha residência não teria 
espaço para acolher um computador inteiro da 
UFES (desktop,teclado, mouse e monitor), tenho 
utilizado o notebook pessoal que é pouco 
adequado. O ideal seria o trabalho remoto 
utilizando notebook da instituição

SEC/DPM/DMP/
PROAD

equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Falta de disponibilidade de equipamento para 
execução das atividades. Exemplo: notebook.

DASAS/DSAN/
PROAD

limpeza e 
conservação

Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

DPI/PROAD limpeza e 
conservação

Não se aplica trabalho em casa.

CCPC/DPI/PROAD limpeza e 
conservação

Adequado A maior parte foi realizada na minha residência 
por trabalho remoto.

DCC/DMP/PROAD limpeza e 
conservação

Adequado Adequado para trabalho remoto no meu 
ambiente doméstico.

DCOS/PROAD limpeza e 
conservação

Adequado estou me referindo ao espaço da Ufes

DFA/DCOS/PROAD limpeza e 
conservação

Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 
próprias.

DMP/PROAD limpeza e 
conservação

Adequado pouco se suja no híbrido, sem pessoas 
transitando na sala

SEOFS/DSAS/ limpeza e Mais que As condições de trabalho remoto, me atenderam
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PROAD conservação adequado muito mais adequadamente do que as 
presenciais. Mantenho meu ambiente mais 
limpo do que na universidade.

DA/DDI/PROAD limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Em virtude das restrições da pandemia, todos os 
mobiliários e equipamentos deveriam ser limpos 
diariamente.

DPI/PROAD limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Com a baixa frequência de servidores era para a 
limpeza estar muito melhor. Parece que a faxina 
diminuiu no período.

SCP/DP/DMP/
PROAD

limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

A limpeza tem sido falha e tem mexido em 
equipamentos que não devia

DASAS/DSAN/
PROAD

iluminação Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

DCC/DMP/PROAD iluminação Adequado Adequado para trabalho remoto no meu 
ambiente doméstico.

DCOS/PROAD iluminação Adequado estou me referindo ao espaço da Ufes
DFA/DCOS/PROAD iluminação Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 

próprias.
CGC/DCOS/PROAD iluminação Inadequado Variações de iluminação / reflexos ao longo do 

dia.
SEOFS/DSAS/
PROAD

iluminação Mais que 
adequado

As condições de trabalho remoto, me atenderam
muito mais adequadamente do que as 
presenciais. Iluminação da minha casa é 
excelente

CCPC/DPI/PROAD iluminação Pouco 
adequado

A maior parte foi realizada na minha residência 
por trabalho remoto.

DASAS/DSAN/
PROAD

ventilação Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

DCC/DMP/PROAD ventilação Adequado Adequado para trabalho remoto no meu 
ambiente doméstico.

DCOS/PROAD ventilação Adequado estou me referindo ao espaço da Ufes
DFA/DCOS/PROAD ventilação Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 

próprias.
DA/DDI/PROAD ventilação Inadequado Não existe ventilação, situação agravada pelas 

restrições da pandemia.
DAG/DCOS/PROAD ventilação Inadequado Trabalho parte de meu tempo na PROGRAD. É 

um prédio fechado em si mesmo, sem grandes 
janelas que possam ser abertas.

DASAS/DSAN/
PROAD

ventilação Inadequado O ar condicionado não gela e é muito 
barulhento.

SEOFS/DSAS/
PROAD

ventilação Mais que 
adequado

As condições de trabalho remoto, me atenderam
muito mais adequadamente do que as 
presenciais. Posso utilizar vários espaços de 
acordo com minha necessidade de ventilação.
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CCPC/DPI/PROAD ventilação Pouco 
adequado

A maior parte foi realizada na minha residência 
por trabalho remoto.

CCPC/DPI/PROAD ventilação Pouco 
adequado

Usei ventilador. Não tenho ar condicionado 
neste quarto. Nesse período, houve obras 
externas que causou transfornos.

CECC/DPI/PROAD ventilação Pouco 
adequado

Ar condicionado pouco eficiente.

CL/DMP/PROAD ventilação Pouco 
adequado

Sala foi improvisada não tem janela exterior

DASAS/DSAN/
PROAD

banheiros Não se aplica A utilização dos banheiros em conjunto com os 
estudantes dificulta usar o espaço durante o 
trabalho especialmente nos horários de 
intervalo. O ideal destinar o uso para os 
servidores do prédio.

DASAS/DSAN/
PROAD

banheiros Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

DPI/PROAD banheiros Não se aplica trabalho em casa.
CCPC/DPI/PROAD banheiros Adequado A maior parte foi realizada na minha residência 

por trabalho remoto.
CCPC/DPI/PROAD banheiros Adequado A distribuição é adequada, entretanto, o 

banheiro masculino próximo à sala da PROAD (2º
andar do prédio da Reitoria) tem apenas 1 dos 3 
sanitários em perfeitas condições de uso.

DCC/DMP/PROAD banheiros Adequado Adequado para trabalho remoto no meu 
ambiente doméstico.

DCOS/PROAD banheiros Adequado estou me referindo ao espaço da Ufes
DFA/DCOS/PROAD banheiros Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 

próprias.
DAG/DCOS/PROAD banheiros Inadequado PROGRAD: apenas 2 banheiros para atender uma

equipe toda.DCOS: mesma situação: 2 pequenos 
banheiros.

DASAS/DSAN/
PROAD

banheiros Inadequado APENAS UM BANHIERO QUE É COMPARTILHADO
COM SERVIDORES QUE NÃO SÃO DA AREA DA 
SAUDE E AINDA COM ALUNOS

DASAS/DSAN/
PROAD

banheiros Inexistente No meu local de trabalho presencial continua 
ruim, sem banheiro privativo e SEM CHUVEIRO. É
indispensável que trabalhador da saúde tenha 
uma banheiro com chuveiro pois "acidentes" 
podem acontecer no atendimento, como 
contaminar-se com material biológico

SACC/CC/SCF/
PROAD

banheiros Mais que 
adequado

Porém os banheiros, do meu local de trabalho na
Ufes, é inadequado

SEOFS/DSAS/
PROAD

banheiros Mais que 
adequado

As condições de trabalho remoto, me atenderam
muito mais adequadamente do que as 
presenciais. Banheiro próprio nos deixa muito 
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mais a vontade.
DASAS/DSAN/
PROAD

banheiros Pouco 
adequado

Apenas um banheiro para vários setores e sem 
sabonete líquido para a lavagem das mãos. Os 
funcionários precisam levar o seu sabonete.

