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1 INTRODUÇÃO

A Resolução nº 30/2010-CUn/Ufes prevê que o Programa de Avaliação de
Desempenho da Ufes abranja, de forma integrada, a avaliação das ações da instituição, das
atividades das equipes de trabalho, das condições de trabalho e das atividades individuais, além
da avaliação realizada pelos usuários. Neste relatório, serão apresentados os resultados das
respostas ao formulário de diagnóstico das condições de trabalho dos servidores técnicoadministrativos em educação da Ufes no ano de 2020. Os dados foram coletados de 1 a 22 de
julho de 2020.
O formulário de diagnóstico das condições de trabalho consta do anexo II da
resolução supracitada e é o primeiro passo da avaliação apresentado ao servidor. Não
influencia na pontuação da avaliação de desempenho, mas é fundamental para o diagnóstico
dos processos de trabalho e das condições socioambientais. O formulário apresenta sete itens
avaliativos: 1) equipamentos e recursos necessários para realizar o trabalho; 2) limpeza e
conservação do local de trabalho; 3) condições de iluminação do local de trabalho; 4) condições
de ventilação do local de trabalho; 5) distribuição dos banheiros; 6) espaço para refeição e
descanso no intervalo; e 7) segurança no local de trabalho.
Para responder aos itens, os servidores deveriam atribuir notas de 1 a 5, de
acordo com o seu setor de trabalho, sendo cada nota vinculada a um conceito determinado: (1)
Inexistente, (2) Inadequado, (3) Pouco adequado, (4) Adequado e (5) Mais que adequado.
Também era possível incluir comentários e sugestões de melhorias.
Este relatório apresenta três maneiras de organização das informações: primeiro,
o resultado geral da Ufes, na sequência, o resultado por campus universitário e, por fim, a
apresentação das respostas por unidade estratégica. Para o estudo dos dados, os resultados
com médias de 0 a 2,9 foram considerados críticos, ou seja, são mais graves, pois indicam que o
item é inexistente, inadequado ou pouco adequado; os resultados com médias de 3,0 a 3,9
indicam condições moderadas, isto é, são itens que existem nas unidades, mas são pouco
adequados e podem ser melhorados; e os resultados com médias iguais ou superioresa 4,0
indicam resultados positivos, pois avaliados como sendo adequados ou mais que adequados.
Espera-se com este trabalho apresentar as informações prestadas pelos
servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção, direcionando
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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.
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2 RESULTADO GERAL DA UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) é uma instituição autárquica
vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com autonomia didático-científica, administrativa e
de gestão financeira e patrimonial, e que atua com base no princípio da indissociabilidade entre
o ensino, a pesquisa e a extensão, com vocação para atuar em todas as áreas do saber.
De acordo com o quadro de recursos humanos disponível no sítio eletrônico da
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), à época da aplicação do formulário havia 3.898
servidores ativos na Ufes, sendo 2.020 técnico-administrativos em educação. Desses, 1979
estavam aptos a participar do Programa de Avaliação de Desempenho de 2020.
Um total de 1864 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico
das condições de trabalho, representando 94,19% dos servidores aptos.
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 - 2020
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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 todas
as áreas avaliadas necessitam de ações de melhoria, de acordo com a opinião dos servidores
técnico-administrativos em educação. Destacam-se negativamente os itens Espaço para
refeição e descanso, Segurança e Distribuição de banheiros com, respectivamente, 655, 380 e
356 avaliações com conceito Inexistente ou Inadequado. Também tiveram um número bastante
expressivo de avaliações negativas os itens Limpeza e conservação (286) e Ventilação (264).

Tabela 1 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Ufes - Notas Médias
ITENS AVALIADOS

MÉDIA

Equipamentos e recursos

3,8

Limpeza e conservação

3,6

Iluminação

3,9

Ventilação

3,6

Distribuição de banheiro

3,5

Espaço para refeição e descanso

2,8

Segurança

3,4

Abaixo, a Tabela 2 contém o número de respostas para cada conceito em cada
item avaliado e sua respectiva porcentagem:

Tabela 2 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Ufes
Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
Equipamentos e recursos

4
0,2%

53
2,8%

346
18,6%

1344
72,1%

117
6,3%

Limpeza e conservação

17
0,9%

269
14,4%

489
26,2%

969
52,0%

120
6,4%

Iluminação

5
0,3%

78
4,2%

254
13,6%

1313
70,4%

214
11,5%

Ventilação

55
3,0%

209
11,2%

394
21,1%

1039
55,7%

167
9,0%

Distribuição de banheiro

53
2,8%

303
16,3%

405
21,7%

972
52,1%

131
7,0%

287
15,4%

368
19,7%

527
28,3%

596
32,0%
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4,6%
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5,0%
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551
29,6%

843
45,2%

90
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2.1 COMPARATIVO 2017 A 2020
Gráfico 2 - Percentual obtido no item Equipamentos e recursos de 2017 a 2020
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Gráfico 3 - Percentual obtido no item Limpeza e conservação de 2017 a 2020
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Gráfico 4 - Percentual obtido no item Iluminação de 2017 a 2020
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Gráfico 5 - Percentual obtido no item Ventilação de 2017 a 2020
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Gráfico 6 - Percentual obtido no item Distribuição de banheiro de 2017 a 2020
60,00%
50,00%
40,00%

2017

30,00%

2018

20,00%

2019
2020

10,00%
0,00%
Inexistente

Inadequado

Pouco adequado

Adequado

Mais que
adequado

Gráfico 7 - Percentual obtido no item Espaço para refeição e descanso de 2017 a 2020
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Gráfico 8 - Percentual obtido no item Segurança de 2017 a 2020
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3 RESULTADO DOS CAMPI

3.1 CAMPUS ALEGRE
Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 138
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 134

Tabela 3 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - Alegre
ITENS AVALIADOS

NOTAS MÉDIAS

Equipamentos e recursos

3,80

Limpeza e conservação

3,79

Iluminação

3,93

Ventilação

3,69

Distribuição de banheiro

3,63

Espaço para refeição e descanso

2,88

Segurança

3,77

3.2 CAMPUS GOIABEIRAS
Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 996
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 962

Tabela 4 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - Goiabeiras

ITENS AVALIADOS

NOTAS MÉDIAS

Equipamentos e recursos

3,83

Limpeza e conservação

3,19

Iluminação

3,87

Ventilação

3,45

Distribuição de banheiro

3,45

Espaço para refeição e descanso

2,94

Segurança

3,10
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3.3 CAMPUS MARUÍPE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 699
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 663

Tabela 5 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - Maruípe
ITENS AVALIADOS

NOTAS MÉDIAS

Equipamentos e recursos

3,78

Limpeza e conservação

3,80

Iluminação

3,87

Ventilação

3,68

Distribuição de banheiro

3,40

Espaço para refeição e descanso

2,95

Segurança

3,49

3.4 CAMPUS SÃO MATEUS
Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 107
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 105

Tabela 6 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - Notas Médias - São Mateus
ITENS AVALIADOS

NOTAS MÉDIAS

Equipamentos e recursos

3,86

Limpeza e conservação

3,78

Iluminação

4,05

Ventilação

3,69

Distribuição de banheiro

3,43

Espaço para refeição e descanso

2,36

Segurança

3,30
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4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA
Neste capítulo são apresentados os resultados do diagnóstico das condições de
trabalho por unidade estratégica, por meio de duas tabelas: a) quantidade e porcentagem de
servidores técnico-administrativos respondentes por conceito em cada item avaliado; e b)
comentários e sugestões dos servidores (transcrição).

4.1 AUDIN - AUDITORIA INTERNA
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 6
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 6

Tabela 7 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - AUDIN
Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
Equipamentos e recursos

2

3

1

0,00%

33,33%

50,00%

16,67%

3

2

0,00%

50,00%

33,33%

0,00%
5

1

0,00%

0,00%

0,00%

83,33%

16,67%

2

3

1

33,33%

50,00%

16,67%

3

1

50,00%

16,67%

0,00%

16,67%

1

1

16,67%

16,67%

0,00%
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
0,00%
Distribuição de banheiro

0,00%
2

0,00%

33,33%
4

1

0,00%

66,67%

16,67%

Espaço para refeição e descanso
Segurança

0,00%

4
0,00%

66,67%

0,00%

1
16,67%

1

Tabela 8 - Comentários e Sugestões - AUDIN

Unidade
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Computadores antigos e que precisam ser substituídos,
assim como a mobília das salas de trabalho.
Pouco adequado Equipamentos velhos e com constantes problemas.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Auditoria Interna

Inadequado

A limpeza ocorre apenas uma vez por semana e é feita de
forma superficial.
Inadequado
No período citado ficamos cerca de um mês sem limpeza.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Adequado, mas minha sala é sol da tarde e deveria ter
insulfilme nas janelas para proteção do sol que é muito
forte à tarde.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Janelas com pouca ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Precisa melhorar o aspecto e a limpeza
Inadequado
Totalmente inadequado. Poucos banheiros para muitos
usuários e a limpeza do local é horrível!!!
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Espaço reduzido para a necessidade da área.
Inadequado
há pequeno espaço sem microondas para refeição e não há
espaço para descanso
Inadequado
No primeiro andar do prédio da Reitoria até tem uma copa
que é pequena, sem microondas para aquecer o almoço
dos servidores e local para descaço não existe.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não existe segurança no prédio da Reitoria. Casa da mãe
Joana. Entra quem quer, não existe controle algum,entra
vendedores ambulantes, pessoas que querem informação.
Quando saímos das salas de trabalho temos que ficar
trancando tudo. Um absurdo!!

Auditoria Interna
Unidade
Auditoria Interna

Unidade
Auditoria Interna
Unidade
Auditoria Interna
Auditoria Interna

Unidade
Auditoria Interna
Auditoria Interna
Auditoria Interna

Unidade
Auditoria Interna

Auditoria Interna

Inadequado

pouca segurança e livre acesso aos setores

4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 75
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 75

Tabela 9 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - BC

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
12
54
7
0,00%
2,67%
16,00%
72,00%
9,33%
2
26
29
16
2
2,67%
34,67%
38,67%
21,33%
2,67%
3
17
51
4
0,00%
4,00%
22,67%
68,00%
5,33%
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Ventilação
0,00%
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

0,00%
3
4,00%
9
12,00%

7
9,33%
1
1,33%
7
9,33%
12
16,00%

14
18,67%
15
20,00%
14
18,67%
18
24,00%

44
58,67%
54
72,00%
47
62,67%
35
46,67%

10
13,33%
5
6,67%
4
5,33%
1
1,33%

Tabela 10 - Comentários e Sugestões - BC

Unidade
Biblioteca Central
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Maruípe
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial Sul
Seção de Biblioteca - Setorial Sul
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Unidade
Biblioteca Central
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário

Seção de Assistência ao Usuário

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Maruípe

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
É necessário o investimento em recursos de TI e
equipamentos para automatizar alguns serviços.
Pouco adequado Os computadores com que trabalhava muito precários.
Pouco adequado O prédio é antigo, cheio de goteiras, com equipamentos de
informática que precisam de constante manutenção.
Pouco adequado Computadores e redes respondem devagar. Para trabalhar
com o público é necessário que funcionem sem "engasgos"
e tempos de carregamento extensos.
Inadequado
Devido a ordem da chefia imediata, os computadores aos
quais eu tenho acesso tiveram o som removido, impedindo
a realização de cursos.
Pouco adequado Necessita de melhoria ergonômica.
Adequado
Poderia ter mais materiais de uso corrente, em atividades
como restauração.
Pouco adequado Faltava material adequado para reparos nos livros
Pouco adequado Necessário carimbos novos e material de reparos.
Adequado

Os computadores novos comprados possuem desempenho
pior aos anteriores.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A Biblioteca é muito grande o serviço de limpeza não
atende as nossas necessidades.
Pouco adequado A falta de limpeza diária prejudica os esforços das equipes
reduzidas de limpeza.
Inadequado
A limpeza do meu ambiente está bastante comprometida
por falta de pessoal.Faço a limpeza para manter o ambiente
saudável e agradável.
Inadequado
Apesar dos esforços das equipes reduzidas de limpeza para
manter o ambiente limpo e agradável, a falta de limpeza
diária prejudica todo o trabalho realizado.
Pouco adequado Falta cronograma de limpeza consistente
Inadequado
O balcão de atendimento no térreo além de ser não ser
protegido do vento e da poeira, não era limpo a contento.
Inadequado
Toda a biblioteca é precária na limpeza, colocando em risco
usuários e trabalhadores
Pouco adequado A limpeza do prédio não é feita de forma regular, e quando
é feita é de forma muito superficial.
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Seção de Biblioteca - Setorial
Maruípe

Inadequado

Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte

Pouco adequado A limpeza do espaço físico é eficiente, mas o acervo da
biblioteca não está sendo limpo.
Inadequado
Limpeza é boa, problema grave de conservação de devido
ao telhado podre com buraco enorme. Chove dentro da
biblioteca (ABSURDO).
Inadequado
O prédio da biblioteca não foi projetado de maneira
correta. Os livros são extremamente empoeirados e os
insetos estão presentes no acervo.
Pouco adequado Do setor é ok, mas da BC e do acervo não.

Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo

Seção de Formação e Tratamento
de Acervo

Unidade
Biblioteca Central

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Unidade
Biblioteca Central

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte

Em função da mudança do contrato feito pela Universidade
com a empresa de limpeza, o local de trabalho é limpo,
quando muito, apenas 1 vez na semana e por se tratar de
um local de grande circulação de pessoas, isso é
insuficiente.

Pouco adequado Excesso de poeira e demais sujeiras.
Inadequado

Falta limpeza constante no ambiente, se os proprios
servidores não liparem, o local de trabalho fica com muita
poeira e insalubre para trabalhar.
Inadequado
O serviço de limpeza estava srm funcionar, havia apenas
recolhimento do lixo por um funcionário terceirizado, na
maioria das vezes os próprios servidores fazem a limpeza
do seu local de trabalho
Inadequado
Uma única equipe para limpeza de vários setores da UFES o
que impedia a limpeza constante na Biblioteca Central e na
SFTA
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Apesar da iluminação ser adequada é necessário substituir
o atual sistema por um mais eficaz e que consuma menos
energia
Pouco adequado As lâmpadas eram muito fracas, para um local que se
disponibiliza a trabalhar à noite.
Pouco adequado É necessário a troca da rede elétrica da biblioteca.
Pouco adequado É necessário reforma da rede elétrica do prédio BC.
Inadequado
Quando o sol se põe, os raios solares incidem diretamente
no local de trabalho, causando reflexo no vidro, atingindo
os olhos.
Pouco adequado A iluminação natural ajuda um pouco
VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
O local é bem ventilado, porém isso traz consigo bastante
sujeira, e faz com que muitos mosquitos adentrem ao
ambiente de trabalho.
Pouco adequado Não havia ar condicionado.
Adequado
Porem, artificial.
Pouco adequado Poucas janelas para circulação do ar. No 2º pavimento
grande quantidade de poeira nas estantes, nos livros e nos
espaços para estudo. O ambiente está insalubre.
Adequado
Setor com ar-condicionado
Inadequado
Bibliotecas não podem ter ventilação natural em todos os
seus ambientes, principalmente o acervo.

Conceito
Adequado
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Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Unidade
Seção de Assistência ao Usuário

Pouco adequado Não são todos os setores de trabalho que possui ventilação
natural ou de ar condicionado e ventilador.
Pouco adequado Ventilação apenas com a utilização de ar condicionado
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Em relação ao local onde meu setor se encontra localizado.

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte

Adequado
Porém mal limpos.
Pouco adequado Não existe banheiro no andar em que eu trabalho.

Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo

Pouco adequado O setor não tem banheiro

Unidade
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo

Unidade
Biblioteca Central

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Assistência ao Usuário

Pouco adequado Não há banheiros no primeiro pavimento. Pela norma de
acessibilidade é necessário que haja banheiros adequados
às normas de acessibilidade no primeiro pavimento.

Pouco adequado Poderiam ter banheiros mais próximos do setor para
utilização por parte dos servidores
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Espaço para refeição existe, mas para descanso é
inexistente.
Adequado
Local para refeição existe, e é adequado. Para descanso no
intervalo é inexistente.
Mais que
No entanto, não utilizado por mim.
adequado
Inadequado
A copa atende as necessidades, mas no Campus do CEUNES
não existem espaços destinados ao descanso no intervalo.
Inexistente

Existe espaço para refeição, mas não há espaço de
descanso no meu setor, nem no campus.
Inadequado
Há apenas uma copa pequena e nenhum lugar para ficar o
resto do horário de almoço.
Pouco adequado Falta área de descanso no intervalo para os servidores
Pouco adequado Não existe espaço para descanso
Pouco adequado O setor possui uma copa, mas não tem muito espaço par
descanso
Inadequado
Por duas vezes passei mal no trabalho e não teve um local
onde pudesse ficar por um tempo, faxer um exercício de
respiração e relaxamento para voltar ao estado satisfatório
para voltar as atividades.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Devido às grandes dimensões do prédio, e a altura
rotatividade de pessoas usando o espaço, as condições de
segurança não são adequadas. Precisamos de uma
vigilância que que fica todo o tempo dentro do edifício.
Inadequado
A biblioteca é local de grande circulação de pessoas, é
necessário a presença constante de segurança no local.
Pouco adequado Estávamos sujeitos(as) a pessoas estranhas à Universidade
ou ao ambiente acadêmico.
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Seção de Assistência ao Usuário

Inadequado

Seção de Assistência ao Usuário
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte
Seção de Biblioteca - Setorial
Norte

Inexistente
Inadequado

Seção de Biblioteca - Setorial
Norte

Inadequado

Seção de Formação e Tratamento
de Acervo
Seção de Formação e Tratamento
de Acervo

Pouco adequado A Biblioteca Central é um prédio grande e deveria possuir
segurança fixo no local.
Pouco adequado A segurança é um problema de toda UFES. Mais iluminação
e mais profissionais de segurança auxiliariam bastante
Quem sabe um controle de acesso.
Pouco adequado Os seguranças patrimoniais percorrem toda a UFES e a
Biblioteca Central, que funciona em horário prolongado,
fica desprotegida

Seção de Formação e Tratamento
de Acervo

Inexistente

Por ter uma localização na lateral da Biblioteca Central, há
um certo isolamento do grande fluxo de pessoas. Seria
interessante ter vigilantes circulando no interior da
Biblioteca. Quanto a sinistro, também, é frágil.
Pouquíssima segurança para todo o campus.
A quantidade de vigilante é muito pequena para um
campus tão grande e perigoso.
o atual contrato de guardas patrimoniais não dá conta de
passar a impressão de segurança, bem como o convênio
com a polícia militar que destacou poucos homens e estes
pouco se fazem presentes pelo campus.
O telhado da biblioteca tem um grande buraco e a caída do
telhado não é adequada, quando chove fica tudo alagado,
rampas e escadas. E também existe uma abertura entre a
grade que permite a entrada de qualquer pessoa para
dentro da biblioteca.

4.3 CAR - CENTRO DE ARTES
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 39
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 36

Tabela 11 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CAR

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
2
10
22
1
2,78%
5,56%
27,78%
61,11%
2,78%
1
9
13
11
2
2,78%
25,00%
36,11%
30,56%
5,56%
1
1
3
26
5
2,78%
2,78%
8,33%
72,22%
13,89%
3
2
7
20
4
8,33%
5,56%
19,44%
55,56%
11,11%
3
4
10
17
2
8,33%
11,11%
27,78%
47,22%
5,56%
11
3
12
10
30,56%
8,33%
33,33%
27,78%
0,00%
2
9
15
8
2
5,56%
25,00%
41,67%
22,22%
5,56%
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Tabela 12 - Comentários e Sugestões - CAR

Unidade
Assessoria de Gestão

Centro de Artes
Centro de Artes

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Falta a disposição de serviços e soluções necessárias para
atender as demandas da função.Como Mão de obra para
atender as demandas do Centro, contratos de serviços
disponíveis para tratar as solicitações que chegam ao setor.