DMP/PROAD banheiros Pouco 
adequado

banheiro principal no andar térreo

DASAS/DSAN/
PROAD

espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica O espaço coletivo para refeição é pequeno , sem 
infraestrutura adequada.

DASAS/DSAN/
PROAD

espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

DA/DMP/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado O local par refeição é pequeno em relação ao 
número de servidores da Unidade.

DCC/DMP/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Adequado para trabalho remoto no meu 
ambiente doméstico.

DFA/DCOS/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 
próprias.

CCPC/DPI/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Pequeno para o número de usuários diários.

DPI/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Sem faxina adequada na copa da reitoria. Espaço
para descanso permanece inexistente há anos.

DCOS/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente estou me referindo ao espaço da Ufes

CCPC/DPI/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

A maior parte foi realizada na minha residência 
por trabalho remoto.

SEOFS/DSAS/
PROAD

espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

As condições de trabalho remoto, me atenderam
muito mais adequadamente do que as 
presenciais. Local adequado para almoço dentro 
de casa.

DA/DDI/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Cozinha e copa muito pequenas, agravada pelas 
restrições da pandemia.

DAG/DCOS/PROAD espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

PROGRAD: possui um área aberta muito 
agradável.DCOS: possui uma cozinha, muito 
simples. Há um jardim em frente ao prédio - um 
pouco mal cuidado.

DASAS/DSAN/
PROAD

espaço para 
refeição e 

Pouco 
adequado

Cozinha muito pequena. Não dispomos de sofá 
ou algo do tipo, com privacidade para o 
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descanso descanso nos intervalos.
DMP/PROAD espaço para 

refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

cozinha muito apertada para o quantitativo de 
servidores

SCP/DP/DMP/
PROAD

espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Não há espaço para descanso

DASAS/DSAN/
PROAD

segurança Não se aplica O fato de ter um caixa eletrônico no prédio torna
o local de trabalho mais vulnerável

DASAS/DSAN/
PROAD

segurança Não se aplica Durante a pandemia: Utilizo materiais e 
equipamentos pessoais para a realização do 
trabalho.

DA/DMP/PROAD segurança Adequado A unidade está localizada nos Fundos da área da 
Universidade e devido ao corte no Orçamento o 
serviço de vigilância ficou prejudicado

DCC/DMP/PROAD segurança Adequado Adequado para trabalho remoto no meu 
ambiente doméstico.

DFA/DCOS/PROAD segurança Adequado Trabalho remoto. Equipamentos e instalações 
próprias.

DPI/PROAD segurança Inexistente PMs e servidores da segurança não controlam 
entrada de estranhos e nem a saída de 
patrimônio.

CCPC/DPI/PROAD segurança Mais que 
adequado

A maior parte foi realizada na minha residência 
por trabalho remoto.

DCC/DMP/PROAD segurança Mais que 
adequado

O trabalho remoto em permite trabalhar da 
segurança do meu apartamento.

SEOFS/DSAS/
PROAD

segurança Mais que 
adequado

As condições de trabalho remoto, me atenderam
muito mais adequadamente do que as 
presenciais. A segurança ofertada pela minha 
casa é superior as da universidade.

DA/DDI/PROAD segurança Pouco 
adequado

Local afastado de circulação de pessoas, 
agravado pela restrições da pandemia.

DASAS/DSAN/
PROAD

segurança Pouco 
adequado

O campus é muito deserto e nos últimos meses 
eu praticamente não vi vigias.

DCOS/PROAD segurança Pouco 
adequado

estou me referindo ao espaço da Ufes

DMP/PROAD segurança Pouco 
adequado

necessário reforçar portas e grades...temos 
muitos equipamentos de valor e pouca 
vigilãncia.
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Proex - Pró-Reitoria de Extensão

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 2 8 4 0 0 3
limpeza e conservação 3 7 0 1 0 6
iluminação 3 9 0 0 0 5
ventilação 4 7 0 2 1 3
banheiros 3 9 0 0 0 5
espaço para refeição e descanso 3 7 0 1 0 6
segurança 3 7 0 1 0 6

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
AG/PROEX equipamentos e 

recursos
Não se aplica Não se aplica

DGI/PROEX equipamentos e 
recursos

Adequado No período utilizei meu próprio equipamento de 
trabalho, sem apoio da Universidade. Precisaria 
de apoio para melhorar a conexão de internet.

DPE/PROEX equipamentos e 
recursos

Adequado Estou trabalhando com computador particular, 
pois não trouxe o disponibilizado pelo setor de 
trabalho.

DSP/DPE/PROEX equipamentos e Adequado Trouxe o computador e a cadeira giratória do 
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recursos meu local de trabalho presencial para realizar o 
trabalho remoto em casa.

DRC/DGEPROEX equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Equipamento pessoal

DPE/PROEX equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

As respostas são relativas ao período de 
Pandemia. O meu material de informática em 
casa me permite fazer reuniões com vídeo. Os 
equipamentos da UFES não me permitiriam.

DRC/DGEPROEX equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

MEU COMPUTADOR NÃO PEGA WIFI / SEM O 
CABO DA INTERNET / COMPRA DA UFES

DRC/DGEPROEX limpeza e 
conservação

Não se aplica ESTOU EM CASA

DGI/PROEX limpeza e 
conservação

Adequado Trabalho remoto.

DPE/PROEX limpeza e 
conservação

Adequado Organização do meu lar.

DPE/PROEX limpeza e 
conservação

Inadequado Para tempos de Pandemia, a limpeza não é 
adequada.