NOSSA AREA JA FOI EXTINTA [TERCEIRIZADA]
Alguns equipamentos necessitam de manutenção e existem
muitos móveis velhos no local apenas ocupando espaço,
sem utilização ou com aglomeração de materiais que
poderiam ser descartados.
Centro de Artes
Pouco adequado Atualmente a Galeria não possui notebook e datashow
Centro de Artes
Pouco adequado Pacote Adobe para edição de imagens e criação de
postagens para as mídias do Centro
Departamento de Artes Visuais
Inadequado
Computadores lentos, internet instável
Departamento de Desenho
Pouco adequado Apesar de todo o empenho dispendido, não há apoio
Industrial
institucional para melhorar o processo de empréstimo de
câmeras digitais no Departamento.
Departamento de Teoria da Arte e Adequado
Há uma morosidade na manutenção e reposição dos
Música
mesmos quando necessário
Programa de Pós-Graduação em
Adequado
Quando algo quebra, é muito difícil o conserto.
Artes
Secretaria
Pouco adequado Lembrando que estamos em trabalho remoto desde
17/3/2020. A partir desta data fica dificil avaliar. No
momento, meus equipamentos em casa estão muito pouco
adequados
Unidade
Centro de Artes
Centro de Artes

Centro de Artes
Centro de Artes

Centro de Artes
Centro de Artes
Departamento de Desenho
Industrial

Departamento de Desenho
Industrial
Departamento de Desenho
Industrial

Inexistente
Adequado

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A limpeza do espaço é feita apenas uma vez por semana e
dos banheiros duas vezes
Pouco adequado A limpeza do espaço está condicionada ao disponibilizado
pela UFES. No início de 2020, a mesma foi interrompida por
falta de contratação.
Inadequado
Limpeza ocorre apenas 1x por semana.
Pouco adequado Nos últimos tempos, percebemos que a limpeza e
conservação não estão adequadas. Normalmente, opto por
limpar minha estação de trabalho e sala: Limpando mesa,
computador, retirando lixo e, em alguns dias, varrendo.
Inadequado
O setor não é limpo todos os dias.O lixo acumula por dias.
Inadequado
TRABALHO EM AREA EXTERNA
Pouco adequado A secretaria onde trabalho precisa de muitos reparos. Há
buracos na parede por onde entram bichos que comem
alimentos e deixam sujeiras pela sala. Há encanamento
exposto sem utilidade mais. Há instalações elétricas e
hidráulicas improvisadas.

Pouco adequado O local deve ser avaliado tendo em vista os protocolos e
orientações devido ao Coronavírus.
Pouco adequado O trabalho deste servidor tem se resumido a limpar
banheiro da secretaria onde trabalha e a varrer, às vezes, o
setor devido à diminuição da frequência do pessoal da
limpeza.
Departamento de Teoria da Arte e Pouco adequado Mantemos o local de trabalho limpo, porém a equipe de
Música
limpeza responsável atua uma vez por semana somente
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Programa de Pós-Graduação em
Artes
Secretaria

Unidade
Centro de Artes
Centro de Artes

Inadequado

Fica muito tempo sem limpar.

Inadequado

Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data
estamos em trabalho remoto. Acredito que minha
residencia não esta em avaliação.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
TRABALHO EM AREA EXTERNA
Pouco adequado Dentro da sala de trabalho, a iluminação é adequada. No
corredor externo deixa a desejar. Solicitamos troca, mas
ficamos semanas com o corredor escuro. Quando escurece
gera insegurança, pois é o único acesso para os banheiros
dos servidores, que é externo

Centro de Artes

Pouco adequado O uso de cortinas nas janelas por causa da luz solar direta
acaba comprometendo a iluminação dentro do setor.

Departamento de Desenho
Industrial
Secretaria

Pouco adequado Ambiente com pouca iluminação natural.

Unidade
Centro de Artes

Centro de Artes
Departamento de Artes Visuais
Departamento de Desenho
Industrial
Departamento de Desenho
Industrial

Departamento de Desenho
Industrial
Secretaria

Unidade
Centro de Artes
Centro de Artes
Centro de Artes

Centro de Artes

Adequado

Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data
estamos em trabalho remoto. Acredito que minha
residencia não esta em avaliação.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
O layout das janelas deixa a desejar com relação a
ventilação,elas não abrem bem e não permite a entrada e
circulação do vento.Só é possível ficar no setor com ar
condicionado.
Adequado
TRABALHO EM AREA EXTERNA DO CAMPO
Inadequado
Janelas não abrem.
Pouco adequado Ambiente sem ventilação. O local deve ser avaliado tendo
em vista os protocolos e orientações devido ao
Coronavírus.
Pouco adequado Já tivemos momentos que a demora da troca do aparelho
de ar condicionado, fez com que trabalhássemos num calor
extremo, levando pessoas a se sentirem mal na sala.
Quando o aparelho está em bom funcionamento fico
adequado.
Pouco adequado Pouco adequado em tempos de COVID.
Ambiente fechado, janelas trancadas e pregadas, por
questões de segurança.
Adequado
Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data
estamos em trabalho remoto. Acredito que minha
residencia não esta em avaliação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
inexistente: funcionário usa W/C DE ALUNOS E PUBLICO.
Pouco adequado Deveria ter um banheiro mais acessível para os
funcionários lotados na direção do Centro de Artes.
Pouco adequado Existem banheiros externos e que atendem ao número de
servidores, porém a limpeza deixa a desejar. Foi necessário
colocar materiais de limpeza e se organizar entre alguns
colegas.
Inexistente
Nao tem no setor banheiro. O banheiro que os servidores
utilizam é compartilhado com a comunidade interna e
externa em outros setores.
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Secretaria

Unidade
Centro de Artes
Centro de Artes

Centro de Artes
Centro de Artes
Departamento de Artes Visuais
Departamento de Desenho
Industrial
Departamento de Desenho
Industrial
Secretaria

Unidade
Centro de Artes
Centro de Artes

Centro de Artes

Centro de Artes
Departamento de Desenho
Industrial

Departamento de Desenho
Industrial
Programa de Pós-Graduação em
Artes
Secretaria

Inadequado

Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data
estamos em trabalho remoto. Acredito que minha
residencia não esta em avaliação.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Eletrodomésticos da cozinha encontram-se em ruim estado
de conservação.
Pouco adequado espaço conta apenas com uma pequena bancada (que foi
comprada e instalada por mim) e não há portas o que tira
totalmente a privacidade
Inexistente
Não há copa.
Inexistente
Nao tem no setor espaço para fazer as refeiçoes e a
limpeza dos utensílios.
Inexistente
Não há local para descanso ou refeição.
Pouco adequado Não há um espaço específico para refeições e temos que
utilizar a mesa de reuniões. Quando há reuniões não temos
onde comer sentado.
Pouco adequado Sem espaço.
Inadequado

Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data
estamos em trabalho remoto. Acredito que minha
residencia não esta em avaliação.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não nem equipamento de segurança pessoal para
trabalho,quanto mais no local.
Inadequado
A galeria não possui câmeras para gravação, não possui
sensores de aviso de entrada,. o que torna o local
totalmente inseguro, visto que há apenas uma servidora
Pouco adequado Iluminação externa insuficiente e movimentação que gera
insegurança. Existem muitos profissionais de segurança nos
portões de acesso, mas próximo aos pontos mais ermos,
como passarelas e estacionamento, ambos escuros,
também é necessário.

Pouco adequado Principalmente no período da noite.
Inadequado
Esse é o problema mais crítico. Não nos sentimos seguros,
principalmente no horário de ir embora. O prédio fica
deserto e quando precisamos da segurança demoram a
chegar. Já houve caso do alarme tocar e ninguém aparecer.
Pouco adequado Já houve roubo à mão armada no prédio do CEMUNI IV.
Pouco adequado Vejo poucos vigias.
Inadequado

Avaliação ate 16/3/2020 lembrando que a partir desta data
estamos em trabalho remoto. Acredito que minha
residencia não esta em avaliação.
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4.4 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 51
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 48

Tabela 13 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCAE

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
3
11
33
1
0,00%
6,25%
22,92%
68,75%
2,08%
2
6
36
4
0,00%
4,17%
12,50%
75,00%
8,33%
1
2
40
5
0,00%
2,08%
4,17%
83,33%
10,42%
2
3
39
4
0,00%
4,17%
6,25%
81,25%
8,33%
4
7
32
5
0,00%
8,33%
14,58%
66,67%
10,42%
11
6
11
20
22,92%
12,50%
22,92%
41,67%
0,00%
1
3
8
33
3
2,08%
6,25%
16,67%
68,75%
6,25%

Tabela 14 - Comentários e Sugestões - CCAE

Unidade
Coordenação de Áreas
Experimentais

Departamento de Agronomia
Departamento de Agronomia

Departamento de Agronomia

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Computador velho e desatualizado, internet oscilante, sem
ventilador ou ar condicionado, falta equipamentos e
manutenção para realização de atividades de campo do
dia-a-dia.
Inadequado
A mesa e cadeira são obsoletas ocasionando problemas
relacionados a ergonomia.
Pouco adequado No laboratório de sementes existem dois computadores
para três servidores. Na prática, eu sempre levo o meu
notebook particular para trabalhar.
Pouco adequado Os recursos nem sempre foi fornecidos pela Universidade,
sendo adquiridos por técnico, professores e alunos.

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira

Pouco adequado Na minha realidade de trabalho, acho que os equipamentos
disponíveis poderiam ser mais atualizados. Certamente se
conseguiria produzir muito mais.

Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos

Inadequado

Faltam EPIs, saída de emergência.

Pouco adequado O principal problema está na falta de EPI's.
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Departamento de Engenharia
Rural

Pouco adequado O prédio de recursos hídricos apresentar boa estrutura com
diversos equipamentos laboratoriais e espaço físico
adequado, no entanto alguns equipamentos precisam de
manutenção e a internet é muito instável, o que dificulta o
desenvolvimento do trabalho.

Departamento de Medicina
Veterinária
Hospital Veterinário

Adequado

Unidade
Departamento de Agronomia
Departamento de Agronomia

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Departamento de Engenharia
Rural

Departamento de Medicina
Veterinária

Hospital Veterinário

Inadequado

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
A equipe de limpeza é satisfatória.
Pouco adequado O local está sempre limpo, porém a estrutura física do
laboratório está precisando de reforma. Existem paredes
mofadas, por causa das chuvas, da época que o prédio foi
"destelhado" e, além disso, necessidade de reparo em
azulejos e parte elétrica.
Inadequado
Inadequado

O local (prédio de recursos hídricos) é limpo toda semana,
no entanto algumas estruturas do galpão de hidráulica
começam a dar sinal de desgaste e precisam de
manutenção.
Pouco adequado Devido a redução do contrato, há poucos servidores para
efetuar a limpeza dos setores. Isso acaba aumentando os
intervalos na limpeza das salas e ambientes do
Departamento.
Pouco adequado O ambiente hospitalar é um local que exige procedimento e
frequência de limpeza diferenciados e isto não ocorre no
hospital veterinário devido à falta de funcionários para
abranger uma grande área de limpeza.
Conceito
Inadequado

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Hospital Veterinário

Adequado

Departamento de Agronomia

O numero de prestadores de serviço não atente a
necessidade do departamento.
Precisa de mais pessoas para fazer os serviços.

Adequado

Unidade
Departamento de Agronomia

Unidade
Departamento de Agronomia

Ainda faltam alguns matérias e equipamentos além de
infraestrutura para realização correta das atividades.
Muitos equipamentos e materiais necessários para o bom
funcionamento do centro cirúrgico se apresentam
quebrados e faltam muito equipamentos, materiais e
medicamentos essenciais para o meu trabalho como
Médico Veterinário atuante na área de cirurgia

Adequado

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
As salas não tem boa iluminação natural ocasionando o uso
de lâmpadas em tempo intergral.
Nada que não possa melhorar, talvez pintando o teto de
branco para clarear um pouco.
O interior do Hospital Veterinário possui lampadas
fluorescentes que poderiam ser trocados por lâmpadas de
LED. Na área externa, considero que a iluminação das vias
de acesso poderiam melhorar.

VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A planta do local não viabiliza a circulação de ar. Lugar
abafado.
Inadequado
O laboratório em si é bem arejado, no entanto, a sala onde
são guardados os reagentes químicos, que precisam estar
separados por segurança, não possui ventilação e também
não possuem sistema de exaustão.
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Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Departamento de Medicina
Veterinária

Pouco adequado ventilação ambiente ocorre por basculas que está só em
uma parte da parede e quando a porta fica aberta.
Pouco adequado As janelas permitem boa ventilação. Porém, o sol incide
dentro da sala durante a tarde, e, no verão, quando
precisamos ligar o ar condicionado (modelo janela), o
mesmo não é o mais adequado para a boa qualidade do ar
no ambiente, quando este está ligado.

Hospital Veterinário

Adequado

Unidade
Departamento de Agronomia
Departamento de Agronomia

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Medicina
Veterinária
Hospital Veterinário

Unidade
Coordenação de Áreas
Experimentais
Coordenação de Áreas
Experimentais
Departamento de Agronomia

Todos os cômodos do hospital veterinário possuem janelas
e possibilitam um ventilação adequada.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não existe banheiro no meu setor.
Inadequado
No laboratório de sementes não existe banheiro. No prédio
do NUDEMAFI sim, mas para acessá-lo precisamos sair do
laboratório, que fica no sub-solo do NUDEMAFI, sem
escada interna de acesso ao pavimento superior. Em dias
de chuva isso fica desconfortável.

Pouco adequado Não existe um banheiro para o servidor. Uso o mesmo
banheiro que os alunos usam.
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.
Inadequado
Os técnicos não tem um banheiro privado, o andar só
possui 1 banheiro de uso comum com alunos.
Adequado
Porém ainda falta a instalação de chuveiro elétrico.
Pouco adequado O Hospital veterinário possui somente um pequeno
banheiro para os clientes/usuários. Sem distinção de
homem/mulher.Existe somente dois banheiro (um de
home e outro de mulher) que são compartilhados por
todos (alunos, residentes, técnicos e professores)
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não há espaço reservado para almoço e descanso.
Inadequado
Inadequado

Departamento de Agronomia

Adequado

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia de
Alimentos
Departamento de Engenharia
Rural

Inexistente
Inexistente

Nas áreas experimentais não há um local adequado para
refeições, por exemplo um refeitório
Existe cozinha para fazer refeições mas não existe local
para descanso.
O espaço no laboratório de sementes não existe, mas existe
um de uso comum para os servidores da UFES em outro
local.
Não existe. Essa é uma das coisas que mais aborrecem
nossos alunos.
para fazer no serviço. Temos o RU universitário.

Inadequado

Existe um espaço destinado a refeições, entretanto está
localizado distante do local de trabalho.
Pouco adequado No verão é muito quente e precisa de mais mesas.
Inexistente

Existe um espaço no prédio de recursos hídricos onde daria
para ser montada um cantina. Uma mesa pequena já
tornaria o espaço para refeição adequado.
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Hospital Veterinário

Hospital Veterinário

Unidade
Coordenação de Áreas
Experimentais

Coordenação de Áreas
Experimentais
Departamento de Agronomia

Departamento de Agronomia

Inadequado

O Hospital veterinário não possui um espaço para refeição
com tamanho e condições adequadas. A sala de descanso é
muito pequena e compartilhada entre os residentes e
técnicos, totalizando 8 pessoas.
Pouco adequado Os alunos não dispõe de área própria para refeição, e, com
isso, dividem a única cozinha do local com os servidores.
Isso faz com que os servidores não possuam área própria
adequada, nem área de descanso
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado As rondas são praticamente inexistentes na Área
Experimental de Rive e meu posto de trabalho se localiza
na ES-482, ou seja, sujeito a acesso por qualquer pessoa a
qualquer momento.
Inexistente
É insuficiente, haja visto os inúmeros furtos após a
mudança do modelo de segurança contratado pela UFES.
Inadequado
O laboratório não possui chuveiro lava-olhos, não possui
sistema de exaustão de gases na sala de armazenamento
de reagentes químicos e a caixa do disjuntor de energia
elétrica está bastante corroída.
Inadequado
O local é isolado.
Na sala de reagentes há ausência de exaustor.

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

Hospital Veterinário
Hospital Veterinário

Não existe EPIs para uso em rotina (luvas, Máscaras,
aventais).
Pouco adequado Sem saídas de emergência
Adequado

Porém a estrutura do laboratório ainda não é desenhada
para esta finalidade, com os devidos requisitos para ser um
laboratório de anatomia.
Pouco adequado Os perigos se referem à segurança e riscos que corremos
no laboratório, quanto à dispormos de poucos EPI's, não
chuveiro lava-plhos, porta de segurança corta-fogo, entre
outros itens de segurança para amenizar os riscos físicoquímicos inerentes ao lab.

Pouco adequado Como o local é próximo a uma rodovia, há necessidade de
seguranças fixos nós. Pontos de atendimento ao cliente
Pouco adequado Por ser nas marges de uma Rodovia Federal e atender ao
público oferecendo serviços pagos à comunidade, o
Hospital Veterinário deveria dispor de mais profissionais
encarregados da segurança do local de trabalho.

4.5 CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 52
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 51
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Tabela 15 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCE

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
6
37
8
0,00%
0,00%
11,76%
72,55%
15,69%
3
14
31
3
0,00%
5,88%
27,45%
60,78%
5,88%
2
1
41
7
0,00%
3,92%
1,96%
80,39%
13,73%
4
13
28
6
0,00%
7,84%
25,49%
54,90%
11,76%
6
38
7
0,00%
0,00%
11,76%
74,51%
13,73%
2
2
2
37
8
3,92%
3,92%
3,92%
72,55%
15,69%
1
11
16
22
1
1,96%
21,57%
31,37%
43,14%
1,96%

Tabela 16 - Comentários e Sugestões - CCE

Unidade
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Física

Departamento de Física
Departamento de Física

Departamento de Química

Departamento de Química

Departamento de Química

Departamento de Química

Departamento de Química

Programa de Pós-Graduação em
Física

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Precisamos de adquirir equipamentos para que a biblioteca
possa funcionar plenamente.
Pouco adequado Alguns equipamentos são antigos e carecem de
manutenção preventiva/corretiva. Faltam computadores
com software adequados para execução de atividades de
pesquisa.
Pouco adequado Falta uma torneiro ou serviços de terceiros
Adequado
na minha opinião deveria existir um contrato de
manutenção de equipamentos, pois os mesmos são antigos
e necessitam de reposição de peças e conserto
constantemente o que muitas vezes inviabiliza a prestação
de serviço.
Adequado

No entanto, os laboratórios de ensino de química
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
Adequado
No entanto, os laboratórios de ensino de química
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
Adequado
No entanto, os laboratórios de ensino de química
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
Adequado
No entanto, os laboratórios de ensino de química
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
Adequado
No entanto, os laboratórios de ensino de química
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
Adequado
Um novo computador mais moderno e com maior
capacidade já se faz necessário.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
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Unidade
Centro de Ciências Exatas

Unidade
Departamento de Física

Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A limpeza é realizada por empresa contratada apenas uma
vez por semana, o que no meu entendimento é pouco. Se
puder colcoar pelo menos 3 vezes por semana seria o
adequado.
Pouco adequado Precisamos de realizar contrato de limpeza específico para
o acervo bibliográfico.
Pouco adequado Quando tem, é bom. Mas ficamos um grande período sem
contar com serviço de limpeza por falhas de planejamento
do governo federal.
Pouco adequado com a alteração do contrato de limpeza o local passou a
receber limpeza a cada 15 dias, sendo que a rotaividade de
pessoas no setor é muito grande.
Inadequado
O corredor do prédio encontra-se numa situação péssima,
com muito entulho, cupim, gambás, etc...
Pouco adequado Devido a grande demanda nos laboratórios, Falta horários
vagos nos laboratórios para limpeza
Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
Adequado
Nos últimos meses do ano de 2019 e até antes da
pandemia havia sido registrado um certo retrocesso nos
serviços realizados.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Iluminação mal-direcionada e em excesso. Outros faltando.