DRC/DGEPROEX limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Residência

DRC/DGEPROEX iluminação Não se aplica -
DGI/PROEX iluminação Adequado Trabalho remoto.
DPE/PROEX iluminação Adequado Organização do meu lar.
DRC/DGEPROEX iluminação Mais que 

adequado
Residência

DRC/DGEPROEX ventilação Não se aplica -
DGI/PROEX ventilação Adequado Trabalho remoto.
DPE/PROEX ventilação Adequado Organização do meu lar.
DSP/DPE/PROEX ventilação Inadequado A ventilação da sala que eu utilizava no trabalho 

presencial era inadequada.
DPE/PROEX ventilação Inexistente Trabalho numa sala em que há uma grande 

janela que não abre.
DRC/DGEPROEX banheiros Não se aplica -
DGI/PROEX banheiros Adequado Trabalho remoto.
DPE/PROEX banheiros Adequado Organização do meu lar.
DRC/DGEPROEX espaço para 

refeição e 
descanso

Não se aplica -

DGI/PROEX espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Trabalho remoto.

DPE/PROEX espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Organização do meu lar.

DRC/DGEPROEX segurança Não se aplica QUERO VOLTAR PRESENCIAL
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DGI/PROEX segurança Adequado Trabalho remoto.
DPE/PROEX segurança Adequado Organização do meu lar.
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Progep - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 9 59 11 1 6 11
limpeza e conservação 24 42 2 2 8 19
iluminação 18 49 4 0 8 18
ventilação 15 45 9 2 9 17
banheiros 19 36 8 5 8 21
espaço para refeição e descanso 18 29 13 5 12 20
segurança 22 34 8 2 10 21

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CDI/PROGEP equipamentos e 

recursos
Não se aplica Apesar da Instituição disponibilizar a 

possibilidade de empréstimo de computadores, 
não foi dado suporte financeiro para 
manutenção dos equipamentos pessoais e 
melhorias/adequação para realização do 
trabalho remoto.

CARP/DGP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado utilizei equipamentos da UFES em casa

CDI/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado Considerando Home office.

DASA/DAS/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado Os equipamentos e recursos necessários para 
meu trabalho remoto eu mesma forneço.
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DASA/DAS/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado Desde o início do trabalho remoto adquiri um 
notebook com câmera e aumentei meu pacote 
de dados de internet para suportar os 
atendimentos, reuniões e cursos que passaram a
ocorrer no modo online.

DASA/DAS/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado No período estive utilizando telefone e 
computador para realizar atividades de trabalho.

DDCC/DDP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado Com a adoção do trabalho remoto, alguns 
equipamentos tiveram que ser adquiridos com 
recursos próprios, como impressora/scanner e 
cadeira de escritório.

DDP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Adequado 95% do tempo trabalhando em casa

DAS/PROGEP equipamentos e 
recursos

Inexistente No contexto de pandemia tenho usado 
equipamentos de minha residência.

DPDP/DDP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Ao apresentar sinais de falhas nos equipamentos
pessoas, a chefia autorizou o empréstimo do 
computador do setor.

SAP/DGP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Utilizando meu Computador da Ufes que se 
encontra em minha residência.

CGI/PROGEP equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Devido a pandemia meus equipamentos de 
Home Office não são bons.

DASA/DAS/PROGEP equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Trabalhamos com computadores ruins, lentos. 
Dificultando o atendimento dos pacientes. Os 
materiais médicos para uso nos pacientes estão 
inadequados, alguns necessitando de reparos e 
outros de serem repostos...

DDCC/DDP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Durante boa parte do período a rede esteve 
muito instável, prejudicando o rendimento, 
apesar de ter havido melhoras recentes.

DDCC/DDP/PROGEP equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

SPD/CARP/DGP/
PROGEP

equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Recursos da minha casa sem ajuda da UFES.

SPS/DAS/PROGEP equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

precisamos de uma sala maior,conserto do 
telhado, porque molha quando chove.

DASA/DAS/PROGEP limpeza e 
conservação

Adequado Em trabalho remoto no período.

DDP/PROGEP limpeza e 
conservação

Adequado 95% do tempo trabalhando em casa

PROGEP limpeza e 
conservação

Adequado Deverá ser mais frequente quando do retorno ao
trabalho presencial.

SPS/DAS/PROGEP limpeza e 
conservação

Adequado a limpeza é feita por uma firma tercerizada. que 
faz o que pode

CGI/PROGEP limpeza e 
conservação

Inadequado Pouco cuidado de equipes de pintura e limpeza 
causou problemas na rede da sala de trabalho na
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Ufes, atrapalhando o trabalho remoto que 
eventualmente depende dos computadores 
localizados fisicamente na Ufes.

DAS/PROGEP limpeza e 
conservação

Inexistente Na situação de trabalho remoto este item 
também não se aplica.

CDI/PROGEP limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Considerando Home office.

DDCC/DDP/PROGEP limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

SPD/CARP/DGP/
PROGEP

limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Minha Casa.

DASA/DAS/PROGEP limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Dentro dos consultórios médicos, ficam 
superfícies empoeiradas.

DASA/DAS/PROGEP iluminação Adequado Em trabalho remoto no período
DDP/PROGEP iluminação Adequado 95% do tempo trabalhando em casa
SPD/CARP/DGP/
PROGEP

iluminação Adequado Minha Casa.

SPS/DAS/PROGEP iluminação Adequado como as aula são durante o dia são, não há 
muito problema.

CDI/PROGEP iluminação Mais que 
adequado

Considerando Home office.

DDCC/DDP/PROGEP iluminação Mais que 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

CDI/PROGEP ventilação Adequado Considerando Home office.
DASA/DAS/PROGEP ventilação Adequado Em trabalho remoto no período
DDP/PROGEP ventilação Adequado 95% do tempo trabalhando em casa
SPD/CARP/DGP/
PROGEP

ventilação Adequado Minha Casa.

SPS/DAS/PROGEP ventilação Adequado tem dois ar condicionado, que dão conta
DASA/DAS/PROGEP ventilação Inadequado Os consultórios para atendimento médico não 

possuem ventilação adequada de acordo com as 
exigências da pandemia de COVID-19.