Departamento de Física

Adequado

Centro de Ciências Exatas
Centro de Ciências Exatas

Departamento de Física

Departamento de Física
Departamento de Química
Departamento de Química
Departamento de Química
Departamento de Química
Departamento de Química
Programa de Pós-Graduação em
Física

Unidade
Centro de Ciências Exatas

Centro de Ciências Exatas

Centro de Ciências Exatas

Departamento de Física
Departamento de Química

Departamento de Química

Departamento de Química

no lado externo não é adequado. possi muitas árvores e a
iluminação é baixa.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Deveria haver limpeza no ar condicionado, pois a sala
geralmente fica com cheiro de mofo, e manter as janelas
abertas durante a parte da tarde não é viável pois é o
horário com incidência de luz solar direta.
Pouco adequado Sempre está com defeito pingando água do ar
condicionado ou fazendo um barulho inadequado para o
ambiente de biblioteca.
Inadequado
Somente com o ar-condicionado é possível trabalhar. No
período em que não pudemos usar, constatamos que as
básculas existentes são insuficientes para ventilação
adequada do ambiente.
Adequado
porém não existe janelas, considerando a impossibilidade
de utilizar o ar condicionado a ventilação fica prejudicada.
Pouco adequado As janelas com o tipo de abertura existente não permitem
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes
químicos.
Pouco adequado As janelas com o tipo de abertura existente não permitem
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes
químicos.
Pouco adequado As janelas com o tipo de abertura existente não permitem
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes
químicos.
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Departamento de Química

Departamento de Química

Departamento de Química

Unidade
Departamento de Física

Departamento de Física

Unidade
Centro de Ciências Exatas
Departamento de Física
Departamento de Física
Departamento de Química

Unidade
Centro de Ciências Exatas
Centro de Ciências Exatas

Centro de Ciências Exatas

Centro de Ciências Exatas
Departamento de Física

Departamento de Física
Departamento de Física
Departamento de Física

Departamento de Química

Pouco adequado As janelas com o tipo de abertura existente não permitem
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes
químicos.
Pouco adequado As janelas com o tipo de abertura existente não permitem
uma renovação do ar, na presença de vapor/gás de agentes
químicos.
Inadequado
É necessário um exaustor no laboratório para retirar os
gases tóxicos.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado os banheiros disponíveis estão em outros prédios e são os
utilizados pelos estudantes. muitas vezes não possui papel
higiênico ou sabonete para higienização das mãos.
Pouco adequado Próximo ao laboratório que trabalho só há um banheiro
masculino, pois o banheiro feminino é utilizado como
almoxarifado. Há dois banheiros, um masculino e outro
feminino no mesmo prédio, mas um pouco mais distante
do laboratório em que atuo.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Trabalhadores com Jornada Flexibilizada são impedidos de
fazer intervalos e refeições.
Adequado
Foi adequado um espaço de refeição e descanso no CCE
para os servidores.
Inexistente
o espaço destinado para refeição fica em outro prédio.
Adequado
O espaço reservado para fazer as refeições ou descanso
após as refeições é pequeno e para quem tem
necessidades especiais o acesso não atende.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A sala fica no interior de um prédio que poderia ter mais
circulação da vigilância.
Inadequado
a Ufes como um todo não restringe circulação de pessoas
nos prédios, é escura demais à noite e há poucos
seguranças.
Inadequado
Alguns policiais aposentados não tem impedido constantes
roubos e ameaças. Sofremos ameaça de ataque terrorista e
nada mudou.
Inexistente
Sugerimos vigilância na entrada do CCE diariamente nos
períodos matutino, vespertino e noturno.
Pouco adequado Existam câmeras de segurança em torno do prédio de
laboratórios, todavia já ocorreram algumas vezes a violação
de cadeados para roubo de bicicletas. Estamos buscando
meios de reforçar os locais de entrada/saída do laboratório.
Adequado
Melhorou muito após o convênio feito com a PM/ES.
Adequado
porém não é observada a ronda dos seguranças e o local
possui muitas árvores e pouca iluminação.
Inadequado
Vários roubos de bicicletas foram registrados no local.
Temos que nos manter trancados por vários cadeados e
várias portas em sequência.
Inadequado
Nos laboratórios de ensino de química temos a falta de EPIs
e EPCs em quantidade e de mapa de risco. Laboratórios não
possuem saídas de emergências. Ventilação inadequada.
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Departamento de Química

Inadequado

Departamento de Química

Inadequado

Departamento de Química

Inadequado

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

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

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 27
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 27

Tabela 17 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCENS

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
6
20
1
0,00%
0,00%
22,22%
74,07%
3,70%
2
5
17
3
0,00%
7,41%
18,52%
62,96%
11,11%
3
19
5
0,00%
0,00%
11,11%
70,37%
18,52%
5
9
12
1
0,00%
18,52%
33,33%
44,44%
3,70%
2
6
4
12
3
7,41%
22,22%
14,81%
44,44%
11,11%
5
6
6
10
18,52%
22,22%
22,22%
37,04%
0,00%
1
1
4
20
1
3,70%
3,70%
14,81%
74,07%
3,70%

Tabela 18 - Comentários e Sugestões - CCENS

Unidade
Departamento de Biologia
Departamento de Farmácia e
Nutrição

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Falta insumo, EPI e padrões de segurança de trabalho no
laboratório.
Pouco adequado Alguns equipamentos estão com defeito.
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Departamento de Farmácia e
Nutrição

Pouco adequado Como exerço minhas atividades através de serviço externo
à UFES, dependo em grande parte do espaço físico que a
prefeitura oferece. Adicionalmente, prestando serviço
externo, também não somos muito visíveis aos gestores da
UFES.

Departamento de Farmácia e
Nutrição
Programa de Pós-Graduação em
Agroquímica
Secretaria

Pouco adequado Precisa de ponto de internet e instalação de computadores
na sala
Pouco adequado Falta impressora colorida para os certificados, as cadeiras
estão quebradas, e os fios estão aparentes.
Pouco adequado Ambiente com muito barulho e muitas interrupções.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Pouca mão de obra, local é limpo 1 vez no mÊs, incluindo
banheiro e salão onde fica o acervo do Museu _MUSES
Pouco adequado A limpeza é feita 1 vez por semana ou é necessário
"lembrar" a equipe de limpeza de realizar a limpeza do
laboratório.
Adequado
a limpeza ocorre uma vês por semana e a sala consegue se
manter limpa
Inadequado
Na dependência do serviço de limpeza da prefeitura. Antes
da pandemia, fui obrigado a limpar junto com outra
servidora da UFES, o local de trabalho (sala para receber os
estagiários). Os demais locais ali inseridos ficaram mais de 2
meses sem uma faxina.

Unidade
Centro de Ciências Exatas,
Naturais e da Saúde
Departamento de Farmácia e
Nutrição
Departamento de Farmácia e
Nutrição
Departamento de Farmácia e
Nutrição

Programa de Pós-Graduação em
Agroquímica
Secretaria
Secretaria

Pouco adequado Com a redução dos funcionários a sala só é limpa uma vez
por semana, fazendo com que fique com aspecto sujo.
Pouco adequado Devido às restrições orçamentárias e contratuais/limpeza.

Pouco adequado Local apresenta muita poeira com frequência.
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado falta luz natural, sendo necessário o uso de luz artificial a
Nutrição
todo momento.
Secretaria
Pouco adequado Faltam cortinas ou insulfim nas janelas.
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia
Pouco adequado Falta ventiladores de teto. Quando o ar condicionado está
com algum defeito, não temos outra fonte de ventilação.
Departamento de Biologia
Inadequado
Necessita de exaustor devido ao uso e armazenamento de
produtos químicos
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado A sala disponibilizada pela prefeitura para receber os
Nutrição
estagiários é muito pequena e com pouca ventilação.
Também não possui ar condicionado.
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado apesar de ser fresca e ter ar condicionado, a sala possui
Nutrição
apenas uma báscula para ventilação
Departamento de Farmácia e
Inadequado
Necessita da instalação de um exaustor, na sala dos
Nutrição
animais.
Departamento de Farmácia e
Inadequado
O aparelho de ar-condicionado está com defeito e o
Nutrição
laboratório fica bem quente devido aos muitos aparelhos
que dissipam calor.
Departamento de Química e Física Pouco adequado O laboratório de química II e o almoxarifado de reagentes
não são muito ventilados.
Departamento de Química e Física Adequado
Um dos laboratórios só possuem janela para o corredor de
dentro do prédio, o qual não tem ventilação.
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado Não tem ventilação na sala, que é enorme, o ar precisa ficar
Agroquímica
ligado constantemente.
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Secretaria
Secretaria

Unidade
Centro de Ciências Exatas,
Naturais e da Saúde
Departamento de Biologia
Departamento de Farmácia e
Nutrição
Departamento de Farmácia e
Nutrição

Departamento de Farmácia e
Nutrição
Departamento de Farmácia e
Nutrição
Departamento de Química e Física
Departamento de Química e Física
Secretaria
Secretaria

Secretaria

Pouco adequado Faltam ventiladores para épocas menos quentes.
Pouco adequado Não temos ventiladores para fazer com que o ar circule na
sala. Em período quente temos aparelho de ar
condicionado que fica no mínimo (16ºC) não temos
condições de mudar a temperatura.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado O banheiro existe, mas a localização e a construção não é
das melhores
Inadequado
Não há banheiro exclusivo para servidores no prédio.
Adequado
apesar de ter banheiro próximo a sala, este é o mesmo
utilizado pelo público que frequenta o prédio, e está
constantemente sujo e com mau cheiro
Inadequado
Me sinto incomodada por ter que utilizar o mesmo
banheiro que todos os alunos. Devido à alta utilização, nem
sempre está limpo. Seria interessante um banheiro para os
servidores no prédio.
Pouco adequado Não há banheiros suficientes para atender a demanda dos
servidores
Inexistente
Uso os banheiros disponíveis para todos no prédio.
Adequado
Adequado
Inadequado
Inadequado

Manter a limpeza dos banheiros com mais frequência
Precisa ser limpo com mais cuidado.
Não temos banheiro no nosso setor.
No prédio central há apenas um banheiro pequeno para 15
pessoas (técnicos). A limpeza, nessas condições, fica muito
difícil de ficar adequada pois deveria ser realizada várias
vezes ao dia, o que não acontece. O ambiente se torna
insalubre.

Inadequado
O setor não dispõe de banheiro.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado Existe um lugar para esta finalidade, porém fica longe. O
Nutrição
ideal seria no próprio prédio. Isso auxiliaria inclusive na
eficiência do atendimento ao público por nossa parte,
como técnicos de laboratório.
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado O local comporta poucos funcionários e no horário do
Nutrição
almoço é bem quente.
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado Para realizar almoço o local é adequado , mas não para
Nutrição
lanches rápidos, , haja vista que nosso refeitório para
almoço fica distante do prédio de trabalho.
Departamento de Química e Física Adequado
O espaço fica em outro prédio.
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado A cozinha não tem cadeira e mesa, dificultando quem
Agroquímica
almoça no trabalho.
Secretaria
Inadequado
Distante do local de trabalho.
Secretaria
Inadequado
Não temos espaço para refeições em nosso setor.
Secretaria
Inadequado
O setor não dispõe deste espaço.
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Biologia
Pouco adequado Não fiscalização constante no prédio quanto aos
laboratórios.
Departamento de Farmácia e
Inadequado
Faltam equipamentos proteção coletiva e individual. Não
Nutrição
há treinamentos para uso dos poucos equipamentos
existentes. Não há saída de emergência.
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Departamento de Farmácia e
Nutrição

Inexistente

Já solicitei a retirada das 4 botijas de gás de dentro do
laboratório onde trabalho e a obra está paralisada no
momento. Não possuímos extintor de incêndio adequado
para as atividades e riscos existentes. Não possui saídas de
emergência no prédio.

Departamento de Farmácia e
Nutrição

Pouco adequado Os policiais não costumam fazer a ronda em nosso prédio ,
que fica um pouco distante da guarita. Sugiro que
aumentem essa ronda como era feito antigamente pelos
seguranças que diariamente faziam a ronda em nosso
prédio .

4.7 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 85
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 81

Tabela 19 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCHN

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
2
26
50
2
1,23%
2,47%
32,10%
61,73%
2,47%
1
15
34
29
2
1,23%
18,52%
41,98%
35,80%
2,47%
1
9
62
9
0,00%
1,23%
11,11%
76,54%
11,11%
1
8
21
46
5
1,23%
9,88%
25,93%
56,79%
6,17%
1
3
15
57
5
1,23%
3,70%
18,52%
70,37%
6,17%
8
9
15
40
9
9,88%
11,11%
18,52%
49,38%
11,11%
1
20
38
20
2
1,23%
24,69%
46,91%
24,69%
2,47%

Tabela 20 - Comentários e Sugestões - CCHN

Unidade
Assessoria de Gestão

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado 1) Apenas um aparelho de telefone para atender toda a
comunidade acadêmica;
2) Demora no atendimento para manutenção de
equipamentos como Impressora;
3) Computadores antigos;
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Assessoria de Gestão

Pouco adequado Alguns computadores do setor estão péssimos, e também
os teclados e mouses (nova leva de equipamentos de
péssima qualidade). Faltam equipamentos como
computadores, fragmentadora de papel, armários
adequados.

Assessoria de Gestão

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

Assessoria de Gestão

Inadequado

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

Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Departamento de Ciências
Biológicas

Pouco adequado
Pouco adequado
Pouco adequado
Pouco adequado

computadores velhos e difícil manutenção
Precisamos de mais impressoras e scanners
Scanner inadequado para as necessidades do setor
alguns equipamentos são antigos, apresentando problemas
para impressão,lentidão na realização de tarefas e etc.

Departamento de Geografia
Pouco adequado Computadores antigos no setor
Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado Em alguns ambientes de atuação faltam cadeira que
favoreçam uma prolongada atividade de interpretação.
Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado Em meio a pandemia, os tradutores de Libras precisam de
equipamentos necessários para efetuar o trabalho remoto
para oferecer uma acessibilidade de qualidade.
Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado em relação as cadeiras que utilizamos nos atendimentos
em salas e aulas, são desfavoráveis a nossa ergometria,
principalmente as dos Centro de Arte.
Departamento de Linguas e Letras Inexistente
Equipamento (computadores) para cada servidor. Telefone
inexistente. Mesas adequadas e cadeiras ergonomicas.
Departamento de Oceanografia e Pouco adequado Falta manutenção periódica.
Ecologia
Departamento de Oceanografia e Pouco adequado Faltam alguns insumos e equipamentos de proteção
Ecologia
individual básicos para a execução de serviços insalubres.
Departamento de Oceanografia e
Ecologia
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia

Programa de Pós-Graduação em
Psicologia
Secretaria
Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão

Pouco adequado Faltam equipamentos básicos de trabalho e até hoje (5
anos de Universidade) eu utilizo uma estação de trabalho
que foi cedida por um professor
Pouco adequado Equipamentos de informática ou estão demasiadamente
obsoletos ou não oferecem determinados recursos muito
requisitados na atual conjuntura, como, por exemplo,
microfone e câmera.
Pouco adequado Sobre recursos, urge que o sistema gerenciador das Pósgraduações, na UFES, o SAPPG, tenha recursos idênticos
aos dos Portais do aluno e do professor, da graduação.
Adequado
Apesar de não haver compras substanciais para a
renovação do maquinário usado, a conservação estava ok.
Pouco adequado Os sistemas precisam melhorar. As condições de trabalho
remoto são precárias.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado 1) Retirada do lixo de 2 em 2 dias;
2) Limpeza da sala é feita uma vez por semana;
3) Banheiros muito sujos;
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Assessoria de Gestão

Inadequado

A limpeza foi feita menos de uma vez por semana.
Tinhamos que cobrar para ser limpa a sala. Limpeza se
resume à parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os
cantos nunca são limpos, assim como as janelas ou sobre os
armários.

Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão

Inadequado
Inadequado

a sala recebe muita gente para limpar apenas 1 x semana.
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.

Assessoria de Gestão

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.

Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Departamento de Ciências
Biológicas
Departamento de Ciências
Biológicas
Departamento de Geografia
Departamento de Linguas e Letras

Inadequado
Deveria ter limpeza mais vezes na semana.
Pouco adequado Precisa ser limpo mais vezes por semana
Inadequado
em razão dos cortes de gastos, a limpeza passou a ser feita
com pouca frequência.
Pouco adequado Nesse período tivemos muitos problemas em relação à
limpeza.
Pouco adequado Terceirização da limpeza cada vez menos presente
Pouco adequado Em alguns momentos precisamos nós mesmos do setor
fazer a retirada do lixo ou varredura do ambiente.
Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado Não pé feita uma boa faxina nas janelas das salas de aulas e
de trabalho a muito tempo.
Departamento de Oceanografia e Inadequado
O Depto não tem limpeza adequada. Os banheiros não são
Ecologia
limpos regularmente. O pessoal da limpeza se recusa a
limpar teias de aranha e poeira próximos ao teto do prédio,
que possui um pé direito muito alto, alegando que não faz
parte do contrato deles
Departamento de Oceanografia e
Ecologia
Departamento de Psicologia
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia

Programa de Pós-Graduação em
Psicologia
Secretaria
Secretaria
Secretaria
Secretaria

Unidade

Pouco adequado Só temos 1 funcionário o ideal seria pelo menos 2.
Pouco adequado Antes da pandemia e do trabalho remoto, a limpeza da
Secretaria acontecia poucas vezes por semana.
Pouco adequado Falta uma rotina mais sistemática, pois muitas vezes
precisamos cobrar os serviços de limpeza. Também
prejudica o fato de os contratos restringirem a limpeza de
chão, banheiros e estações de trabalho.
Pouco adequado Sempre com problemas de contrato com a empresa de
manutenção de limpeza.
Inadequado
A limpeza deveria ser realizada com maior frequência.
Pouco adequado Foi reduzida a frequência de limpeza, o que tem deixado a
sala empoeirada e o banheiro sujo.
Pouco adequado Limpeza reduzida a uma vez por semana.
Pouco adequado Por conta das restrições orçamentárias, houve uma
redução drástica na limpeza do local. A situação não ficou
pior, pois os terceirizados trabalhavam com boa vontade e
a equipe contribuía para ter um local limpo na medida do
possível.
Conceito

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
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Assessoria de Gestão

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.
Assessoria de Gestão
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.
Assessoria de Gestão
Adequado
Pela manhã a iluminação natural atrapalha o trabalho
(necessitamos de cortinas). À noite, a iluminação da sala é
desconfortável e o corredor sempre fica com pouca
iluminação em razão de lâmpadas queimadas.
Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado Nesse período de pandemia está inadequado, prova disso
são os vídeos produzidos pelo setor de tradução no
trabalho remoto.
Departamento de Oceanografia e Adequado
A iluminação do prédio é adequada. Todas as salas são bem
Ecologia
iluminadas
Departamento de Oceanografia e Adequado
Falta manutenção periódica.
Ecologia
Programa de Pós-Graduação em
Adequado
Mas a reposição de lâmpadas queimadas é morosa.
Psicologia
Secretaria
Adequado
Adequeda, mas há necessidade de persianas para melhor
controle da iluminação natural.
Secretaria
Adequado
Pode melhorar.
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão
Pouco adequado 1) Abertura muito limitada e algumas janelas abrem;
2) Vidros quebrados;
Assessoria de Gestão
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 e com condições diversas de ventilação.
Assessoria de Gestão

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.

Assessoria de Gestão

Inadequado

Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão

Inadequado
Janelas que não permitem ventilação alguma.
Pouco adequado Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então,
durante todo o expediente, é necessária a utilização do arcondicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros
não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos
trabalhadores.

Assessoria de Gestão
Departamento de Oceanografia e
Ecologia

Pouco adequado ventiladores e básculas quebrados
Adequado
Apesar de termos problemas constantes com aparelhos de
ar condicionado, no geral todas as salas possuem um
aparelho de ar condicionado e janelas amplas
Pouco adequado No caso de o ar condicionado não funcionar, as janelas são
inapropriadas, pois o ar não circula dentro da sala

Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Institucional

Em caso de não funcionamento de ar condicionado é muito
quente, as janelas dos prédios Bárbara e Wallace do CCHN,
não abrem horizontalmente e sim inclinadamente não
permitindo entrada de ar, pois além de bloquearem o ar, a
abertura é mínima, tipo báscula.
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Secretaria
Secretaria

Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão

Pouco adequado Janelas antigas e sem ventilador.
Pouco adequado No período de restrição orçamentária, todos os aparelhos
de ar condicionado foram desligados, deixando o local mais
sujo e menos confortável.
Adequado
O setor é climatizado por meio de condicionadores de ar,
mas na impossibilidade de utilização desse recurso a
estrutura física e modelo das janelas não favorece a
ventilação natural.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
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 meu tempo.

Assessoria de Gestão

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.

Departamento de Oceanografia e
Ecologia
Departamento de Psicologia

Adequado

Secretaria
Secretaria
Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão

Assessoria de Gestão

Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Assessoria de Gestão
Departamento de Ciências
Biológicas

Falta manutenção periódica.