DASA/DAS/PROGEP ventilação Inadequado O ambiente de trabalho tem apenas uma porta 
de entrada e saída. Não tem ventilação 
adequada. Principalmente nesse período de 
Covid.

DDCC/DDP/PROGEP ventilação Mais que 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

CGI/PROGEP ventilação Pouco 
adequado

Devido a pandemia nos tempos de calor a sala de
casa não é adequada.

DASA/DAS/PROGEP ventilação Pouco 
adequado

As janelas antigas, algumas nem abrem

DASA/DAS/PROGEP banheiros Não se aplica Em trabalho remoto no período
DDP/PROGEP banheiros Adequado 95% do tempo trabalhando em casa
DASA/DAS/PROGEP banheiros Inadequado Existe um congestionamento , pois os banheiros 
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são utilizados opor homens e mulheres e o que 
existe não suporta o uso adequado

DASA/DAS/PROGEP banheiros Inadequado Apenas um dos consultórios médicos possui 
banheiro.

DASA/DAS/PROGEP banheiros Inadequado Tem apenas um banheiro feminino e um 
masculino para todos do setor.. assim a higiene 
deles fica muito deficiente devido ao uso por 
todos. Isso fica ainda mais preocupante devido à 
transmissão de doenças.

CDI/PROGEP banheiros Mais que 
adequado

Considerando Home office.

DDCC/DDP/PROGEP banheiros Mais que 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

DASA/DAS/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Em trabalho remoto no período

DDP/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado 95% do tempo trabalhando em casa

SPD/CARP/DGP/
PROGEP

espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Minha Casa.

DASA/DAS/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado A copa/cozinha é muito pequena não tendo 
espaço para mesa e cadeiras para fazer as 
refeições. Quanto ao espaço de descanso para 
intervalo de almoço, ele é inexistente.

DASA/DAS/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado O espaço é muito pequeno , quente e pouco 
ventilado.

DASA/DAS/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Pequeno e compoucos lugares não permite 
distanciamento

CDI/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Considerando Home office.

DDCC/DDP/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

DPDP/DDP/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

A qualidade de vida no trabalho remoto é 
excelente, e refletiu num maior desempenho no 
trabalho da equipe geral.

DASA/DAS/PROGEP espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Copa muito pequenaSem local específico para 
descanso

DASA/DAS/PROGEP espaço para 
refeição e 

Pouco 
adequado

Temos apenas 1 cozinha muito pequena no 
setor. O que dificulta realizarmos as refeições de 
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descanso maneira tranquila e segura.
DGA/PROGEP espaço para 

refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Pequeno o espaço.

DASA/DAS/PROGEP segurança Não se aplica Em trabalho remoto no período
DDP/PROGEP segurança Adequado 95% do tempo trabalhando em casa
DASA/DAS/PROGEP segurança Inadequado No horário noturno, não há vigia no meu setor e 

nem a ronda por perto, onde ficamos expostos a 
qualquer tipo de criminalidade.

DASA/DAS/PROGEP segurança Inadequado não existe uma pessoa que cuide dessa área 
sendo comum entrada de pessoas que entram e 
quase o

CDI/PROGEP segurança Mais que 
adequado

Considerando Home office.

DDCC/DDP/PROGEP segurança Mais que 
adequado

Considerando que estou de trabalho remoto.

DASA/DAS/PROGEP segurança Pouco 
adequado

Sugiro mais uma porta de acesso para que sirva 
de saída de emergência.

DASA/DAS/PROGEP segurança Pouco 
adequado

Acredito que o adequado seria haver agentes de 
segurança na DAS devido a situações de 
hostilidade de usuários do serviço e seus 
acompanhantes ou familiares.

DASA/DAS/PROGEP segurança Pouco 
adequado

Nao tem um segurança proximo, nem saída de 
emergência no setor

DASA/DAS/PROGEP segurança Pouco 
adequado

Pelo fato de possuirmos apenas 1 porta e não 
termos visão de fora, isso dificulta nossa 
segurança.

DDP/PROGEP segurança Pouco 
adequado

Falta presença da equipe de vigilância após as 
17hs.
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Prograd - Pró-Reitoria de Graduação

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 4 20 11 2 0 6
limpeza e conservação 7 13 3 0 4 16
iluminação 7 16 2 1 2 15
ventilação 6 11 6 3 3 14
banheiros 6 9 5 4 4 15
espaço para refeição e descanso 7 11 0 1 9 15
segurança 8 11 4 2 3 15

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CE/DAA/PROGRAD equipamentos e 

recursos
Não se aplica Trabalho remoto

CERD/DRCA/
PROGRAD

equipamentos e 
recursos

Adequado Prograd disponibilizou notebook

DAA/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Adequado Embora não tenha utilizado os equipamentos da 
universidade, os recursos de acesso remoto 
oferecidos foram adequados às necessidades.

DDP/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Utilizando meu próprio computador para a 
realização do trabalho.



110

CE/DAA/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Considerando que utilizo todos meus materiais 
como notebook, energia, internet etc, considero 
que os mesmos são pouco adequados

CE/DAA/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Avaliação do trabalho que se deu em local 
externo a UFES

CERD/DRCA/
PROGRAD

equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Tive (e ainda tenho) muitos problemas, devido 
ao acesso remoto aos sistemas da Universidade, 
forma de trabalho imposta pela situação de 
pandemia.

DAA/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

O computador é bem velho e lento. Eu possuo 
uma boa internet que aumentei a velocidade 
para trabalhar melhor em casa, mas os 
equipamentos não ajudam.

DAA/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Considerando que estou trabalhando de casa.

DAA/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Necessidade de melhorias na parte de TI para 
atendimento das necessidades dos setores da 
Universidade.

DDP/PROGRAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Em trabalho remoto tenho utilizado os meus 
equipamentos pessoais, entretanto acredito que 
a universidade poderia ter dado um suporte 
maior com a oferta de equipamentos para que 
pudéssemos trabalhar de forma mais adequada 
em casa.