Pouco adequado Antes da pandemia e do trabalho remoto, os banheiros
estavam em condições ruins.
Pouco adequado Há apenas um banheiro.
Adequado
O banheiro para servidores atende quanto ao número, mas
necessita de manutenção e limpeza.
Pouco adequado Os banheiros são antigos e mereciam um tratamento
melhor.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Antes da pandemia: Adequado.
Durante a pandemia: Trabalhando em casa o espaço é
adequado.
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.
Pouco adequado
Adequado
Inadequado
Pouco adequado

Cozinha sem equipamentos, cadeiras quebradas.
Existe sala de convivência, mas falta limpeza.
Necessita de estrutura e limpeza.
Cozinha do prédio DCBIO é adaptada numa sala pequena.
Já era apertada e bem restrita em quantidade de pessoas
comportada, agora, num cenários de maiores cuidados com
distanciamento entre pessoas, creio que o espaço precisará
ser readequado.

Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado Não temos espaço para descanso e almoço. Ficamos na sala
o tempo todo. A sala que poderia ser de descanso e aberta
a todos e quando vamos almoçar tem alunos na sala.
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Departamento de Linguas e Letras Pouco adequado O espaço que era reservado aos servidores foi cedido aos
alunos pelos professores.
Departamento de Oceanografia e Inadequado
Inexistente
Ecologia
Departamento de Oceanografia e Inexistente
Não existe espaço para refeição no DOE. Todos fazem suas
Ecologia
refeições em suas respectivas salas ou na porta do prédio
Departamento de Psicologia

Pouco adequado Antes da pandemia e do trabalho remoto, o espaço para
refeição e descanso era pequeno.
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
Não há fogão, nem microondas no local direcionado para
Psicologia Institucional
realização das refeições
Secretaria
Adequado
A gestão inaugurou uma sala de convivência com sofás e
mesa para refeição. Havia microondas e geladeira. Faltou
apenas um fogão e uma pia no local para atender melhor.
Secretaria
Adequado
Copa da Sid melhorou as condições de refeição.
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão
Pouco adequado A Universidade é muito grande, então não se vê segurança
e policiamento o tempo todo nas áreas, mas considero uma
questão difícil para os gestores.
Assessoria de Gestão
Inadequado
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.
Assessoria de Gestão
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.
Assessoria de Gestão
Pouco adequado Como não é possível atender os alunos pelo guichê
(problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000
alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança,
em especial no começo da manhã e à noite.
Assessoria de Gestão
Pouco adequado Deveria ter mais guardas no entorno, principalmente no
horário das 7:00.
Assessoria de Gestão
Pouco adequado não tem ninguém fixo no IC II
Departamento de Ciências
Pouco adequado não há câmeras de segurança nem guadas patrimoniais,
Biológicas
com isso, os furtos são frequentes.
Departamento de Linguas e Letras Inadequado
Muito, inadequada com os policiais e vigias que tem.
Departamento de Oceanografia e Pouco adequado O DOE fica em uma parte isolada da UFES. Existe a patrulha
Ecologia
de vigilantes periodicamente no local, mas temos
problemas constantes com usuários de drogas nas
redondezas do edifício principal e nos laboratórios da mata
Departamento de Psicologia

Inadequado

Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Institucional

Inadequado

Secretaria

Adequado

Secretaria

Inadequado

Secretaria

Inadequado

Antes da pandemia e do trabalho remoto, a segurança era
precária, especialmente nos primeiros horários do turno da
manhã e nos últimos horários do turno da noite.
Em épocas de férias, tenho que manter a porta da sala
trancada em virtude da baixa movimentação no recinto. Já
houve furtos em frente meu prédio
Com a entrada da PM no campus houve uma redução
drástica nos assaltos no campus. Todavia, ainda recebíamos
relatos de pequenos furtos no entorno.
Dificilmente se vê alguém da segurança da Ufes fazendo
ronda próximo aos prédios onde eu trabalho. À noite, a
sensação de insegurança é muito grande.
Não há câmeras de videomonitoramento ou alarme no
prédio.
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Secretaria

Pouco adequado Não há segurança fixa na região. Tivemos ameaças de
atentado no último período, além de roubos constantes no
campus.

4.8 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 41
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 40

Tabela 21 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCJE

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
3
34
1
0,00%
5,00%
7,50%
85,00%
2,50%
13
18
9
0,00%
32,50%
45,00%
22,50%
0,00%
1
1
35
3
0,00%
2,50%
2,50%
87,50%
7,50%
2
4
31
3
0,00%
5,00%
10,00%
77,50%
7,50%
2
6
13
19
5,00%
15,00%
32,50%
47,50%
0,00%
9
3
10
16
2
22,50%
7,50%
25,00%
40,00%
5,00%
1
7
22
10
2,50%
17,50%
55,00%
25,00%
0,00%

Tabela 22 - Comentários e Sugestões - CCJE

Unidade
Colegiado do Curso de
Administração
Colegiado do Curso de Ciências
Econômicas
Departamento de Serviço Social
Departamento de Serviço Social

Unidade
Colegiado do Curso de
Administração

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
OBS: Neste momento em que estou realizando meu
trabalho de casa, alem de usar meu próprio computador,
tenho tido dificuldade em acessar alguns sistemas da Ufes.
Pouco adequado Meu desktop não possui a velocidade que necessito para a
boa execução da minha rotina.
Inadequado
Computador extremamente obsoleto, com risco de perda
dos arquivos. Somente um computador para três pessoas.
Inadequado
Meu computador reinicia constantemente, preciso utilizar
meu nootebook pessoal para as atividades de extensão.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Antes da realização do home office, a limpeza era realizada
menos do que uma vez na semana.
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Colegiado do Curso de
Administração

Colegiado do Curso de Ciências
Econômicas
Colegiado do Curso de Ciências
Econômicas
Colegiado do Curso de Direito
Departamento de Serviço Social
Departamento de Serviço Social

Secretaria

Secretaria

Secretaria
Secretaria

Secretaria
Unidade
Departamento de Serviço Social
Secretaria
Unidade
Assessoria de Gestão
Colegiado do Curso de
Administração
Departamento de Serviço Social
Secretaria
Secretaria
Unidade
Colegiado do Curso de
Administração
Colegiado do Curso de Ciências
Econômicas

Secretaria
Secretaria

Inadequado

Ficamos um grande período no final de 2019 e início de
2020 sem limpeza das salas e dos banheiros. Situação
caótica que obrigou os próprios servidores do meu setor a
se reunirem para limpar banheiro e as salas.
Pouco adequado Limpeza praticamente não foi efetuada em 2019, fizemos
escala para limpar
Inadequado
No último ano a situação da limpeza foi trágica.
Principalmente em relação aos banheiros.
Adequado
A limpeza passou por defasagem.
Inadequado
O meu ambiente de trabalho não está sendo limpo e o lixo
não está sendo retirado.
Inadequado
Péssimo. Não há limpeza adequada levando os servidores a
realizarem a limpeza de sua sala e por vezes até mesmo o
banheiro.O que caracteriza desvio de função.
Inadequado
A limpeza acontece apenas uma vez na semana, o que não
é suficiente para uma sala em que se trabalham 8
servidores, que prestam atendimento ao público.
Pouco adequado Limpeza pouco adequada, principalmente, de banheiros.
Banheiros deveriam ser limpos diariamente pelo menos em
dois turnos por dia.
Inadequado
O local precisa ser limpo com mais frequência, pois é um
ambiente de atendimento.
Pouco adequado o serviço de limpeza se apresentou bastante precário no
último ano, quando deveria ocorrer ao menos em dias
alternados nas salas de trabalho
Inadequado
Por vezes o setor fica semanas sem limpeza
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A luz do corredor que da acesso a minha sala não funciona,
gerando insegurança no período noturno.
Adequado
a iluminação da sala é boa.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
São pouquíssimas janelas que se consegue abrir. A maioria
estão emperradas.
Adequado
o ar condicionado é ótimo, mas acredito que após a
pandemia, será necessário instalar ventiladores na sala.
Inadequado
O ar condicionado da minha sala está quebrado e não tem
ventilador.
Pouco adequado Há apenas uma janela em uma sala em que se trabalham 8
servidores e prestam atendimento ao público.
Adequado
Numa situação de pandemia, não é adequado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
preciso sair do meu prédio para usar o banheiro.
Pouco adequado Não há banheiro interno no meu setor. Preciso atravessar
uma boa distância para chegar ao mais próximo. Quando
chove a situação se complica. A região alaga e por várias
vezes fiquei ilhada sem acesso ao banheiro.
Pouco adequado Os banheiros da Universidade não possuem uma limpeza
periódica, além de carecer de sabão para as mãos
Pouco adequado seria mais adequado haver mais banheiros exclusivos aos
servidores que trabalham no setor, além da necessidade de
limpeza várias vezes ao dia
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Unidade
Assessoria de Gestão
Secretaria

Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão
Colegiado do Curso de
Administração
Colegiado do Curso de Direito
Secretaria

Secretaria

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Há espaço pequeno para se fazer as refeições. Contudo,
não há espaço para descanso.
Inexistente
O espaço existente tem apenas uma pia e geladeira. No
local, não é possível realizar nenhuma refeição. Não há
nenhum tipo de iluminação (janela ou ar condicionado).
Sala com aspecto de suja, e também não há mesa/cadeiras.
Pouco adequado Pouco adequado porque esse espaço se confunde com a
sala de reuniões
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Precisa-se de mais vigilância e policiamento,
principalmente no horário noturno.
Pouco adequado No geral não me sinto muito segura na ufes,
principalmente no período de recesso escolar.
Pouco adequado Por ser um pouco ermo, é necessário mais segurança
Pouco adequado A segurança em si da Universidade não é adequada, então
isso se reflete na segurança do meu local de trabalho, que
fica no fim de um corredor e que possui uma porta de vidro
sem grade
Inexistente
Não há vigilante no local.

4.9 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 126
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 118

Tabela 23 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CCS

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
7
30
75
5
0,85%
5,93%
25,42%
63,56%
4,24%
1
20
44
47
6
0,85%
16,95%
37,29%
39,83%
5,08%
7
11
84
16
0,00%
5,93%
9,32%
71,19%
13,56%
2
8
30
66
12
1,69%
6,78%
25,42%
55,93%
10,17%
17
18
77
6
0,00%
14,41%
15,25%
65,25%
5,08%
13
34
30
36
5
11,02%
28,81%
25,42%
30,51%
4,24%
5
25
44
38
6
4,24%
21,19%
37,29%
32,20%
5,08%
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Tabela 24 - Comentários e Sugestões - CCS

Unidade
Assessoria de Gestão
Centro de Ciências da Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Fonoaudiologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia

Departamento de Morfologia

Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado ausência de mouse pad e descanso para os pés
Pouco adequado Falta de equipamentos que facilitariam a rotina.
Pouco adequado Faltam algumas condições para a realização do meu
trabalho de forma integral, mais questões estruturais e a
falta de alguns equipamentos e materiais de consumo.
Inadequado
Não há computador suficiente.
Inadequado

Não tem computador para todo mundo. Tenho que levar
de casa.
Pouco adequado pouco material para utilização em atividades de grupo
Inadequado

Só existe um computador para três servidores.

Pouco adequado Falta computador, dividimos um para três funcionárias na
mesma sala
Pouco adequado Alguns aparelhos de uso faltam manutenção
Pouco adequado Armários sem portas, espaço inadequado para um setor
com atendimento ao público, dificuldade para conseguir
manutenção de equipamentos e com o problema de
telefonia no CCS, temos que usar celular particular para o
trabalho.
Inexistente

Falta estrutura adequada para acondicionamento e
manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte
irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente
incorreto. Estrutura deteriorando.
Pouco adequado Falta material de consumo e manutenção de
equipamentos.
Adequado
Não existe uma grande dificuldade para o desempenho de
minhas atividades
Inadequado
Realizo um trabalho com grau máximo de insalubridade
mas não são fornecidos EPIs adequados (filtros das
máscaras não são trocados, luvas vencidas etc) e a
infraestrutura é antiquada e não atende aos padrões
impostos em resoluções para evitar danos à saúde

Departamento de Morfologia
Departamento de Patologia

Pouco adequado Situação ergonômica precária.
Inadequado
Desde o dia 20/01/2020, solicitamos um novo computador,
pois o atual vem
apresentando defeito e mau funcionamento constantes,
apesar das várias manutenções já efetuadas.Por essa razão,
minhas atividades e os trabalhos da secretaria ficam
prejudicados.

Departamento de Patologia

Pouco adequado Equipamentos ultrapassados e com necessidade de
manutenção.
Pouco adequado falta de chuveiro lava olho, falta de espaço para
almoxarifado, sendo que reagentes e insumos ficam
depositados em armários no corredor do departamento
Adequado
faltam balança analítica, computador com melhor
configuração, internet de qualidade.
Adequado
Poderia haver a aquisição de outros equipamentos que
agilizariam o trabalho, como por exemplo, o Agitador de
tubos (Vortex).

Departamento de Patologia

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
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Programa de Pós-Graduação em
Atenção à Saúde Coletiva
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde
Programa de Residência Médica

Secretaria
Secretaria
Unidade
Departamento de Ciências
Farmacêuticas

Departamento de Ciências
Fisiológicas

Adequado

Sinto falta de atualizações nas conexões da impressoras

Pouco adequado A internet da UFES apresenta instabilidade
frequentemente.
É difícil informatizar o processo de trabalho sem uma rede
confiável.
Adequado
Não apropriado para o atual momento devido a falta de
material de consumo como luva, máscara, papel toalha,
sabonete líquido entre outros EPIs
Pouco adequado Falta mobiliário adequado, todo o departamento é
improvisado.
Pouco adequado Faltam bons computadores, impressoras, inclusive para
imprimir certificados. A centralização das impressoras está
gerando atraso considerável no serviço. Cardeiras de
serviço não ajudam ergonomicamente. Falta espaço para
arquivo, tudo está empilhado.
Pouco adequado Falta computador de qualidade para realizar meu serviço.
Os computadores que temos são lentos e travam muito.
Pouco adequado Faltam computadores no setor
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
As instalações do prédio em que exerço minhas atividades
estão infestadas com insetos, ratos e outros animais.
Considero a ida da equipe de limpeza, uma vez por semana,
inadequada. Tendo em vista o relatada.
Pouco adequado Temos um problema sério de limpeza no departamento.
Somente o chão é limpo pela equipe terceirizada. Nos
laboratórios e na sala de preparo de aulas práticas as
bancadas são os técnicos que precisam limpar. Todavia
tem janelas a serem limpas.

Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde

Pouco adequado A limpeza deveria ser diária por ter atendido a pacientes.

Departamento de Fonoaudiologia

Inadequado

Departamento de Medicina
Especializada
Departamento de Morfologia

Adequado

Inadequado

A limpeza é feita 1 vez por semana, quando fazem nesse
período.
Pouco adequado Com a redução dos dias de limpeza do prédio, a limpeza
ficou precária
Pouco adequado É necessário maior frequência de limpeza.
Pouco adequado Em função do corte de verbas a limpeza não é realizada
com a frequência adequada.
Pouco adequado Frequência de limpeza foi reduzida.
Inadequado

Inadequado

Levando em conta que meu trabalho envolve atendimento
em saúde ao público, faz-se necessário limpeza contínua e
especializada.
|Falta pessoal, a limpeza é realizada em média 2 vezes na
semana
A limpeza das janelas, não é realizada.
A frequência de limpeza é muito baixa, cerca de 1 vez por
semana em média.
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Departamento de Morfologia

Pouco adequado A limpeza do setor foi reduzida para uma vez por dia e essa
quantidade não é suficiente para manter o local de
trabalho e os laboratórios limpos, tendo em vista que é um
local com alta umidade e riscos químicos e biológicos
envolvidos.

Departamento de Morfologia

Pouco adequado A limpeza é feita de maneira bem superficial e em alguns
espaços é feita só uma vez por semana, mesmo tendo
grande fluxo de pessoas.
Adequado
É feita por nós técnicos do laboratório
Mais que
Em excelente situação.
adequado
Pouco adequado Limpeza parcial e sem a frequência necessária.
Pouco adequado A equipe de limpeza passa cedo, as vezes antes do meu
horário de trabalho às 7:00, se eu não chegar mais cedo
para abrir, as salas não são limpas pois elas não voltam
para limpar e vão para outro departamento.
Pouco adequado A limpeza deveria ser feita com maior frequência.
Adequado
A limpeza é excelente. Porém a conservação deixa a
desejar, Muitas reformas básicas de conservação não são
realizadas.
Pouco adequado Apesar da boa vontade da equipe de limpeza, não há
pessoal suficiente para realização dos trabalhos, o que vem
prejudicando a periodicidade e a qualidade dos serviços
prestados.
Pouco adequado é realizado a limpeza dos laboratórios de pesquisa somente
um vez por semana.
Adequado
falta espaço para melhor distribuir armários, e efetuar uma
limpeza adequada no setor
Adequado
Os funcionários terceirizados estão de parabéns

Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Patologia

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia

Departamento de Patologia

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
Programa de Pós-Graduação em
Atenção à Saúde Coletiva
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia

Pouco adequado Durante o inicio do ano. Ficamos sem contrato de limpeza e
por um bom período de tempo, os servidores tiveram que
limpar seu local de trabalho com seus próprios produtos de
limpeza e seu esforço. Acho a frequência de limpeza
insuficiente.

Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas

Adequado

Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde

Pouco adequado

Programa de Residência Médica

Pouco adequado

Secretaria

Pouco adequado

Secretaria

Pouco adequado A limpeza tem boa constância. A parede que tem
problemas de mofo constantes.
Inadequado
Limpeza precária e realizada com frequência menor do que
a necessária

Secretaria

Pouco adequado

Tem parede com infiltração, o que ocasiona mofo. Isso não
é bom para a saúde.
Devido à contenção de gastos, a limpeza de corredores e
banheiros tem sido muito precária. apenas uma vez por
semana
O serviço ficou um longo tempo interrompido, mas mesmo
antes a limpeza uma vez por semana nem sempre é
suficiente.
Local de trabalho, banheiros e todo o acesso do CCS não
recebem limpeza frequente. As vezes dias sem limpeza de
banheiro.
Já tive sinusite por conta da falta de limpeza.
A limpeza nas salas é realizada uma vez por semana e nos
banheiros duas vezes, porém, visto que a Clínica Escola
atende uma grande demanda de usuários, essa quantidade
é pouco adequada para a realidade vivenciada.
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Secretaria
Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde
Secretaria
Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão
Departamento de Ciências
Farmacêuticas

Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Morfologia

Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia

Inadequado
Não há limpeza regular.
Pouco adequado Ultimamente a frequência de limpeza tem se tornado cada
vez mais escassa.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não há iluminação natural nem janela alguma
Adequado
A iluminação interna é adequada. No entorno dos prédios
não é adequada.
Pouco adequado Luminárias altas.
Pouco adequado Nas bancadas a iluminação é precária, e as vezes temos que
fazer uso de luminárias
Inadequado
A área externa do campus é escura a noite.
Pouco adequado A iluminação dentro dos prédios é adequada, porém
iluminação do lado de fora no campus é inadequada.
Mais que
A iluminação é suficiente para o serviço.
adequado
Adequado
Precisa melhorar a rede elétrica, constantes picos de
energia podem danificar equipamentos.
Adequado
Não há o que pontuar.
Adequado

Constantemente falta lâmpadas e outros materiais para
reposição e manutenção elétrica
Adequado
A iluminação é integralmente artificial, quando falta luz ou
queima uma lâmpada, é bastante prejudicial.
Pouco adequado No interior do prédio e nas salas,a iluminação é adequada,
porém no Campus, de uma maneira geral, não é.
Inadequado

O campus é mal iluminado, a entrada do prédio e o pedaço
que preciso caminhar praticamente não possui iluminação.

VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado só há ventilação artificial e não há janela para circulação do
ar
Pouco adequado Apesar do Departamento possuir aparelhos de ar
condicionado, eles, constantemente, apresentam
problemas de funcionamento.Algumas janelas estão
quebradas e, como medida de segurança, não podem ser
abertas o que dificulta bastante a ventilação.
Pouco adequado A potência do ar condicionado não condiz com o tamanho
da sala e ocupação.
Pouco adequado Alguns setores não tem ventilação.
Pouco adequado Janelas inadequadas, a ventilação natural não entra.
Pouco adequado O tipo de janela não proporciona uma ventilação
adequada.
Pouco adequado As janelas não são limpas há muito tempo e precisam de
manutenção. Dessa forma, fica inviável manter janelas
abertas, o que dificulta manter o ambiente ventilado.
Inadequado
Exaustor quebrado. Janelas interrompidas. Calor constante.
Pouco adequado Falta de exaustor em ambiente saturado de formol.
Pouco adequado Formaldeído é volátil e nocivo à saúde, portanto deveria
haver sistema de exaustão eficiente na sala de
armazenamento das peças anatômicas. Porém, a ventilação
do prédio consiste em manter janelas abertas e alguns
poucos ventiladores de teto que funcionam
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Departamento de Morfologia

Pouco adequado Não existe sistema de ventilação, só se deixar as janelas
abertas mas devido ao ar condicionado não é possível ficar
abertas
Departamento de Patologia
Pouco adequado Armários e equipamentos no corredor dificultam a
circulação de ar e de pessoas.
Departamento de Patologia
Adequado
Na maioria das salas existe ventilação natural ou artificial
(ar condicionado), mas em alguns locais poderia ser
melhorada.
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
Tenho problemas com o ar-condicionado. O mesmo não
Biotecnologia
funciona e a UFES não fornece manutenção e obsta a
aquisição de um equipamento novo. É bem desafiador
trabalhar no calor intenso durante o verão.
Programa de Pós-Graduação em
Adequado
Dependendo do dia e se não tiver ar condicionado, fica
Ciências Farmacêuticas
abafado. Além disso, algumas janelas estão com o trinco
quebrado e por isso precisam ficar fechadas.
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado Aparelhos de ar condicionado parados há mais de um ano,
Ciências Fisiológicas
bem como falta de técnicos para instalação de aparelhos
novos já comprados
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado Não há circulação natural de ar tendo em vista ter só uma
Nutrição e Saúde
janela pequena e muito alta, somente ar condicionado.
Quando falta energia fica insuportável.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Clínica Cirúrgica Inadequado
banheiros com grande fluxo de pessoas, sem controle de
acesso e limpeza frequente.
Departamento de Educação
Pouco adequado Não existe banheiro direcionado ao servidor.
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Inadequado
Os banheiros disponíveis para os servidores são os mesmos
Integrada em Saúde
utilizados pelo público que frequenta o local.
Departamento de Morfologia
Pouco adequado Falta de chuveiros e vestiários, tendo em vista o ambiente
insalubre.
Departamento de Morfologia
Pouco adequado Não há banheiro para uso exclusivo dos técnicos em
anatomia, nem chuveiro disponível. Considerando a
natureza do trabalho e os riscos envolvidos, disponibilizar
condições para higienização pessoal seria recomendado.
Departamento de Morfologia
Pouco adequado O banheiro do térreo do Prédio Básico 1 é insuficiente para
atender a demanda de usuários, alunos e servidores.
Departamento de Morfologia
Inadequado
Só existe um que é comum a todos (masculino e feminino),
onde o laboratório tem 8 salas e 6 em funcionamento
direto
Departamento de Patologia
Inadequado
deveria ter mais banheiros e segregar: masculino,
feminino.
Departamento de Patologia
Pouco adequado Há apenas um banheiro unissex para
Professores/servidores.
Departamento de Patologia
Adequado
No setor em que trabalho existe apenas um banheiro para
todos os servidores e alunos de pesquisa.
Programa de Pós-Graduação em
Adequado
Não há o que pontuar.
Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado Banheiro para cadeirante com buraco na parede, onde foi
Ciências Fisiológicas
feito reparo de cano há mais de um ano
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
O departamento não possui banheiros masculino ou
Nutrição e Saúde
feminino e nem mesmo banheiro para os alunos.
Programa de Residência Médica
Inadequado
Banheiro com pouco espaço, poucos sanitários para a
quantidade de usuários. Facilita a proliferação de doenças.
Maioria do tempo está sujo.
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Secretaria

Pouco adequado Apenas um banheiro feminino e um banheiro masculino
para uma quantidade grande de usuários
Secretaria
Pouco adequado Só existe um banheiro feminino para servidor no
departamento de Ciências Fisiológicas, acarretando em
demoradas filas para sua utilização.
Secretaria
Inadequado
Só temo um banheiro no prédio para atender alunos e
servidores. Como não há limpeza regular, o banheiro fica
sempre sujo.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Clínica Cirúrgica Inadequado
cozinha minúscula e lotada de pessoas por longas horas
conversando.
Departamento de Educação
Pouco adequado A copa não tem ventilação
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Inadequado
A cozinha não possui janela para circulação de ar.
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Pouco adequado Espaço não tem ventilação, nem área de tamanho
Integrada em Saúde
suficiente para o numero de servidores usuários.
Departamento de Educação
Pouco adequado Espaço pequeno e sem ventilação.
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Inexistente
Não possuímos lugar para descanso e a cozinha, local das
Integrada em Saúde
refeições, é pequena e insuficiente para o número de
servidores.
Departamento de Educação
Pouco adequado O espaço para refeição é pequeno e não possui ventilação.
Integrada em Saúde
Departamento de Fonoaudiologia Inadequado
Muito pequeno e sem ventilação, não há espaço para
descanso
Departamento de Morfologia
Adequado
A Coordenação do setor disponibilizou um espaço para que
os técnicos pudessem fazer as refeições. No entanto esse
espaço é pequeno e não atende a demanda de todos os
técnicos do setor. Não há espaço próprio para isso no
térreo do Básico 1.
Departamento de Morfologia

Inadequado

A copa é muito pequena para a quantidade de servidores,
além de ser muito quente. Como só cabe 3 pessoas por vez
e o prédio atende 2 deptos, não dá para ficar lá no horário
do almoço visto que tem que revezar. Não há espaço para
descanso.

Departamento de Morfologia

Inadequado

Departamento de Morfologia

Inadequado

Local pequeno para refeições e número de usuários. Local
de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor).
Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária.
O local de refeição e descanso consiste em uma sala muito
pequena, cerca de 3x1m, que fica muito quente em dias de
sol e não comporta os funcionários juntos no recinto ao
mesmo tempo. Almoçamos e depois não temos para onde
ir para dar lugar aos outros

Departamento de Patologia

Pouco adequado Cozinha muito pequena com muita aglomeração de
pessoas, o que, quase sempre, me obriga a adiar meu
horário de almoço.
Inadequado
Cozinha pequena, não comporta todos que precisam
utilizar no horário de almoço. Não há local de descanso.
Inadequado
espaço de descanso é inexistente e o local para as refeições
é extremamente pequeno e dividido com os alunos que
realizam pesquisa no departamento.

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
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Departamento de Patologia

Departamento de Patologia

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia

Departamento de Patologia

Departamento de Prótese
Dentária
Departamento de Terapia
Ocupacional
Programa de Pós-Graduação em
Atenção à Saúde Coletiva
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas
Programa de Pós-Graduação em
Doenças Infecciosas
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde
Programa de Residência Médica

Secretaria
Secretaria

Unidade
Assessoria de Gestão
Departamento de Ciências
Farmacêuticas

Inadequado

Espaço muito pequeno, de frente para porta de laboratório
de pesquisa, não comporta a demanda. Não temos local ou
sala de descanso.
Pouco adequado Há espaço para refeições, porém não há espaço para
descanso no intervalo. E não há espaço destinado
exclusivamente ao corpo técnico. sendo alocados em
laboratórios, salas de professores ou mesmo não tendo um
local para se fixarem e exercerem suas funções.
Inexistente
Inadequado

não existe, e se faz necessário.
O local de refeição é muito pequeno e apertado para a
quantidade de servidores e alunos de pesquisa que o
compartilham. Não há espaço para descanso.
Inadequado
Temos uma pequena cozinha onde não comporta todos.
Temos que fazer rodízio e não possuímos nenhum local de
descanso.
Inadequado
Existe um espaço para refeição, mas inadequado. E não
existe espaço para descanso.
Inadequado
local para refeição muito pequeno e não temos local para
descanso
Pouco adequado Espaço pequeno e muito acessível aos usuários, que não se
constrangem em interromper o horário de almoço dos
servidores
Adequado
Possuímos cozinha funcional. Não há o que pontuar.
Adequado

O local das refeições deveria ser maior e mais reservado.

Pouco adequado Espaço para descanso não dispomos.
Inexistente

Embora tenha uma copa, não há qualquer lugar para sentar
para uma refeição.
Inadequado
Espaço completamente inadequado. Não cabem os
servidores. É necessário revezamento. Poucas cadeiras.
Não existe local de descanso.
Pouco adequado Não há espaço para descanso
Pouco adequado O espaço para refeição é pequeno, mas atende a demanda.
Em relação a descanso, não temos ambiente para isso.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado No último horário do dia (19h) o local fica deserto e pouco
iluminado e região tem vizinhança perigosa
Pouco adequado A localidade é violenta e, por esse motivo, por vezes, são
canceladas as atividades. A equipe de segurança que faz a
patrulha, composta por policiais militares aposentados, é
pequena para o tamanho do Campus, o que dá a sensação
de insegurança.

Departamento de Ciências
Pouco adequado Deveria ser fortalecida.
Fisiológicas
Departamento de Clínica Cirúrgica Inadequado
não me sinto segura, não há vigilante no pátio nem
controle de quem entra no prédio.
Departamento de Educação
Pouco adequado a região/comunidade é um local de risco
Integrada em Saúde
Departamento de Educação
Pouco adequado Existem os policiais que fazem a ronda, mas não ficam
Integrada em Saúde
direto no lugar.
Departamento de Educação
Pouco adequado Pela localização mais afastada se torna mais vulnerável.
Integrada em Saúde
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Departamento de Educação
Integrada em Saúde
Departamento de Fonoaudiologia
Departamento de Morfologia

Departamento de Morfologia

Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia
Departamento de Morfologia

Departamento de Patologia

Departamento de Patologia

Departamento de Patologia

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia

Departamento de Patologia
Departamento de Patologia
Departamento de Patologia

Departamento de Terapia
Ocupacional
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Fisiológicas
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde
Programa de Residência Médica
Secretaria

Inadequado

Sem segurança.

Pouco adequado Falta profissional de vigilância
Inadequado
Atento demanda de aula noturna e não há nenhum tipo de
segurança para os alunos e funcionários. Ficamos sozinhos
a mercê de quem entrar no campus.
Pouco adequado Há policiais reformados circulando no Campus, mas ainda
assim não me sinto segura. Eles deveriam circular também
dentro dos prédios e deveria haver maior controle de
entrada dos veículos e de pessoas no Campus.
Inadequado
Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente.
Acesso livre, sem nenhum controle.
Inadequado
Não há nenhuma segurança
Inadequado
Prédio de acesso fácil, sem controle de entrada/saída.
Também não há controle de acesso ao campus, há relatos
de assaltos e no recesso a sensação de insegurança
aumenta consideravelmente.
Pouco adequado Estou alocado em um prédio que fica mais isolado, al´me
de ser uma construção antiga. A segurança é pouca e não
há vigias que ficam perto do local onde trabalho. Já houve
assaltos.
Pouco adequado Faltam saídas de emergências, Equipamento de Proteção
Coletiva (EPC)- Chuveiro e lava-olhos - e também seria
importante a instalação de câmeras de segurança no setor.
Pouco adequado Iluminação precária.
Poucas pessoas no serviço de vigilância, principalmente no
turno da noite.
Inadequado
não conta com sistema de alarme e câmeras
Inadequado
O acesso de servidores e alunos ao campus de Maruipe
deveria ser feito mediante prévio cadastro (cancela para
carro e catraca para servidores e alunos). Identificação
prévia de visitantes, como é feito na UVV. Uso de câmeras
apenas, não é suficiente.
Pouco adequado Poucos agentes de segurança para o campus.
Pouco adequado sugiro 1 segurança em cada prédio
Inexistente
Totalmente inseguro, qualquer pessoa entra no prédio. Os
policiais do campus não são suficientes, não há controle de
quem entra. Não há alarmes e videomonitoramento.
Pouco adequado o campus maruipe fica localizado em uma área considerada
de risco, morros arredores que demanda uma segurança
mais adequada
Pouco adequado Vivenciamos algumas situações desagradáveis no ano
passado. Acredito que o número de vigilantes seja
insuficiente.
Adequado
Melhorar a iluminação e rondas com os seguranças.
Adequado

Apesar de muitos cachorros atacando à noite sem vir um
guarda socorrer
Pouco adequado Em dias movimentados, dá uma sensação de segurança,
mas depois das 16h literalmente parece não ter ninguém
nos arredores, nem mesmo segurança.
Pouco adequado O CCS perto do HUCAM é isolado e perigoso.
Pouco adequado A PM (da reserva) circula apenas nuns determinados
horários (que é muito pouco) e não há firma terceirizada de
vigilância, como havia em outrora e que seria necessário.
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Secretaria
Secretaria

Pouco adequado Falta segurança no Campus de uma maneira geral.
Inadequado
Os funcionários não tem controle prévio de entrada de
pessoas no laboratório para verificar quem está querendo
entrar, sendo necessário uma câmera na porta. Além de
não possuir segurança no prédio, qualquer um
entra,qualquer um sai, em qualquer horário.

4.10 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 43
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 41

Tabela 25 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CE

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
8
30
2
0,00%
2,44%
19,51%
73,17%
4,88%
17
18
4
2
0,00%
41,46%
43,90%
9,76%
4,88%
1
5
30
5
0,00%
2,44%
12,20%
73,17%
12,20%
1
5
11
20
4
2,44%
12,20%
26,83%
48,78%
9,76%
1
2
11
23
4
2,44%
4,88%
26,83%
56,10%
9,76%
6
6
18
9
2
14,63%
14,63%
43,90%
21,95%
4,88%
1
6
19
14
1
2,44%
14,63%
46,34%
34,15%
2,44%

Tabela 26 - Comentários e Sugestões - CE

Unidade
Centro de Educação

Centro de Educação

Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Existem recursos para o funcionamento básico, mas há
carência de equipamentos e softwares pra o pleno
desenvolvimento do meu trabalho.
Inadequado
Na verdade estou num setor que me sinto excluída.
Gostaria de ser lotada em um setor que eu possa ser
aproveitada.
Pouco adequado Com relação à equipamentos de informática, tudo bem.
Contudo, estamos sem ramal de telefone fixo desde o início
do ano.
Pouco adequado Fogão e refrigeradores gastos devido tempo de uso.
Necessita-se manutenção constante.
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Centro de Educação Infantil
Criarte
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Programa de Pós-Graduação em
Educação

Unidade
Centro de Educação

Centro de Educação

Centro de Educação
Centro de Educação
Centro de Educação
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte

Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia

Adequado

Sempre contei com os equipamentos necessários para o
adequado desempenho das minhas funções, com exceção
do telefone, que ficou sem funcionar por algumas semanas.
Pouco adequado Os equipamentos não são constantemente atualizados
Adequado

Sugestão de haver, pelo menos, um esforço para que
alunos da pós possam acessar documentos virtualmente,
como histórico, horário individual etc. assim como é na
graduação.Integrar SAPPG aos demais sistemas da UFES.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A equipe da limpeza executa a limpeza com frequência
insatisfatória e sem nenhum aviso aparece para limpar com
a biblioteca cheia de usuários o que fica díficil interromper
o estudo dos mesmos. Falta parceria entre Biblioteca e a
equipe da limpeza.
Pouco adequado A limpeza era realizada de maneira adequada até que
houve uma redução no quadro de terceirizados
responsáveis pela limpeza. A partir de então passaram a ser
cada vez mais raras as limpezas periódicas.
Pouco adequado Devido ao número de pessoas que acessam o local, a
limpeza deveria ser realizada todos os dias de uso.
Inadequado
Pela quantidade de alunos que transitam pelo setor a
limpeza deveria ser feita com mais frequência.
Inadequado
Praticamente inexistente. Pouco efetivo. Eu mesmo faço a
limpeza na maioria das vezes.
Mais que
A secretaria onde trabalho está sempre muito limpa, tanto
adequado
o chão quanto as mesas.
Pouco adequado Como a Ufes em geral a limpeza tem
sido precária devido poucos servidores da empresa
terceirizada.
Inadequado
Limpeza em frequência abaixo da necessária.
Inadequado
Inadequado

Limpeza inadequada para o atendimento às crianças
pequenas.
O contrato de limpeza vigente não cobre as especificidades
da Educação Infantil. A limpeza deficiente prejudica tanto
os servidores quanto o público alvo. Sugestão: equipe de
limpeza fixa na escola, especialmente banheirista.

Pouco adequado Podemos melhorar;
Inadequado

Precisamos de alguém para limpeza fixo na CEI

Pouco adequado Precisamos de um funcionário da limpeza de banheiros fixo
na escola, porque as crianças sujam o tempo todo o
banheiro e ficam em condições insalubres.
Inadequado
A limpeza é de longe adequada, deveria ser feita
diariamente. Às vezes tem semana que nem é feita.
Pouco adequado Poderia ter uma rotina maior de limpeza no setor
Pouco adequado Poderia ter uma rotina maior de limpeza no setor
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Programa de Pós-Graduação em
Educação

Secretaria

Unidade
Centro de Educação
Centro de Educação Infantil
Criarte
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Programa de Pós-Graduação em
Educação
Unidade
Assessoria de Gestão
Centro de Educação

Centro de Educação

Pouco adequado Frequência da limpeza têm diminuído. Outra inadequação é
a falta de comprometimento com limpeza e conservação
por parte dos usuários das salas, principalmente dos
usuários não regulares do PPGE.
Pouco adequado A limpeza tem sido realizada apenas uma vez por semana,
sendo inadequada visto o acúmulo de sujeira e poeira no
setor, trazendo riscos à saúde dos servidores. Além disso,
circulam muitos insetos no local o que contribui para o
aumento de sujeita.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Sistema de iluminação precisa ser melhorado.
Mais que
As lâmpadas sempre funcionaram muito bem. Além disso,
adequado
há uma janela suficientemente grande que permite a
entrada de luz natural.
Adequado
A iluminação é artificial, pois não possuímos janela no
setor.
Pouco adequado Comum luzes das passarelas próximas ao CE estarem
apagadas, aumentando insegurança a noite.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não tem janela no local de trabalho.
Pouco adequado A sala possui uma janela que raramente é aberta, em
função de haver muito mato na região, o que acaba
atraindo a presença de muitos mosquitos, tornando assim
o ambiente de trabalho bastante insalubre.
Inexistente
Os ares-condicionados não funcionam há mais de 1 ano, o
ambiente está insalubre. Já fizemos pedidos, mas a
Prefeitura, segundo nos repassam, não possuem aparelhos
disponíveis. Muito complicada a situação, insalubre um
lugar com pessoas e computadores.

Centro de Educação

Inadequado

Centro de Educação

Inadequado

Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Secretaria

Mais que
adequado
Adequado

Unidade
Centro de Educação
Centro de Educação

SE não pudermos ligar o ar condicionado, as jenelas não
tem uma abertura favorável e por estar entre dois prédios,
o predio onde está a Biblioteca tem ventilação natural que
deixa a desejar.
Uma vez que o sistema de refrigeração de ar está com
defeito há mais de 1 ano.
A sala é grande e há janela.
Precisamos da instalação de ventiladores/ar condicionado

Pouco adequado A ventilação é feita por ar condicionado, pois não
possuímos janela no setor.
Pouco adequado As janelas ficam somente nas salas das coordenações.
Pouco adequado Apesar de haver muitas janelas no setor, nenhuma conta
com tela de mosquitos o que impossibilita a abertura visto
a enorme quantidade de mosquitos no campus Goiabeiras,
trazendo riscos à saúde do servidor.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
Os banheiros ficam fora da biblioteca.
Pouco adequado Para irmos ao banheiro só utilizando o dos estudantes e
sempre tem que sairmos da sala, portanto a
vulnerabilidade é grande.
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Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Unidade
Centro de Educação

Centro de Educação
Centro de Educação

Inadequado

Banheiro unissex.