CE/DAA/PROGRAD limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto

DAA/PROGRAD limpeza e 
conservação

Adequado Considerando que estou trabalhando de casa.

DAA/PROGRAD limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Sou eu que faço, trabalho em casa.

CE/DAA/PROGRAD iluminação Não se aplica Trabalho remoto
DAA/PROGRAD iluminação Adequado Considerando que estou trabalhando de casa.
DAA/PROGRAD iluminação Mais que 

adequado
Estou em casa.

CE/DAA/PROGRAD ventilação Não se aplica Trabalho remoto
DAA/PROGRAD ventilação Mais que 

adequado
Trabalho perto da janela de casa.

CERD/DRCA/
PROGRAD

ventilação Pouco 
adequado

Sala na prograd não tem circulação de ar

DAA/PROGRAD ventilação Pouco 
adequado

Considerando que estou trabalhando de casa.

CE/DAA/PROGRAD banheiros Não se aplica Trabalho remoto
DAA/PROGRAD banheiros Adequado Considerando que estou trabalhando de casa.
DAA/PROGRAD banheiros Mais que 

adequado
1 banheiro para dois adultos e uma criança. 
Quando trabalhava presencialmente era um 
banheiro para mais de 20 mulheres.
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CE/DAA/PROGRAD espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Trabalho remoto

DAA/PROGRAD espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Estou em casa.

DAA/PROGRAD espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Considerando que estou trabalhando de casa.

CE/DAA/PROGRAD segurança Não se aplica Trabalho remoto
DAA/PROGRAD segurança Adequado Considerando que estou trabalhando de casa.
DAA/PROGRAD segurança Mais que 

adequado
Estou em casa.



112

Proplan - Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional 

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 6 22 4 1 0 7
limpeza e conservação 9 13 3 2 0 13
iluminação 6 20 2 0 0 12
ventilação 7 16 2 1 2 12
banheiros 8 14 3 3 0 12
espaço para refeição e descanso 8 12 5 2 1 12
segurança 7 17 3 2 0 11

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DSGS/PROPLAN equipamentos e 

recursos
Não se aplica tudo fornecido por mim pois estive trabalhando 

em minha casa.
SUGS/DSGS/
PROPLAN

equipamentos e 
recursos

Não se aplica Em trabalho remoto

DSGS/PROPLAN equipamentos e 
recursos

Adequado Minha experiência com o trabalho remoto foi 
excelente. Minha casa é um lugar tranquilo e 
silencioso, o que contribui muito para a 
realização das atividades que necessitam de 
muita atenção, como análise renda do Sisu, por 
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exemplo.
SUGS/DSGS/
PROPLAN

equipamentos e 
recursos

Inadequado Inadequado pois estou no trabalho remoto, em 
casa meus equipamentos são inadequados. No 
meu setor são adequados.

DPO/PROPLAN equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

A unidade proporciona equipamentos de alta 
qualidade.

DSGS/PROPLAN equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Durante o trabalho remoto foi disponibilizado 
por meio de termos assinados, equipamentos 
como PC, mesa e cadeira que se fizeram 
necessários para execução do trabalho.

DSGS/PROPLAN equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Necessidade de equipamentos de vídeo 
conferência para realização de Juntas Médicas 
pelo SIASS.

DSGS/PROPLAN equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Tive que adquirir equipamentos com recurso 
próprio para adequar o mínimo possível para 
manter o trabalho remoto, além de ter que 
pegar equipamentos patrimoniais, sob o termo 
de responsabilidade, para executar o trabalho de
forma remota.

DPO/PROPLAN limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto

SUGS/DSGS/
PROPLAN

limpeza e 
conservação

Não se aplica Em trabalho remoto

DSGS/PROPLAN limpeza e 
conservação

Adequado A limpeza do ambiente foi providenciada por 
mim mesmo.

DSGS/PROPLAN limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

Melhorar frequência de limpeza da sala

SUGS/DSGS/
PROPLAN

iluminação Não se aplica Em trabalho remoto

SUGS/DSGS/
PROPLAN

ventilação Não se aplica Em trabalho remoto

CPI/DPO/PROPLAN ventilação Pouco 
adequado

Devido a pandemia serão necessárias mudanças 
nas janelas (basculantes) da área física da 
Proplan

SUGS/DSGS/
PROPLAN

banheiros Não se aplica Em trabalho remoto

SUGS/DSGS/
PROPLAN

espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Em trabalho remoto

SUGS/DSGS/
PROPLAN

segurança Não se aplica Em trabalho remoto

CPI/DPO/PROPLAN segurança Pouco 
adequado

É necessário fazer a triagem e a identificação de 
pessoas que entram no prédio da Reitoria.
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PRPPG - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 2 12 0 1 0 0
limpeza e conservação 2 10 1 1 0 1
iluminação 1 11 1 0 0 2
ventilação 1 8 4 0 0 2
banheiros 3 9 1 0 0 2
espaço para refeição e descanso 2 7 4 0 0 2
segurança 3 8 2 0 0 2

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DP/PRPPG equipamentos e 

recursos
Adequado Uso meus próprios equipamentos de 

informática.
PRPPG equipamentos e 

recursos
Inadequado Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 

local avaliado é meu home office.
DP/PRPPG equipamentos e 

recursos
Mais que 
adequado

Avalio como positiva a resolução que possibilitou
empréstimo de equipamentos pela Instituição ao
servidor que necessitava do equipamento para 
manutenção do trabalho remoto.

DPG/PRPPG equipamentos e Mais que Laptop oferecido pela UFES.
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recursos adequado
DP/PRPPG limpeza e 

conservação
Adequado Na PRPPG a limpeza e conservação foi realizada 

uma vez por semana, sendo acompanhada pelo 
Assessor de Gestão da Unidade.

CARP/PRPPG limpeza e 
conservação

Inadequado Comentário para o período de retorno ao 
trabalho presencial. Principalmente dos 
banheiros, o setor possui uma rotatividade muito
grande de pessoas participando de web-
conferencia.Limpeza tem que ser diária nos 
banheiros.