Inadequado

Em número abaixo do necessário e mal localizados. O uso é
dividido entre os servidores e usuários.
Mais que
Há um banheiro para as crianças e dois banheiros para os
adequado
servidores, um masculino e outro feminino. Tudo funciona
adequadamente.
Pouco adequado Pelo número de servidores e prestadores como estagiários
por exemplo...
Pouco adequado Não existe um banheiro exclusivo de servidor, temos que
utilizar o banheiro que todos alunos usam.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não existe um local próprio para as refeições. O que existe
são pequenas salas que de certa forma foram setorizadas
em alguns prédios do Centro.
Inadequado
Não temos.
Adequado
O espaço disponível na administração dos departamentos
do Centro de Educação é bastante pequeno, comportando
apenas um servidor por vez. Porém, utilizamos espaços
disponíveis no DTEPE e na Direção do Centro de Educação,
que são adequadas.

Centro de Educação Infantil
Criarte

Pouco adequado As refeições são feitas na varanda, em um espaço pequeno,
no meio do caminho, junto com a área de serviço. A sala
dos servidores comporta, uso de computadores, mesa para
trabalhos, reuniões e armários para acondicionamento de
pertences. Tudo junto!

Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Secretaria

Pouco adequado Espaço de descanso pequeno para a quantidade de pessoas

Unidade
Centro de Educação

Conceito
Inadequado

Centro de Educação

Pouco adequado O serviço de portaria do prédio é a única instância de
vigilância. Como há muita circulação de alunos e servidores,
a segurança fica comprometida.
Pouco adequado Sugiro que fique um segurança de plantão pelo menos nos
períodos matutino e principalmente no noturno.
Pouco adequado A vigilância da UFES poderia ser mais presente nessa
região, por se tratar de um espaço que possui duas escolas
e bancos.
Pouco adequado As servidoras que trabalham no turno vespertino se sentem
inseguras ao sair do trabalho. O caminho do Criarte até a
saída da Ufes é deserto e mal iluminado.

Centro de Educação
Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte

Pouco adequado O espaço para refeição é insuficiente para a quantidade de
servidores.
Pouco adequado Podemos melhorar.
Mais que
adequado
Adequado

Utilizo o refeitório das crianças. O espaço é amplo e com
ótima circulação de ar.
Há espaço para refeição, mas não há espaço adequado para
descanso.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Já comunicamos o fato e passamos por situações que não
precisaríamos passar se tivesse um segurança permanente
em cada prédio, já que até o policiamento chegar o fato
ocorrido na hora e a segurança necessária não se dá.
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Centro de Educação Infantil
Criarte

Centro de Educação Infantil
Criarte
Centro de Educação Infantil
Criarte
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia
Secretaria

Pouco adequado Geralmente as escolas públicas de educação infantil, ensino
fundamental e até ensino médio contam com um
segurança terceirizado na entrada. Na Criarte, infelizmente,
não há um segurança na entrada.
Pouco adequado Podemos melhorar a iluminação ao redor do setor.
Inadequado

Sem extintor de incêndio, sem exaustor.

Pouco adequado A questão da segurança tem que melhorar em todo o
campus.
Pouco adequado A questão da segurança tem que melhorar em todo o
campus.
Pouco adequado Não existe segurança no prédio específica, temos apenas a
segurança geral do campus.
Pouco adequado Não há uma presença constante da polícia militar durante
horário de funcionamento do Colegiado.
Pouco adequado Por se localizar no meio do campus, não me sinto segura no
trajeto entre a entrada da Ufes e o meu setor, visto que em
muitas ocasiões a passarela por onde passo encontra-se
pouco iluminada.

4.11 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 26
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 26

Tabela 27 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CEFD

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
3
21
1
0,00%
3,85%
11,54%
80,77%
3,85%
2
6
13
5
7,69%
23,08%
50,00%
19,23%
0,00%
1
1
3
20
1
3,85%
3,85%
11,54%
76,92%
3,85%
3
3
9
10
1
11,54%
11,54%
34,62%
38,46%
3,85%
2
1
5
17
1
7,69%
3,85%
19,23%
65,38%
3,85%
4
5
13
4
15,38%
19,23%
50,00%
15,38%
0,00%
2
8
9
6
1
7,69%
30,77%
34,62%
23,08%
3,85%

54
Tabela 28 - Comentários e Sugestões - CEFD

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
É necessária a instalação de roleta para acesso à biblioteca
no intuito de contabilizar usuários.
Adequado
embora muitos equipamentos estejam precisando de
manutenção e/ou consertos.
Inadequado
equipamentos danificados no incêndio ha um ano (esteira
ergométrica,eletrocardiógrafo,cabode ECG,ar
condicionado).
Pouco adequado Faltam equipamentos de de consumo e há entulhamento
de equipamentos que não são necessários e ocupam um
espaço requisitado para as atividades desenvolvidas
Adequado
Infelizmente sempre falta algum material
Adequado

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Deveria haver limpeza mais vezes na semana nas salas e
setores
Inadequado
Limpavam quando estávamos trabalhando uma vez por dia
Pouco adequado não existe uma equipe de limpeza fixa no setor, e assim fica
dificil exigir melhor qualidade do serviço prestado.
Pouco adequado Piorou depois que reduziu o pessoal de limpeza.
Pouco adequado Por conta dos cortes de gastos do Governo Federal, a
limpeza se tornou muito menos frequente, e o ambiente
consequentemente mais sujo.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Sempre tem lâmpadas a serem trocadas

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos

Conceito
Inexistente

Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos

Inadequado

Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Unidade

Precisa renovar alguns aparelhos.

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Ar condicionados quebrados e ambiente mal projetado no
quesito ventilação. Agrava mais o fato de ser um ambiente
de prática de exercícios físicos.
Janelas travadas antigas e altas

Pouco adequado Local sem circulação de ar
Pouco adequado Não tem abertura para janela no meu setor
Pouco adequado os aparelhos de ar condicionado não funcionam direito, e
se abrimos as janelas os mosquitos invadem as salas.Então
sempre um calor insuportável.
Inadequado
Sala sem janelas, tornando difícil o uso do espaço sem que
o ar condicionado esteja ligado.
Pouco adequado Ventilação ruim. Precisa melhorar a manutenção dos
aparelhos de ar condicionado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos
Centro de Educação Física e
Desportos

Adequado

É necessário que o banheiro seja somente para uso dos
servidores.
Inadequado
Não há banheiro na biblioteca setorial e em alguns
momentos trabalho sozinho, o que prejudica o
atendimento.
Pouco adequado Não temos um banheiro somente para os funcionários e
funcionárias.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Copa pequena e desconfortável, não comporta todos os
servidores da unidade.
Pouco adequado Espaço pequeno para a quantidade de usuários.
Pouco adequado Hoje ainda não contamos com um espaço aonde possamos
lanchar o fazer refeições adequado.
Pouco adequado Local pequeno e pouco ventilado para refeição. Local para
descanso não existe.
Pouco adequado Muito movimentado com rotatividade de alunos,
professores, tecnicos e comunidade
Inexistente
somos obrigados pelas leis trabalhistas a fazer 1 hora de
almoço, mas não temos um local para descanso após o
almoço.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Centro afastado e iluminação ao redor fraca.
Pouco adequado eu não me sinto segura no Campus de Goiabeiras.
Inadequado

Local pouco movimentado e policiado nos horários sem
aula da graduação
Pouco adequado O CEFD poderia ter uma recepção, aonde os usuários
externos se identificassem, para adentrar aos espaços.
Inadequado
Vejo raramente um vigilante rodando o CEFD

4.12 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 62
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 61
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Tabela 29 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CEUNES

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
7
49
5
0,00%
0,00%
11,48%
80,33%
8,20%
9
44
8
0,00%
0,00%
14,75%
72,13%
13,11%
1
7
40
13
0,00%
1,64%
11,48%
65,57%
21,31%
1
6
11
36
7
1,64%
9,84%
18,03%
59,02%
11,48%
10
7
34
10
0,00%
16,39%
11,48%
55,74%
16,39%
19
19
11
8
4
31,15%
31,15%
18,03%
13,11%
6,56%
2
7
23
25
4
3,28%
11,48%
37,70%
40,98%
6,56%

Tabela 30 - Comentários e Sugestões - CEUNES

Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Coordenação da Fazenda
Experimental

Coordenação da Fazenda
Experimental

Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas

Departamento de Ciências da
Saúde
Secretaria Única de PósGraduação

Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Estou com equipamento da Instituição para fins de trabalho
remoto.
Pouco adequado A gente consegue realizar nosso trabalho, contudo com
muita dificuldade principalmente em relação a recursos
para reparos e manutenções em equipamentos da Fazenda
Experimental.
Pouco adequado Falta algumas ferramentas e manutenção devido a falta de
recursos da universidade para tal destino, como
manutenção de tratores e equipamentos agrícolas
específicos.
Pouco adequado Como sou servidor há pouco tempo, ainda não tenho um
computador pessoal nem telefone com ramal próprio. Os
mesmos já foram requeridos pela chefia em meu favor, mas
a unidade onde exerço minhas funções ainda não dispõe
dos mesmos. Uso recursos pessoais.
Adequado

São adequados, mas a falta de recursos para comprar
materiais de consumo é preocupante.
Pouco adequado O ar condicionado da sala queimou desde meado de 2019 e
até hoje não foi consertado. A sala tem pouca ventilação e
o servidores do setor sofrem com esse problema.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Muito mofo por todo lado, goteira, e risco de desabamento
do telhado no meu local de trabalho na UFES/Ceunes
Adequado

A limpeza teria que ser mais vezes. Mas temos pouco
pessoal de limpeza.

57
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas

Adequado

Departamento de Ciências da
Saúde
Secretaria Única de Graduação

Adequado

Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de PósGraduação

Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Coordenação da Fazenda
Experimental
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Ciências da
Saúde
Secretaria Única de Graduação
Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Educação e
Ciências Humanas
Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de PósGraduação
Secretaria Única de PósGraduação

Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas

Com a redução de recursos e a adequação dos contratos a
equipe de limpeza ficou reduzida fazendo com que a rotina
de limpeza em meu setor se tornasse mais espaçada. Antes
praticamente todos os dias passando a duas vezes por
semana e banheiros uma vez.

Há uma equipe de limpeza atuante e os servidores atuam
para ajudar a manter o ambiente limpo e organizado.
Pouco adequado Está faltando os empregados terceirizados para a limpeza,
pouca gente pra fazer muito serviço
Adequado
Mas não na atual situação que o mundo está passando
Pouco adequado Poucos terceirizados para uma área muito grande e com
muito fluxo de alunos.
Pouco adequado Existe uma infiltração no teto do prédio. Já foram abertos
vários chamados, mas não foi resolvido, então a parte de
conservação comprometeu a nota deste quesito.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado luz natural excessiva contra as telas
Adequado

Adequado

As lâmpadas tubulares queimam frequentemente, são
feitas várias trocas no ano. Sugiro que seja feito um estudo
sobre a eficiência de se usar esse tipo de iluminação.
Adequado, no entanto faltam lâmpadas no corredor.

Pouco adequado sempre tenho que chamar a manutenção
Pouco adequado O setor precisa de alteração do layout.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não há ventilação natural e muito mofo no meu local de
trabalho na UFES/Ceunes
Pouco adequado se não houver ar-condicionado ligado, a sala é muito
abafada.
Pouco adequado Minha sala não dispõe de nenhuma janela, apenas o espaço
do vidro de atendimento da secretaria.
Pouco adequado Condicionador de ar com problema já informado ao setor
de manutenção há quase 1 ano.
Pouco adequado A ventilação está mal localizada, e o aparelho de arcondicionado está com defeito faz 8 meses.
Inadequado
A sala tem pouca ventilação e o servidores do setor sofrem
com esse problema.
Inadequado
Duarante dois verões consecutivos ficamos no setor sem ar
condicionado, pois o mesmo parou de funcionar. O setor é
abafado, pois possui apenas básculas que não são
suficientes para ventilar o setor na época do verão.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Apenas 1 banheiro ao lado da cozinha.
Adequado

Falta um banheiro para uso exclusivo dos servidores.
Devido a limpeza dos banheiros serem realizada uma vez
por semana, os servidores encontram banheiros muito
sujos.
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Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de Graduação
Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo

Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Ciências
Naturais
Departamento de Educação e
Ciências Humanas

Departamento de Educação e
Ciências Humanas
Departamento de Engenharia e
Tecnologia
Secretaria Única de Graduação

Secretaria Única de Graduação

Inadequado

Apenas 2 banheiros, um masculino e um feminino para
atender um prédio com 2 setores e aos alunos que
frequentam as salas disponibilizadas para as empresas
júnior.
Pouco adequado Não temos banheiro no nosso setor ai precisamos nos
deslocar se quiser ir ao sanitário, situação horrível
Inadequado
O prédio disponibiliza somente dois banheiros (lavabo e
sanitário) para 110 usuários fixos.
Pouco adequado Os banheiros disponíveis são compartilhados por muitas
pessoas e o ideal seria um banheiro dentro do setor.
Inadequado
um banheiro para atender todos os servidores do prédio
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Apenas uma pequena copa, com 4 cadeiras para todos os
servidores do prédio da administração central e até outros
prédios. Conta com apenas uma geladeira e pia, não há
fogão ou microondas disponibilidade pela instituição
Inexistente

Espaço para refeição tem, mas local para descanso inexiste.

Pouco adequado os servidores precisam revezar para almoçarem na copa
molhada.
Pouco adequado Falta um copa para uso comum. Os servidores usam a copa
de outro setor. Geralmente o descanso é realizado no
próprio local de trabalho. Falta um centro de vivência.
Inadequado
O espaço disponível é muito apertado e quente.
Pouco adequado O espaço é muito pequeno e não comporta mais do que 4
servidores ao mesmo tempo para refeição e descanso.
Pouco adequado Temos que ter um local maior, pois aumentou muito os
números de técnicos
Pouco adequado a copa é muito pequena, temos que nos reservar
Inadequado

O Centro não dispõe de um espaço exclusivo para as
refeições, muito menos para descanso.
Inadequado
O espaço para refeição é pequeno para atender os
servidores do departamento.
Inadequado
O espaço para refeiçoes e descanso é pequeno para
comportar o número de funcionários do setor.
Pouco adequado Não tem local adequado, o almoço é realizado na minha
sala ou no hall do prédio com todos circulando.
Inexistente
Existe a copa, com alguns aparelhos eletrodomésticos
(Microondas e geladeira), porém não existe espaço
adequado para refeição e descanso no intervalo das
refeições.
Inexistente
Não tem espaço próprio para refeição nem descanso
Inexistente

Espaço para refeição adequado, mas local para descanso no
intervalo não existente.
Pouco adequado Não há um espaço adequado mas existe uma pequena área
para este fim quando é possível algum intervalo (com
horário em função de chefia, por exemplo).
Inadequado
O prédio disponibiliza um espaço muito pequeno para
refeição de até dois usuários, e não para 110 usuários fixos.
Não existe espaço para descanso.
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Unidade
Centro Universitário Norte do
Espírito Santo

Centro Universitário Norte do
Espírito Santo
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas

Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas
Departamento de Ciências da
Saúde
Departamento de Engenharia e
Tecnologia
Secretaria Única de Graduação

Secretaria Única de Graduação

Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de Graduação

Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de Graduação
Secretaria Única de PósGraduação
Secretaria Única de PósGraduação

Inexistente

Precisamos de uma cozinha urgente. Uma cozinha que tem
fica longe e assim inviável pra gente
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Iluminação externa precária e local do Campus é um bairro
muito perigoso, não me sinto segura para trabalhar em
períodos com pouca circulação de gente. Além de não ter
ônibus
Pouco adequado Local aberto. Entra quem quiser

Pouco adequado Apenas as câmeras de segurança não são suficientes para
garantir a segurança.
Pouco adequado Com a redução de verbas e o desligamento de vigilantes,
houveram alguns casos de falha na segurança. As câmeras,
muitas vezes não funcionam e o sistema se mostra pouco
eficiente.
Pouco adequado Foram diminuído muito os seguranças. Temos que
aumentar.
Pouco adequado não temos câmeras de segurança apontadas para as portas
e o carro da colega foi roubado no estacionamento
Pouco adequado Foi recusado o pedido de troca do segredo das fechaduras
das 2 portas do laboratório (por terem sido utilizadas por
pessoas anteriores que podem ter cópias).
Pouco adequado Com o corte de gastos do governo ficamos sem segurança,
principalmente porque temos dois caixas eletrônicos ao
lado do setor SUGRAD
Pouco adequado Existem caixas eletrônicos no setor e o ideal seria um
membro da segurança da Universidade presente
constantemente próximo.
Pouco adequado Local com caixas eletrônicos
Pouco adequado O Centro não possui quantitativo adequado de
servidores/funcionários para atendimento de todos os
espaços.
Inadequado
Poucos terceirizados, local com iluminação externa
precária.
Inadequado
temos dois caixas eletrônicos no saguão e poucos vigilantes
para dar conta do Campi todo
Inadequado
Existem poucos vigilantes. Este ponto ficou comprometido
pela falta de recurso humano.
Pouco adequado O Campus é muito grande e a quantidade de vigilantes é
pequena para todo o Campus.

4.13 CT- CENTRO TECNOLÓGICO
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 54
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 54
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Tabela 31 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - CT

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
13
36
3
0,00%
3,70%
24,07%
66,67%
5,56%
5
15
32
2
0,00%
9,26%
27,78%
59,26%
3,70%
5
6
37
6
0,00%
9,26%
11,11%
68,52%
11,11%
1
4
12
31
6
1,85%
7,41%
22,22%
57,41%
11,11%
1
7
12
31
3
1,85%
12,96%
22,22%
57,41%
5,56%
12
9
15
16
2
22,22%
16,67%
27,78%
29,63%
3,70%
3
12
18
20
1
5,56%
22,22%
33,33%
37,04%
1,85%

Tabela 32 - Comentários e Sugestões - CT
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Defasagem de recursos básicos (papel, álcool, etc) e
específicos (materiais e equipamentos com defeito) para
realização de procedimentos.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Muitos equipamentos que necessitam de manutenção ou
Ambiental
serem trocados. Falta de alguns também
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Não temos equipamentos de informatica adequados no
Ambiental
nosso setor, tanto em qualidade e em quantidade.
Departamento de Engenharia Civil Adequado
A maior parte do tempo que estive foi adequado. No
entanto, houve falta de material para execução do trabalho
Unidade
Departamento de Engenharia
Ambiental

Departamento de Engenharia Civil Pouco adequado Falta manutenção preventiva e corretiva de muitos
equipamentos
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Aquisição de equipamentos e programas.
Mecânica
Departamento de Engenharia
Adequado
Se houvesse recurso disponível, seria de grande ajuda um
Mecânica
telefone com ajuste de volume, próprio para pessoas com
deficiência auditiva.
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
Necessito levar meu prórprio computador para o trabalho
Engenharia Elétrica
pois o que havia lá queimou e não foi substituido
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Engenharia Pouco adequado tenho que fazer a limpeza de gavetas e arrumação de
de Computação
material interno.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado É comum o Núcleo Água ficar um período maior sem a
Ambiental
limpeza da área externa.
Departamento de Engenharia
Inadequado
Nos últimos anos a limpeza tem deixado cada vez mais a
Ambiental
desejar, a ponto de muitas vezes nós mesmos termos que
limpar nossos ambientes de trabalho, banheiros, etc.
Departamento de Engenharia Civil Pouco adequado A área ficou um mês sem limpeza devido troca da empresa
terceirizada.
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Departamento de Engenharia de
Produção
Departamento de Engenharia
Elétrica
Departamento de Engenharia
Mecânica
Departamento de Engenharia
Mecânica

Pouco adequado Predio simples precisando de reformas
Pouco adequado O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma
grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na
parte estrutural, principalmente hidráulica.
Inadequado
Falta total de limpeza.
Adequado