DPG/PRPPG limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Minha residência.

PRPPG limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 
local avaliado é meu home office.

DP/PRPPG iluminação Não se aplica Estive em atividade remota durante todo o 
período avaliado neste ciclo.

DPG/PRPPG iluminação Mais que 
adequado

Minha residência.

PRPPG iluminação Pouco 
adequado

Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 
local avaliado é meu home office.

DP/PRPPG ventilação Não se aplica Estive em atividade remota durante todo o 
período avaliado neste ciclo.

DPG/PRPPG ventilação Mais que 
adequado

Minha residência.

PRPPG ventilação Pouco 
adequado

Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 
local avaliado é meu home office.

DP/PRPPG banheiros Não se aplica Estive em atividade remota durante todo o 
período avaliado neste ciclo.

DPG/PRPPG banheiros Mais que 
adequado

Minha residência.

PRPPG banheiros Mais que 
adequado

Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 
local avaliado é meu home office.

DP/PRPPG espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Estive em atividade remota durante todo o 
período avaliado neste ciclo.

DPG/PRPPG espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Minha residência.

PRPPG espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 
local avaliado é meu home office.

CARP/PRPPG espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Comentário para o período de retorno ao 
trabalho presencial. Local de refeição, possui 
portas para os banheiro e o espaço e pequeno 
para quantidade de servidores

DP/PRPPG segurança Não se aplica Estive em atividade remota durante todo o 
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período avaliado neste ciclo.
DPG/PRPPG segurança Mais que 

adequado
Minha residência.

PRPPG segurança Mais que 
adequado

Cosiderando que se trata de trabalho remoto, o 
local avaliado é meu home office.
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Sead - Superintendência de Educação a Distância

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 11 2 3 0 4
limpeza e conservação 2 10 0 1 0 8
iluminação 2 11 1 0 0 7
ventilação 2 6 3 1 2 7
banheiros 3 8 2 1 0 7
espaço para refeição e descanso 2 7 5 0 0 7
segurança 2 10 2 0 0 7

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SEAD equipamentos e 

recursos
Adequado recursos como ampliação de velocidade de 

internet do meu domicílio foram providenciadas 
por mim.

SEAD equipamentos e 
recursos

Adequado Equipamentos e recursos necessários para 
realizar meu trabalho estão adequado.

SEAD equipamentos e 
recursos

Inadequado a adaptação urgente ao trabalho remoto não nos
proporcionou meios para obtenção de 
equipamentos adequados

SEAD equipamentos e 
recursos

Inadequado Foi disponibilizada pela Sead lista de 
equipamentos mínimos que podemos solicitar 
pra home office; oferecido cabo pra internet com
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instalação; quebrou minha cadeira, pude pegar 
na sead conforme o regulamento; ainda falta 
entregar os itens e ergonômicos

SEAD equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Trabalho realizado de casa, com estrutura pouco 
adequada.

SEAD limpeza e 
conservação

Adequado Limpeza e conservação do local de trabalho está 
adequada.

SEAD limpeza e 
conservação

Inadequado Após as restrições (penso que orçamentárias) a 
limpeza da sead foi reduzida ao mínimo e nós 
servidores passamos a limpar os banheiros em 
sistema de escala.

SEAD limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

considerando que estou em trabalho remoto 
domiciliar.

SEAD iluminação Adequado Condições de iluminação adequada.
SEAD iluminação Adequado Muito boa, apesar de quase totalmente por luz 

artificial. Vez ou outra precisa trocar lâmpada, e 
somos bem atendidos.

SEAD iluminação Mais que 
adequado

considerando que estou em trabalho remoto 
domiciliar.

SEAD ventilação Adequado Ventilação adequada.
SEAD ventilação Inexistente Estou considerando o ambiente físico da SEAD.
SEAD ventilação Inexistente Não há ventilação natural. No local do trabalho, 

não há nenhuma por enquanto. Inclusive é 
especialmente inadequada para banheiros e 
copa, que funcionam juntos. Mas sinceramente 
ainda é menos pior do que perder banheiros ou 
copa.

SEAD ventilação Mais que 
adequado

considerando que estou em trabalho remoto 
domiciliar.

SEAD ventilação Pouco 
adequado

Necessário utilização de ar condicionado na 
maior parte do dia.

SEAD banheiros Adequado Banheiros adequados.
SEAD banheiros Adequado Até hoje, senti que o número de banheiros por 

pessoas estava adequado.
SEAD banheiros Mais que 

adequado
considerando que estou em trabalho remoto 
domiciliar.

SEAD banheiros Pouco 
adequado

Estou considerando o ambiente físico da SEAD.

SEAD espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Espaço para refeição e descanso no intervalo 
adequado.

SEAD espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

considerando que estou em trabalho remoto 
domiciliar.

DA/SEAD espaço para 
refeição e 

Pouco 
adequado

A pandemia criou uma situação onde tenho que 
fazer minha própria comida e isso atrapalha um 
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descanso pouco a rotina de trabalho.
SEAD espaço para 

refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Estou considerando o ambiente físico da SEAD.

SEAD espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

O espaço para refeição é insuficiente para o 
número de pessoas, mas existente e 
imprescindível para o bom andamento do 
trabalho, pois o tempo de deslocamento para 
locais de alimentação externos seria inviável.

SEAD segurança Adequado Estou considerando o ambiente físico da SEAD.
SEAD segurança Adequado Segurança adequada.
SEAD segurança Adequado Não saberia dizer durante a pandemia, mas em 

2019/2 não fiquei sabendo de roubos próximos 
ao local, como já ocorrera em 2019/1 e em anos 
anteriores com frequência. De todo modo, 
especialmente de noite, saímos na correria.

SEAD segurança Mais que 
adequado

considerando que estou em trabalho remoto 
domiciliar.
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Seavin - Secretaria de Avaliação Institucional

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 1 2 0 0 1
limpeza e conservação 0 2 0 0 0 2
iluminação 0 1 1 0 0 2
ventilação 1 1 0 0 0 2
banheiros 1 0 0 0 0 3
espaço para refeição e descanso 1 0 0 0 0 3
segurança 1 0 0 0 0 3

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SEAVIN equipamentos e 

recursos
Pouco 
adequado

mobiliário inadequado. risco ergonômico.
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Secult - Secretaria de Cultura

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 8 5 0 2 4
limpeza e conservação 0 11 1 1 1 5
iluminação 1 10 1 2 1 4
ventilação 2 5 3 2 3 4
banheiros 1 10 2 1 1 4
espaço para refeição e descanso 1 8 2 1 3 4
segurança 1 7 5 0 2 4

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SECULT equipamentos e 

recursos
Adequado Para realizar as gravações musicais do coro da 

UFES, percebeu-se a necessidade de um editor 
de som profissional especializado (produtor 
musical) para editar cada voz individual. Eu 
busquei aprender esta função durante esse ano 
com meios limitados.

CCM/SECULT equipamentos e 
recursos

Inexistente A Ufes não disponibilizou os equipamentos e 
recusrsos necessários para a realização do 
trabalho remoto, ficando todas as despesas a 
cargo do servidor.

CCM/SECULT equipamentos e Inexistente O trabalho remoto foi realizado com 
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recursos equipamentos e recursos próprios, sem qualquer
investimento do setor no fornecimento de 
estrutura para os servidores.

CCM/SECULT equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Pouco espaço fisico.

CCM/SECULT limpeza e 
conservação

Adequado É boa a limpeza.

CCM/SECULT iluminação Adequado É boa.
CCM/SECULT ventilação Inexistente Interessante observar que este será um ponto 

fundamental para a retomada do trabalho 
presencial e que deveria ser planejado desde já, 
visto que os espaços não são adequados para a 
nova realidade.

CCM/SECULT ventilação Mais que 
adequado

São ótimas.

CCM/SECULT espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Não temos.

CCM/SECULT segurança Adequado É tranquilo.
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SI - Superintendência de Infraestrutura

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 9 59 16 2 0 9
limpeza e conservação 13 53 7 3 2 17
iluminação 15 54 5 2 2 17
ventilação 13 53 6 4 2 17
banheiros 13 52 6 4 2 18
espaço para refeição e descanso 13 31 20 7 6 18
segurança 14 50 10 1 2 18

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DIM/SI equipamentos e 

recursos
Adequado Basicamente trabalhamos com um computado e 

com a mesa de trabalho.
CPO/DPF/SI equipamentos e 

recursos
Inadequado Precisei adquirir sem nenhuma política de 

indenização os equipamentos necessários para 
transformar meu lar em ambiente de trabalho.

DMEIU/DMEE/SI equipamentos e 
recursos

Inadequado Ausência de ferramentas e aparelhos para 
análise in loco dos trabalhos de manutenção

DIN/SI equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Carros com suas manutenções em dia.
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DMAS/DPF/SI equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

estou satisfeito

CPO/DPF/SI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Devido ao período que estiveram sem uso por 
conta do trabalho remoto, os equipamentos de 
trabalho, em especial os computadores, 
passaram a apresentar muitos problemas 
tornando-se inadequados para o uso.

DIN/SI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Faltam equipamentos de construção civil para 
que a equipe de manutenção predial possa 
efetivamente realizar sua função além de 
computadores compatíveis com a função.

DMEIU/DMEE/SI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Computador com tecnologia ultrapassada.

DMAS/DPF/SI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Carecemos de livros técnicos, além de pessoal de
campo e alguns equipamentos.

DSEN/DIN/SI equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

Computadores extremamente lentos e 
ultrapassados.

DSEN/DIN/SI limpeza e 
conservação

Inadequado Fases sem contrato ou com pouco pessoal.

DIN/SI limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Tudo limpo otimo

DIN/SI iluminação Adequado Muito Boa
DSEN/DIN/SI iluminação Inadequado Com a queima, não há recursos para a 

substituição.
DMAS/DPF/SI iluminação Mais que 

adequado
e natal

CPO/DPF/SI iluminação Pouco 
adequado

A iluminação poderia ser melhor

DIN/SI ventilação Adequado Boa
DIN/SI banheiros Adequado Boa
DIN/SI banheiros Inadequado só existe banheiro no piso térreo e os servidores 

que trabalham no do 2º piso tem que descer e 
subir escadas várias vezes ao dia para fazerem 
suas necessidades.

CAFO/DO/SI banheiros Pouco 
adequado

Número de sanitários insuficiente em razão do 
tamanho das equipes que compõem o setor.

DIM/SI banheiros Pouco 
adequado

O banheiro é de acesso ao publico e muitas 
pessoas o utiliza.

DIN/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Adequado Refeitório limpo. Ótimo

CPO/DPF/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado O espaço para refeições é pequeno e precisa 
haver revezamento entre os servidores e 
contratados.

DIS/SI espaço para 
refeição e 

Inadequado Tenho que almoçar na mesa de trabalho.
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descanso
DIM/SI espaço para 

refeição e 
descanso

Inadequado Não contamos com local para refeição e 
descanso.

DSEN/DIN/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado insuficiente e inadfequado.

CPO/DPF/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Inexistente Pouco espaço na copa na hora do almoço.

CPO/DPF/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Não dispomos de um bom local de descanso nos 
intervalos

DIN/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Espaço pequeno para refeição.

DIN/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

não existe espaço para descanso.

DIS/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Não há espaço no prédio para realização de 
refeições e descanso.

DGA/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Referente ao local de refeições da SI/UFES

DS/DSL/SI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Melhorias no espaço da cozinha.

DIM/SI segurança Adequado Não temos problema com segurança.
DSEN/DIN/SI segurança Inadequado Pouco efetivo de vigilância e já houve casos de 

furto no estacionamento.
DIN/SI segurança Mais que 

adequado
Estão de parabéns

CPO/DPF/SI segurança Pouco 
adequado

a insegurança é um problema na Ufes como um 
todo
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Socs - Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 4 1 0 1 3
limpeza e conservação 4 2 0 0 0 4
iluminação 4 2 0 0 0 4
ventilação 4 2 0 0 0 4
banheiros 3 3 0 0 0 4
espaço para refeição e descanso 3 2 1 0 1 3
segurança 2 1 3 0 0 4

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SOCS equipamentos e 

recursos
Não se aplica Trabalho remoto

SOCS equipamentos e 
recursos

Inexistente Relacionado ao home office tive que usar meu 
próprio computador/ cadeira...