Houve um período em que a UFES não estava com contrato
ativo de empresa que realiza serviço de limpeza. Neste
período a limpeza foi quase inexistente.
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
Quase não há mais serviço de limpeza, isso antes da
Engenharia Elétrica
pandemia.
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado Limpeza de sala co frequencia muito pequena e quando
Engenharia Mecânica
limpa é mal limpa. Ficamos muito tempo também sem
limpeza dos banheiros, sem retirar o lixo.
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Engenharia Pouco adequado As lâmpadas são acesas em corredor externo à minha sala
Ambiental
de trabalho, o que por vezes gera desligamento acidental
por pessoas que tentam acender ou desligar lâmpadas de
outros locais.
Colegiado do Curso de Engenharia Adequado
A queima de lâmpadas é frequente por causa dos reatores.
de Computação
Departamento de Engenharia
Inadequado
A área externa é bem deficiente quanto a luminosidade. Ao
Ambiental
sair quando já quando sol se pôs, fica muito escuro.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Local com pouca iluminação a noite.
Ambiental
Departamento de Engenharia
Pouco adequado O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma
Elétrica
grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na
parte estrutural, principalmente hidráulica.
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
MInha sala tem um pé direito muito baixo e a iluminação é
Engenharia Elétrica
irregular.
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Colegiado do Curso de Engenharia Pouco adequado problemas com ar condicionado
de Computação
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Como se trata de um laboratório, a climatização do
Ambiental
ambiente é inadequada, temos uma baixa eficiência dos arcondicionados de janela para o tamanho do laboratório.
Departamento de Engenharia
Inadequado
Estrutura muito antiga com aparelhos de ar-condicionado
Ambiental
antigos e sem manutenção. Observa-se o acúmulo de
sujeito e microrganismos.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Não há janelas no meu setor, apenas uma porta de acesso.
Ambiental
a ventilação é feita por ar condicionado.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Temos janelas que não se abrem. A circulação do ambiente
Ambiental
todo é por ar condicionado, que não estão em bom estado,
ou por serem muito antigos, ou por não terem uma boa
manutenção (a maioria).
Departamento de Engenharia
Pouco adequado O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma
Elétrica
grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na
parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Aquisição de ventiladores
Mecânica
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Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica

Unidade
Centro Tecnológico

Colegiado do Curso de Engenharia
de Computação
Departamento de Engenharia
Ambiental
Departamento de Engenharia
Ambiental
Departamento de Engenharia Civil

Departamento de Engenharia de
Produção
Departamento de Engenharia
Elétrica

Inexistente

O ar condicionado quebrou faz tanto tempo que nem
lembro mais quantas vezes já pedi manutençao, precisei
comprar eu mesmo um ventilador para poder suportar o
calor excessivo da minha sala.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado No Prédio que trabalho os banheiros são compartilhados
com alunos e servidores. Como é grande o fluxo de alunos,
os banheiros estão sempre insuficientes em adequação.
Pouco adequado manutenção dos banheiros tem que ser constante.
Inadequado

Apenas um banheiro e sem a devida manutenção. Falta
tampa de privada e o mictório está intupido.
Inexistente
Não há banheiro no meu setor. É preciso usar os banheiros
dos prédios vizinhos (CT-2, CT-6 e CT-8).
Pouco adequado O uso do banheiro dos técnicos é o mesmo utilizado pelos
alunos, estes em maior quantidade, com isso fica sujo com
mais rapidez.
Adequado
Necessita-se de uma área com mais um banheiro.
Inadequado

O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma
grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na
parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Há um banheiro exclusivo para servidores homens, mas
Mecânica
não há um para servidoras. Elas devem usar o mesmo
banheiro que as alunas utilizam.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão
Pouco adequado Local especificamente destinado ao descanso não existe.
Centro Tecnológico
Pouco adequado Considerando que não há outro espaço em que eu possa
fazer um necessário registro, vai aqui. A EQUIPE que estou
avaliando não é a listada no sistema. avalio a equipe do CT10 e LabTar DEP
Colegiado do Curso de Engenharia Pouco adequado Disponho de copa pequena que tenho que dividir com
Ambiental
outros servidores, alunos e pesquisadores.
Colegiado do Curso de Engenharia Inadequado
não existe
de Computação
Colegiado do Curso de Engenharia Inexistente
Não existe no prédio do CT 2 local para descanso dos
Elétrica
servidores
Departamento de Engenharia
Pouco adequado A área de refeição e descanso é dentro do laboratório, no
Ambiental
mesmo ambiente em que ficam amostras e materiais.
Apenas baias de pvc separam um ambiente do outro.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Não há um ambiente propriamente dito para refeição e
Ambiental
descanso no Núcleo Água.
Departamento de Engenharia
Inexistente
No CT VIII temos apenas uma copa, de cerda de 5 metros
Ambiental
quadrados, para atender cerca de 20 pessoas que utilizam
o local para refeições (entre servidores e alunos).
Departamento de Engenharia
Pouco adequado No nosso setor improvisamos uma "cozinha" para tomar
Ambiental
água e se alimentar, mas que fica próximo a reagentes e
amostras congeladas de laboratório.
Departamento de Engenharia
Inadequado
O prédio IC-2 seria melhor para todos se passasse por uma
Elétrica
grande reforma e atualização nas instalações elétricas, na
parte estrutural, principalmente hidráulica.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Existe uma copa, bem equipada. Mas no horário do almoço
Mecânica
as vezes fica pequena para todos que a utilizam.
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Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica

Unidade
Centro Tecnológico

Pouco adequado Preciso usar sala de outro prédio pois a que existe no meu
prédio está quase que inutilizável tendo somento um
microondas funcionando. Nem acesso a água temos no
prédio.
Conceito
Inadequado

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Considerando que não há outro espaço em que eu possa
fazer um necessário registro, vai aqui. A CHEFIA que estou
avaliando é a Professora Miriam de Magdala Pinto, e não o
Diretor do centro, com quem nunca trabalhei , como é do
conhecimento de todos.

Colegiado do Curso de Engenharia Inexistente
de Computação
Departamento de Engenharia
Inadequado
Ambiental
Departamento de Engenharia
Pouco adequado
Ambiental

Há pouca iluminação externa e o local é afastado.

As instalações elétricas são muito antigas e feitas de
maneira incorreta.
É pouco visível seguranças no ambiente de trabalho. Já
houve ocorrência de furtos e assaltos no local. Também
não há biossegurança pela ausência/defeito da porta da
saída de segurança.
Departamento de Engenharia
Inadequado
No período noturno sentimos muita falta de uma melhor
Ambiental
iluminação e vigilância ao redor do CT VIII
Departamento de Engenharia
Inexistente
O Núcleo Água já foi alvo de pelo menos 3 ações de
Ambiental
violência armada e outros inúmeros furtos. Havia um
vigilante constante no local, mas o mesmo foi retirado.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Temos várias situações de condições inadequadas de
Ambiental
trabalho por causa da estrutura física do prédio. E isso
afeta diretamente a segurança nesse ambiente.
Departamento de Engenharia Civil Pouco adequado Iluminação externa constantemente com defeito.
Departamento de Engenharia de
Inadequado
Local escuro, sempre com usuários de drogas trazendo
Produção
medo aos servidores
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Infelizmente há relatos de furtos no estacionamento do CT
Mecânica
IV e falha no sistema de monitoramento, que não estava
funcionando. Não sei dizer se foi consertado.
Programa de Pós-Graduação em
Inadequado
Quando escurece fica inseguro. Os guardinhas nunca estão
Engenharia Mecânica
por lá (fica quase no final da UFES) e a iluminação por vezes
não funciona direito e fica muito escuro. Fora os cachorros
que ficam no CT e já atacaram varias pessoas.

4.14 EDUFES - EDITORA DA UFES
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 15
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 14
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Tabela 33 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - EDUFES

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
3
11
0,00%
0,00%
21,43%
78,57%
0,00%
4
6
4
0,00%
28,57%
42,86%
28,57%
0,00%
1
1
11
1
0,00%
7,14%
7,14%
78,57%
7,14%
3
6
3
2
21,43%
42,86%
21,43%
14,29%
0,00%
3
4
7
21,43%
0,00%
28,57%
50,00%
0,00%
3
2
5
3
1
21,43%
14,29%
35,71%
21,43%
7,14%
5
2
5
1
1
35,71%
14,29%
35,71%
7,14%
7,14%

Tabela 34 - Comentários e Sugestões - EDUFES

Unidade
Editora Universitária
Editora Universitária
Editora Universitária

Unidade
Editora Universitária

Editora Universitária

Editora Universitária
Editora Universitária
Editora Universitária

Editora Universitária

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado As duas únicas estações de trabalho no local apresentam
várias deficiências em termos de ergonomia.
Adequado
Ex: Já poderíamos ter (1)um leitor de código de barras em
nossa loja:
Pouco adequado O balcão de atendimento não é ergonômico. Ficamos em
uma posição ruim por horas lá. Isso tem gerado dores
musculares nas pessoas da equipe que ficam no local.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
A limpeza do setor é bem executada; porém, a
infraestrutura precisa de reparos urgentes; há infiltrações
em algumas paredes que comprometem a salubridade do
ambiente.
Inadequado
A limpeza é feita esporadicamente e o local sofre com
inundação quando há chuvas um pouco mais intensas. Não
há infraestrutura adequada pá escoamento, o que acaba
tornando o ambiente por vezes insalubre.
Pouco adequado A limpeza não estava acontecendo com regularidade.
Pouco adequado Limpeza semanal para lugar de comercialização é
insuficiente.
Pouco adequado O pessoal da limpeza não passa pano nas mesas de
trabalho. Apenas recolhem lixo das salas e passam pano no
chão. Creio que a limpeza dos móveis, das portas deveria
ser do pessoal que é pago para realizar a limpeza geral.
Pouco adequado O setor é de atendimento direto ao público, possui um
fluxo intenso de circulação de pessoas, mas a limpeza é
feita apenas duas vezes na semana. Em alguns casos,
apenas uma vez.
Conceito

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

65
Editora Universitária
Editora Universitária
Unidade
Editora Universitária

Editora Universitária

Editora Universitária
Editora Universitária

Editora Universitária
Editora Universitária

Unidade
Editora Universitária
Editora Universitária
Editora Universitária
Editora Universitária

Editora Universitária

Unidade
Editora Universitária

Mais que
adequado
Adequado

Há lâmpadas suficientes.

Podemos melhoras o foco nas obras de lançamento.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A área de ventilação é pequena em relação à sala de
trabalho. Também não é adequado o sistema de báscula
existente. A arquitetura do prédio da Edufes não parece ter
sido pensada para o uso administrativo que lá se
desenvolve.
Inadequado

A sala onde eu trabalho só tem báscula, alta por sinal.
Quando eu faço questão de abrir e fechar, preciso de
cardeira para realizar essa ação.
Adequado
Falta manutenção nos aparelhos de ventilação.
Inexistente
Não há janela e a ventilação fica por conta de ar
condicionado que está instalado em outra sala. O cheiro de
mofo é forte, especialmente após inundações.
Pouco adequado Não há janelas.
Pouco adequado O setor possui apenas pequenas janelas basculantes,
insuficientes para proporcionar ventilação natural do
ambiente, necessária para desumidificar e renovar o ar das
salas; porém, os aparelhos de ar condicionado que o setor
possui são suficientes.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
Não existe banheiro no setor, o que sempre foi um
problema para quem trabalha ali.
Pouco adequado Não há banheiro no local, o que talvez seja melhor; já que
não regularidade na limpeza da nossa loja.
Inexistente
Não há banheiro no local.E os banheiros próximos
geralmente estão em condições insalubres.
Adequado
Os dois banheiros, masculino e feminino, atendem de
forma satisfatória aos setores e alunos; porém, algumas
manutenções são necessárias, como tampas de ralos,
válvulas das descargas etc.
Adequado
Tem banheiro no prédio. Apesar de a limpeza e a
manutenção não serem adequadas.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A cozinha atende bem os servidores, tanto da Edufes
quanto da GAEU e do Coral, porém a mesa para refeição
fica no corredor, na porta dos banheiros, e o local não
possui ventilação; o espaço para descanso, o pátio, é muito
bom.

Editora Universitária
Editora Universitária

Inexistente
Inadequado

Editora Universitária
Editora Universitária

Inexistente
Mais que
adequado

Unidade
Editora Universitária

Conceito
Inadequado

Não existe no local.
Nos revezamos entre corredores e dentro da própria sala.
Os espaços são bastante inadequados.
Também não existe espaço para refeição e descanso.
Utilizamos o espaço da Edufes.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
A porta de acesso ao pátio e à porta do prédio da
Edufes/GAEU sempre fica aberta, não havendo nenhum
controle de quem transita no local.
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Editora Universitária

Pouco adequado É necessário segurança fixo no centro de vivências haja
vista que é local de comercialização que tem fluxo de
dinheiro. A segurança atualmente não é fixa, e sim
compartilhada com a universidade. Os profissionais são
bons, mas são poucos.

Editora Universitária

Inexistente

Editora Universitária

Editora Universitária

Os guardas não passam nem em frente ao nosso prédio.
Nem nosso alarme interno estava ativo no mês de
março/2020. Sinto-me insegura no meu setor de trabalho.
Pouco adequado Pela grande visibilidade e por ser um setor de
comercialização (que lida diretamente com guarda de
valores em espécie), deveria haver mais monitoramento
por parte do serviço de vigilância.
Mais que
Temos assistência dos seguranças da Ufes.
adequado

4.15 GR - GABINETE DO REITOR E COMISSÕES E ASSESSORIAS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 16

Tabela 35 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - GR

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
14
2
0,00%
0,00%
0,00%
87,50%
12,50%
1
4
10
1
0,00%
6,25%
25,00%
62,50%
6,25%
14
2
0,00%
0,00%
0,00%
87,50%
12,50%
4
11
1
0,00%
0,00%
25,00%
68,75%
6,25%
1
4
11
6,25%
0,00%
25,00%
68,75%
0,00%
1
6
9
6,25%
0,00%
37,50%
56,25%
0,00%
2
5
8
1
0,00%
12,50%
31,25%
50,00%
6,25%

Tabela 38 - Comentários e Sugestões - GR

Unidade
Seção de Procedimentos
Disciplinares

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
No setor há equipamentos e recursos necessários e
adequados para a realização das atividades
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Seção de Procedimentos
Disciplinares
Unidade
Gabinete da Reitoria

Seção de Procedimentos
Disciplinares
Seção de Procedimentos
Disciplinares
Unidade
Seção de Procedimentos
Disciplinares

Unidade
Seção de Procedimentos
Disciplinares
Seção de Procedimentos
Disciplinares

Unidade
Assessoria de Cerimonial e
Eventos
Gabinete da Reitoria
Seção de Procedimentos
Disciplinares

Unidade
Gabinete da Reitoria
Seção de Procedimentos
Disciplinares
Seção de Procedimentos
Disciplinares
Unidade
Seção de Procedimentos
Disciplinares

Adequado

Um software para gestão de processos da unidade ajudaria
a organizar melhor a tramitação.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Com os cortes nos contratos de limpeza, os próprios
servidores passaram a ter que fazer a limpeza da sala para
que ela permaneça limpa diariamente, tendo em vista que
a limpeza agora é semanal.
Pouco adequado A limpeza é feita uma vez por semana (segunda-feira). Caso
não tenha expediente neste dia, o setor fica sem limpeza a
semana toda. A conservação é feita por nós.
Inadequado
O local de trabalho só é limpo 1 vez por semana e o
banheiro não foi limpo todos os dias.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
A iluminação do setor é adequada e, quando necessário, é
feita a troca das lâmpadas. Quando há a necessidade de
ficar até mais tarde, verifiquei que a parte exterior ao
prédio é precária ao anoitecer.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Há uma sala no local sem ventilação.
Pouco adequado No setor há aparelhos de ar condicionado, que são limpos
sempre que necessário, e janelas. A posição das janelas não
permite a abertura por completo e maior ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Deveríamos ter um banheiro privativo
Pouco adequado O problema dos banheiros é a frequência da limpeza.
Adequado
A distribuição dos banheiros é adequada, há dois banheiros
masculinos e dois femininos, próximos ao setor. O que não
é adequado é a periodicidade de sua limpeza.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado O espaço é insuficiente para a quantidade de setores que o
utilizam.
Pouco adequado Espaço é pequeno para a quantidade de servidores do
local.
Adequado
Há um espaço para refeição de bom tamanho.

Conceito
Inadequado

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
A segurança não é ideal. Por ser local de trabalho do Reitor,
com histórico de diversas manifestações, com caixas
eletrônicos de bancos, no prédio deveria ter recepcionista e
segurança.
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4.16 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 547
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 519

Tabela 39 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - HUCAM

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
14
97
374
34
0,00%
2,70%
18,69%
72,06%
6,55%
2
5
56
400
56
0,39%
0,96%
10,79%
77,07%
10,79%
1
13
89
368
48
0,19%
2,50%
17,15%
70,91%
9,25%
3
43
105
325
43
0,58%
8,29%
20,23%
62,62%
8,29%
12
97
143
233
34
2,31%
18,69%
27,55%
44,89%
6,55%
53
123
166
151
26
10,21%
23,70%
31,98%
29,09%
5,01%
14
48
116
304
37
2,70%
9,25%
22,35%
58,57%
7,13%

Tabela 40 - Comentários e Sugestões - HUCAM

Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
As cadeiras são velhas e não são ergonômicas.
adequado
Os computadores são velhos.
Pouco
Computador (meu principal instrumento de
adequado
trabalho)com pouca memória. Modelo ultrapassado.
Não possuo autorização (senha) para acessar (acesso
negado) os sistemas corporativos da EBSERH (SIGEPE,
SIGP), o que atrapalha bastante minha produtividade.

Gerência Administrativa Pouco
HUCAM/EBSERH
adequado
Setor de Contabilidade - HUCAM/EBSERH Adequado
Setor de Infraestrutura Física HUCAM/EBSERH

Adequado

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

Adequado

A falta de alguns equipamentos importantes no setor
de trabalho
Faltam alguns sistemas/softwares contábeis para o
desenvolvimento.
Acho necessário que os serviços desenvolvidos no
hospital, pela firma terceirizada, deve ser
supervisionada pelo Engenheiro elétrico e pelo
encarregado de elétrica.
atendem a necessidade básica das atividades

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

A instalação do modulo AGHU para o Centro
Cirúrgico e capacitação dos usuários.
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Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Restrição nas salas para atendimento com sigilo e
privacidade

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

Adequado

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

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado
Pouco
adequado
Adequado

às vezes precisamos de monitores e saturímetros nem
sempre disponíveis e otoscópios de boa qualidade na
pediatria.
melhores suportes para monitorização do paciente
como monitores multifuncionais são necessários.
Poderia ter uma maior quantidade de caixas no
centro cirúrgico com materiais mais delicados
próprios para pacientes neonatais
Alguns equipamentos em pouca quantidade
(termômetro, mesa maio, glicosimetro...) Rotulo soro
inadequado e em falta, esfigmomanômetro...
Há quase um ano não possuo aparelho de ligadura
elástica para hemorroidas no ambulatório. Tinhamos
3, 2 se perderam e no momento apenas um
defeituoso.
Hucam abraçou ser referencia de mais de 10 pas nos
casos de CIRURGIA mas não temos pessoal nem salas
no centro cirurgico para dar vazao .
Material necessário disponível

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Pouco
adequado

Mobiliário sucateado, equipamentos insuficientes (
computador e impressora), cadeiras quebradas ,
faltam armários para os medicamentos.E divisórias
solicitadas a mais de 2 anos para separação de área
Necessário novos móveis (armários, cadeiras e mesas)
e equipamentos de proteção (ex fluxo laminar para
mycobacterium tuberculosis).
Sugestão de melhoria: software integrado para gestão
de compras e controle de estoque. Hoje os sistemas
são conversam entre si.
É necessária a aquisição de um Audiômetro digital.

O local para diluição de medicamentos não é
adequado.
Referente ao ambulatório da casa 4

Adequado

Sem problemas com EPIS e outros materiais.

Pouco
adequado

Alguns equipamentos como mesas de cirurgias, focos,
tomadas, torres e adaptadores, controles da mesa
sucatiados ou quebrados dificultando todo o
trabalho!
apresentam muitos problemas,atrasando processo de
trabalho
Os autoclaves vivem com problemas

Pouco
adequado
Adequado

porque as vezes precisa de reparos
As instalações e equipamentos disponíveis
melhoraram com a necessidade de atendimento à
pandemia da COVID-19
Falta por exemplo,cadeira de banho.
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Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Adequado

excelentes ventiladores mecânicos. pode melhorar
em relação aos monitores.

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

precisamos melhorar equipamentos no cti

Adequado

alguns materiais possuem qualidade inferior demanda
realização mais de uma vez do mesmo procedimento.
Bons computadores, mas faltam mais recursos,
principalmente na área física.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH
Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Parte dos equipamentos são sucateados. E há
escassez de recursos.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Pode melhorar. Necessário substituição de
equipamentos velhos e modernização do setor pela
aquisição de equipamentos novos.
Ás vezes temos que comprar equipamentos com
recursos próprios.
Não tem mesa e computador suficiente para o
número de funcionários.