SOCS limpeza e 
conservação

Não se aplica Trabalho remoto

SOCS iluminação Não se aplica Trabalho remoto
SOCS ventilação Não se aplica Trabalho remoto
SOCS banheiros Não se aplica Trabalho remoto



127

SOCS espaço para 
refeição e 
descanso

Não se aplica Trabalho remoto

SOCS segurança Não se aplica Trabalho remoto
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SRI - Secretaria de Relações Internacionais

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 0 4 0 0 0 1
limpeza e conservação 0 4 0 0 0 1
iluminação 1 3 0 0 0 1
ventilação 1 2 0 0 1 1
banheiros 2 2 0 0 0 1
espaço para refeição e descanso 2 1 1 0 0 1
segurança 1 3 0 0 0 1

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
DL/SRI ventilação Inexistente Na sala onde trabalhamos na Ufes não existe 

janela que possa ser aberta para permitir a 
ventilação - isso é muito importante, em especial
nos tempos atuais, de pandemia

DL/SRI espaço para 
refeição e 
descanso

Pouco 
adequado

Esse espaço carece de ventilação.

DL/SRI segurança Adequado Quando as atividades presenciais voltarem, é 
importante manter as rondas de segurança, em 
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especial no início da manhã e final da tarde.
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STI - Superintendência de Tecnologia da Informação

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 9 28 3 1 1 4
limpeza e conservação 10 19 3 2 2 10
iluminação 10 22 1 1 2 10
ventilação 11 20 1 2 2 10
banheiros 10 16 4 4 2 10
espaço para refeição e descanso 11 14 2 4 5 10
segurança 11 14 4 3 5 9

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
CD/DDS/STI equipamentos e 

recursos
Mais que 
adequado

Devido ao trabalho remoto, utilizo o meu 
computador em casa para acessar o meu na 
UFES.

CD/DDS/STI limpeza e 
conservação

Não se aplica Devido ao trabalho remoto

CD/DDS/STI iluminação Não se aplica Devido ao trabalho remoto
CD/DDS/STI ventilação Não se aplica Devido ao trabalho remoto
CD/DDS/STI banheiros Não se aplica Devido ao trabalho remoto
CD/DDS/STI espaço para 

refeição e 
descanso

Não se aplica Devido ao trabalho remoto
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CD/DDS/STI segurança Inadequado Somente um cadeado de 20 reais protege os 
servidores e computadores que disponibilizam os
sistemas da UFES para todos. Melhorar isso.

STI equipamentos e 
recursos

Inadequado Falta uma cadeira realmente boa

STI equipamentos e 
recursos

Mais que 
adequado

Apesar dos custos para manutenção terem sido 
transferidos da UFES para mim valeu muito a 
pena

STI limpeza e 
conservação

Mais que 
adequado

Afinal de contas estava em casa

STI iluminação Mais que 
adequado

Essa é uma das poucas variações de ambiente de
trabalho que eu não vou ter que falar porque 
afinal de contas o ambiente de trabalho é meio 
ambiente de vida

STI ventilação Mais que 
adequado

Então o que vale para um vale para todos

STI banheiros Pouco 
adequado

Necessário um maio numero de banheiros na STI

STI espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado Espaço pequeno e apertado para refeição. 
Espaço para descanso inexistente na STI.

STI espaço para 
refeição e 
descanso

Mais que 
adequado

Vale observar que isso também é cômodo para 
administração pois eu almoço enquanto trabalho
trabalho enquanto almoço vivo e nuanto 
trabalho

STI segurança Mais que 
adequado

Levar em conta que o objetivo da administração 
pública deve ser esse. Eu dependo da segurança 
pública
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Supec - Superintendência de Comunicação

Item Mais que
adequado

Adequado Pouco
adequado

Inadequado Inexistente Não se
aplica

equipamentos e recursos 1 9 3 0 1 0
limpeza e conservação 2 7 1 0 1 3
iluminação 1 9 2 0 1 1
ventilação 2 7 2 0 1 2
banheiros 5 5 0 0 1 3
espaço para refeição e descanso 3 6 0 1 1 3
segurança 5 3 2 0 1 3

SIGLA UNIDADE ITEM CONCEITO COMENTÁRIO
SVII/SUPEC equipamentos e 

recursos
Adequado me refiro ao espaço presencial de trabalho, 

considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia

SUPEC equipamentos e 
recursos

Pouco 
adequado

A adaptação para o trabalho remoto e o uso de 
computadores pessoais para a realização das 
atividades, incluindo a edição de vídeos, 
mostrou-se pouco adequada ao período de 
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trabalho remoto. Mas, apesar das dificuldades, 
os objetivos estão sendo cumpridos.

SVII/SUPEC limpeza e 
conservação

Pouco 
adequado

me refiro ao espaço presencial de trabalho, 
considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia

SVII/SUPEC iluminação Adequado me refiro ao espaço presencial de trabalho, 
considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia

SUPEC iluminação Pouco 
adequado

Para gravações em vídeo, a falta de iluminação 
profissional de apoio ou impossibilidade de 
tomadas externas dificultou o quesito 
iluminação.

SVII/SUPEC ventilação Pouco 
adequado

me refiro ao espaço presencial de trabalho, 
considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia

SVII/SUPEC banheiros Adequado me refiro ao espaço presencial de trabalho, 
considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia

SVII/SUPEC espaço para 
refeição e 
descanso

Inadequado me refiro ao espaço presencial de trabalho, 
considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia

SVII/SUPEC segurança Pouco 
adequado

me refiro ao espaço presencial de trabalho, 
considerando as necessidades e cuidados 
específicos da pandemia
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