Adequado

Adequado

Pouco
adequado

melhoria nos equipamentos de computação e
estações de trabalho nas salas de laudo.
OS equipamentos estão demonstrando idade e
desgaste mas substitutos ja´ estão a caminho.
Poderia-se fazer
investimentos em equipamentos com tecnologias
mais avançadas.
precisamos de uma sala exclusiva para desempenhar
procedimentos de enfermagem.hoje temos uma sala
que além de guardar materiais,ainda serva de sala
com armários de funcionários e fazer procedimentos
de enfermagem,causa desconforto e invade a
privacidade
Existe um deficit de materiais de uso básico para a
equipes de enfermagem como aparelhos de pressão e
termômetros, isso se acentua quando existem muitos
isolamentos com a necessidade individual desses
itens.
F alta aparelhos para verificação dos sinais vitais dos
pacientes internados que possuem bactéria
multirresistente.
falta kits completos para oxigenioterapia.
Não estão disponíveis todas as modalidades
adequadas de dialise para pacientes com injúria renal
aguda.
Deficiência de mobiliário adequado para realização
das atividades, não representando a ergonomia e
normas de biossegurança.
Falta impressora em sala dificultando o trabalho.
Há equipamentos que reiteradamente apresentam
problemas e a assistência técnica nem sempre
responde como deveria (em relação a tempo e
resolutividade).
mesas desproporcional, cadeiras todas quebradas,
mesas todas fora do padrão.
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Unidade de Nutrição Clinica Adequado
HUCAM/EBSERH
Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

Reposição sempre muito difícil
Necessário melhoria do laboratório para a atividade
de microscopia em hematologia
Necessário melhoria e identificação de uma área
específica para o setor administrativo da Unidade de
Oncologia e Hematologia

Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Adequado

Pouco
adequado

Faltam ainda equipamentos importantes como
ventilador de alta frequência, equipamento para
realização do resfriamento na hipotermia terapêutica,
bem como EEG de aplitude intragada. Precisamos de
uma ressonancia que atenda os pacientes neonatais.

Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

tem equipamentos especificos sem a devida
manutençao e causa deficit no atendimento

Inadequado

Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

Estamos trabalhando com muito risco para toda a
equipe na área de Retina e Uveítes - risco de erro
diagnóstico, sendo um serviço de referência e alta
complexidade para todo o estado. Não temos
retinógrafo, angioflúor, autofluorescência, angioOCT
etc.
manutenção adequada e de rotina por especializados.
( que não é realizado)
Para uma avaliação adequada de pacientes, é
necessário material de primeira linha: aparelhos de
Pressão arterial, monitor cardíaco, oximetria de pulso,
termômetro digital, em uma sala adequada.
Poderia haver uma modernização nos endoscópios.
tecnologia de alta definição.
Precisamos de melhorias quanto aos equipamentos:
Manutenção e novos equipamentos para melhorar
nossas condições de trabalho.
pouco espaço para prestar assistência ao paciente.
Ergonomia dificultada por causa de equipamentos
inadequados.
Precisamos de uma aparelho especifico para visualizar
veias para acessos venosos periféricos em pacientes
de difícil acesso.
Aparelhos de PA instalados em locais no qual fica
prejudicado a aferição, pois o manguito fica
tracionado.Em se tratando de Pandemia do covid
Falta termômetro testa sem contato.Disponibilizado
digital, falta suporte de pé p/ irrigação continua

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Pouco
adequado

Inadequado

Adequado

os computadores poderiam ser trocados, alguns não
estão tão bons.
está faltando principalmente bombas de infusão

deveria ser adquiridos mais equipamento
Não temos equipamentos suficientes para exercer
nossas atividades. Falta aparelho de HGT,
termômetro, estetóscopio, entre outros.
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH
Setor de Hotelaria Hospitalar HUCAM/EBSERH
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Precisamos de suporte de soro mais alto, pois o do
leito é muito baixo e muitas vezes atrapalha a infusão
de medicamentos.
O setor precisa de mais um glicosímetro, só temos 01.
Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Equipamentos dentro do limite para trabalho(
aparelho de Pressaõ), porém precisamos de mais
suporte. Na ala norte "armários caindo aos pedaços"
Falta máscaras cirúrgicas para nosso setor
Falta máscaras cirúrgicas para nosso setor

Melhores foco de luz
Máscaras apropriadas para uso hospitalar.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Deve melhorar a higienização do local de trabalho.
Adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

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

Adequado

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

Adequado

Pouco
adequado

Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - Adequado
HUCAM/EBSERH

A limpeza é realizada de forma criteriosa, dentro do
preconizado em relação a higienização
SALA CHEIRA A MOFO, LOCAL ÚMIDO E INSALUBRE.
Espaço antigo, com muitos reparos a serem feitos.
funcionaria não é exclusiva do setor , limpa
parcialmente devido a sobrecarga de setores ,
frequencia inadequada para serviço que atende
pacientes.
as colegas da limpeza fazem um trabalho muito bom
na pediatria.
nosso setor tem muitos locais cheios de
mofo,principalmente paredes,portas quebradas.
serviços de manutenção preventiva de mobiliário,
equipamentos, estrutura predial com sistemas
hidráulico, elétricos e outros são importantes.
A Limpeza é boa, porém a estrutura do prédio é muita
antiga, apesar das reformas, ainda possuem grandes
locais com infiltrações.prejudicando nossa saúde.
Vários problemas respiratórios.
Equipe de limpeza sempre disponível

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Referente ao ambulatório da casa 4

Adequado

limpeza feita corretamente

Pouco
adequado

Pessoal da higienização sobrecarregado com outros
setores mas tendo que dar conta de tudo!

Limpeza está ótima, porem a conservação está
pessima. Mofo nas paredes (isso é proibido em um
hospital), azulejo quebrado, paredes com pintura
ruim,ventilaçao e iluminação insuficiente no expurgo
e anti-sala do posto e isolamento, corredor...
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Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Mais que
adequado

Limpeza rigorosa, segue padrões de protocolo do
Hospital

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH
Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH
Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Pouco
adequado

Poucos funcionários no setor para
higienização,espera-se por tempo considerável
quando há intercorrências.
a funcionária da higienização é muito remanejada,
ficando o setor sem limpeza adequada até tarde.
a estrutura física do local de trabalho é
extremamente inadequada, a limpeza no setor não
acontece.
Ambiente de trabalho praticamente inóspito! Longe
de atender as condições mínimas de funcionamento
recomendadas pela Vigilância Sanitária.
Apenas duas funcionárias para limpeza de toda a
unidade de laboratório. As funcionárias ficam
sobrecarregadas e quando uma falta, muitas vezes
alguns setores ficam sem limpeza.
Limpezas ok. Conservação deixa a desejar. Não já
manutenção predial adequada.
as janelas e persianas poderiam ser limpas com maior
frequência. Nem sei se são...
depois que colocaram apenas uma pessoa da
higienização para cobrir vários setores, ficou a desejar

Pouco
adequado

o funcionario da higienização fica em varios setores o
a limpeza fica em xefickt

Adequado

A limpeza é adequada. O setor precisa de reformas.

Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inexistente

Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Os armario estao precarios

Adequado

Serviço limpeza corresponde o necessário.

Unidade
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Adequado

NÃO TEMOS FUNCIONÁRIO , ESPECÍFICO NO SETOR. O
MESMO LIMPA VÁRIOS SETORES. POR VÁRIAS FEZES
TENDO QUE PROCURAR PARA AS DEMANDAS DO
SETOR.
quarto medicos sem higiene necessaria

ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
Melhorar a iluminação
adequado
Pouco
Necessário iluminação na área externa.
adequado
Pouco
pouca luz natural e baixa iluminaçaõ.
adequado
Adequado
Iluminação dentro do setor
Adequado

melhora da iluminação da sala de procedimentos se
faz primordial.
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Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Atenção à Saúde da Mulher HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH
Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Mais que
adequado
Adequado

trabalho no plantão noturno é necessário iluminação
nas cabeceiras das camas, pois no momento de
puncionar veia fica complicado por falta de
iluminação adequada.
Porém, Lâmpadas com vida útil ruim, queimando com
muita frequência.
As luzes são fracas e muitas vezes estão queimadas
Iluminação insuficiente no expurgo e anti-sala do
posto e isolamento, corredor...
Luminárias funcionando normalmente
Referente ao ambulatório da casa 4

Adequado

iluminação em ordem

Adequado

somente há luz artificial

Adequado

As instalações melhoraram com a necessidade de
atendimento à pandemia da COVID-19
Enfermarias com luminária em locais pouco
adequados, sem identificação dos interruptores e
com frequência as lâmpadas estão queimadas.
Pra quem fica até mais tarde, há pouca iluminação no
Lacoste- Prédio Administrativo do HUCAM
não há uma adequação da iluminação.

Pouco
adequado

Atendemos 2 pacientes ao mesmo tempo em 1 sala, e
precisa apagar a iluminação, quando nem sempre
seria necessário para os 2
Deveria-se ter botão Dimmer para controle de
iluminação nas salas de exames.
algumas enfermarias são escuras em certos pontos.A
distribuição das lâmpadas não favorece todos os
leitos e dificulta o trabalho de enfermagem noturno.
as condições são adequadas, mas a a carga elétrica
por ser muito pesadas, isso as vezes nos causa
transtorno causando queda de energia.
mas acho que poderia melhorar, pois em dias
cinzentos, ou de chuva as lampadas não são
suficientes
Local necessitaria de iluminação natural para ajudar
Melhora a eliminação com plaflons de led.

Adequado

melhorou bastante

Pouco
adequado
Adequado

os locais de prescrição médica não apresentam
iluminação inadequada
A iluminação precisa melhorar nas enfermarias.

Adequado

Apesar de ter iluminação quando queima lâmpada
demora muito para a substituição.
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado

Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH
Ouvidoria - HUCAM/EBSERH
Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Adequado

Ainda persiste a pouca iluminação das cabeceiras de
leito.
Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
As condições de lâmpada nas enfermarias, é
deficiente, iluminação inadequada dificultando acesso
nas punções venosas e outros procedimentos
É necessário lâmpadas mais fortes.

No setor da Ala Norte tem algumas lampadas
queimadas.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Há uma pequena bascula na sala multiprofissional.
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Inadequado

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH

Inadequado

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

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Sala de trabalho sem ventilação natural (janela).
Sala multiuso não tem ventilação natural adequada.
A falta de janela em algumas salas influencia na
ventilação ideal necessária
no espaço tem apenas básculas e nas salas não há
janelas
Espaço precisa ser fechado para preservar os
materiais.
falta instalação de filtro HEPA , para propiciar
condições adequadas de biossegurança para os
funcionarios já que é feito atendimento conjunto de
pacientes HIV e TB.
Necessário equipamento de fluxo laminar em razão
de atendimento a pessoas com TB e TB
Multirresistente.
Não existe ventilação no local de trabalho. As janelas
ficam na parte superior do setor e não podem ser
abertas, pois são travadas. A única ventilação
existente é a do ar condicionado.Contribuiu para que
70% do setor fosse contaminado por Covid.

Pouco
adequado
Adequado

importando manutenção rigorosa dos sistemas de
refrigeração de enfermarias, sala de enfermagem e
prescrição e repouso dos servidores.
Como o posto de enfermagem é dividido em dois
ambientes, em momentos de calor o ar condicionado
não oferece conforto térmico para o trabalho
Poderia ter opção de abrir janelas do centro cirurgico,
devido pandemia COVID
Posto enfermagem da feminina é mal ventilado,
repouso ar com problema ha meses +- 5 meses.
Referente ao ambulatório da casa 4

Adequado

ar-condicionado ok

Adequado

nosso setor não é aberto, por isso não ha ventilação
externa
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Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Inadequado

As instalações e equipamentos disponíveis
melhoraram com a necessidade de atendimento à
pandemia da COVID-19
Não tem ar condicionado, no verão o calor é
insuportável.
Poderia ser melhor

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

Sala fechada, sem circulação de ar.

Unidade de Farmácia Clínica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

A farmácia fica localizada no subsolo, por isso não é
possível uma ventilação adequada, mas o ambiente é
climatizado.
no posto de enfermagem não existe janelas, não
corre ar. Quando o ar condicionado é desligado, fica
difícil trabalhar.
Ambiente climatizado sem renovação de ar e com
frequentes problemas nos aparelhos de ar
condicionado que, reiteradamente, precisam ser
desligados por apresentarem goteiras.
Há necessidade de substituição de ar condicionado de
janela por ar do tipo split.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

mas pode melhorar colocando um ar central na sala

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

Poderia ser melhor. No verão ar condicionado não dá
conta do aquecimento.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Inadequado

Local não possui janelas

Pouco
adequado
Inadequado

Sem ventilação.

Pouco
adequado

quartode repouso pequeno sem janelas

Pouco
adequado
Inadequado

Algumas salas dão acesso apenas a corredores, sem
janelas para a área externa.
na existe janela nos corredores de atendimento.

Adequado

A manutenção dos ar condicionados deixam a
desejar.

Pouco
adequado

na uti não se abre janelas, sempre há aparelho de
condicionador de ar com problema, não há instalação
de filtros de ar nos boxes
não ha janela ventilação quarto e banheiro que
usamos no plantão
Ar condicionado se manteve dando problema parte
do ano
Na última semana trocaram
falta manutenção programada do sistema de ar
condicionado
Pouca ventilação,mas de dificil tratamento por ser
setor fechado

Sala sem ventilação e/ou exaustores e filtros.

O local não dispõe de janela.
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Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH
Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

aparelhos de ar concionado com limpeza
inadequadada
Corredores de espera de pacientes sem refrigeração,
ficando em temperatura inadequada para pacientes e
servidores
Adequado
O setor é bem ventilado. O problema é no verão.
Muito calor o setor precisa de ar condicionado.
Pouco
precisa melhorar a ventilação das salas de exame e de
adequado
lavagem de aparelhos.
Inadequado
O corredor e posto de enfermagem não tem
ventilação adequada. Sentimos muito calor em dias
quentes.
Adequado
Quando em uso de ar condicionado. Durante a
pandemia com a restrição do uso do ar ficamos num
ambiente quente, prejudicial para os profissionais e
pacientes
Pouco
Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
adequado
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Inadequado
Enfermarias sem ar condicionado, e falta de poltronas
para acompanhantes, onde é oferecido cadeiras
plasticas duras
Pouco
Os aparelhos de ar condicionado dão defeito
adequado
constantemente e há demora no concerto.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Banheiro único (unissex)
Pouco
adequado
Inadequado
Inadequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

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

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Atenção Psicossocial HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

Pouco
adequado

Pouco
adequado

É 1 banheiro pra muitos funcionários e não tem
chuveiro.
Há somente um único banheiro, para atender mais de
10 pessoas.
Existe somente um banheiro para todas as pessoas do
setor (sexo masculino e feminino).
Apenas 01 banheiro feminino para quase 30
mulheres.
Um único banheiro para muitas pessoas
Apenas dois sanitários para mais de 20 servidores,
estudantes e residentes que cumprem suas escalas
diárias neste setor.
Devido ao número de profissionais e rotatividade, o
número de banheiro fica insuficiente.
Pouco banheiro para muitos usuarios
Não possui banheiro para pacientes.Só tem um
banheiro para toda a equipe.
Há momentos em que estão presentes 9 ou mais
funcionários onde apenas um banheiro se torna
inviável, no momento o banheiro encontra-se com a
porta sem fechadura.
Referente ao ambulatório da casa 4
Sanitário para enfermagem disponível fora do setor
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Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

Inadequado

Totalmente inadequado. Em todas as avaliações
escrevo isso, mas parece que sou ignorada e inclsive
já foi falado com a chefia da divisão. Trata-se de um
mesmo espaço, onde há 2 cabines para homens e
mulheres para atender a mais de 50 pessoas.

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

A uti não possui numero de banheiros proporcional
ao numero de funcionarios.
SETOR DE UTI 2 , SEM BANHEIRO PARA
ENFERMAGEM. SE PRECISAR TEM QUE SAIR DO
SETOR.
não tem banheiro para paciente próximo,o que tem
fica longe da sala de procedimento e vive
constantemente interditado.
Apenas 1 banheiro para cada sexo e mais de 40
servidores.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH
Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Inadequado
Adequado
Pouco
adequado
Inadequado
Inadequado
Inadequado

Adequado

Um banheiro para aproximadamente 30 pessoas/dia
sem separação de sexo, vaso sem tampa e local de
banho sem porta.
Banheiros fora do setor,e nao tem
privacidade,homens e mulheres usam mesmo
banheiro.Expurgo nao tem banheiro onde todos usam
o mesmo banheiro.
muitas ppessoas para poucos sanitários
Os vestiários são muito pequenos e não tem box
privativo para troca de roupa.
poucos banheiros e atualmente só um para os dois
sexos.
tudo perfeito
Ainda temos apenas 01 banheiro para todos as
categorias profissionais
apenas um banheiro compartilhado entre as equipes
dos stores dip etuberculose
Há apenas um sanitário que é compartilhado entre os
trabalhadores de dois setores: DIP e Tuberculose.
Só existe um para todos funcionários.

Dois banheiros (masculino e feminino) muito
pequenos. Vasos sem tampa. Necessidade de reforma
e ampliação.
não tem separação de banheiro masculino e
feminino. temos apenas um banheiro para mais de 8
funcionários por plantão.
Número insuficiente de banheiros que ainda sã
compartilhados com usuários.
porém quando o paciente precisa fazer
espermograma, ele usa o do funciário, gerando
desconforto ao paciente, aos funcionários
Só há um banheiro sem ventilação externa ou sistema
de exaustão. O resultado disso não é difícil de
prever... Além disso, o chuveiro existente não tem
ligação com a rede elétrica, ou seja, só se pode tomar
banho com água fria!
Banheiro foral da unidade
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Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Nutrição Clinica Inadequado
HUCAM/EBSERH
Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado
Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

Inadequado

No setor de nutrição,não há banheiro. Para nós
servidor da nutrição noturno, temos que usar um que
fica longe do setor.
Numero insuficiente
1 banheiro apenas para toda a equipe nas atividades
de ambulatório
- também pouco adequado o banheiro da enfermaria
a estrutura fisica dos banheiros e a quantidade
disponivel é insuficiente em relaçao ao grande
numero de usários.
fica no corredor, 1 para ambos os sexos
1 (UM) banheiro para responder todos os técnicos de
enfermagem, enfermeiros, fisioterapeutas,
estagiários de enfermagem etc
apenas 02 banheiros sendo um sempre com
entupimento

Pouco
adequado

Apenas um banheiro para um grupo grande de
profissionais e não tem divisão de sexo.

Pouco
adequado

Apenas um banheiro para um grupo grande de
profissionais e não tem divisão de sexo.

Inadequado

Deveria ter pelo menos mais um banheiro para a
equipe multi, assim evitaria filas e constrangimentos.

Pouco
adequado

Há apenas um banheiro , insuficiente pelo número de
pessoa.

Inadequado

Só temos um banheiro na unidade para todos os
profissionais

Inadequado

um banheiro atende numero grande de usuarios

Inadequado

banheiros dos Usuários insuficientes, vaso sempre
entupido.
Banheiros em lugares desapropriados.

Pouco
adequado
Adequado
Pouco
adequado
Inadequado

Pouco
adequado

A distribuição dos banheiros é boa, mais precisam de
reformas.
so existe 1 banheiro ,para homens e mulheres .
Temos apenas um banheiro para funcionários.
Não há banheiros no setor de tuberculose. um único
existente no setor DIP é compartilhado entre as
trabalhadoras e os trabalhadores dos dois setores.
apenas 01 banheiro para os profissionais, para uso
feminino e masculino
Banheiro muito próximo da copa.
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado
Pouco
adequado

Na maternidade há apenas dois banheiros para 16
pacientes, onde acompanhantes femininas também
utilizam. Para piorar nesse período também esta
sendo usado por pacientes da ginecologia sendo mais
10 pacientes.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Porém há necessidade de mais chuveiros para banho.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Ouvidoria - HUCAM/EBSERH

Deveria ter mais um banheiro.
Não existe um banheiro externo as enfermarias para
uso dos acompanhantes e visitantes. Os pacientes
que realizam procedimento externo ou aguardam
avaliação médica precisam utilizar os banheiros das
enfermarias.
Os acompanhantes e visitantes precisam de
banheiros, pois utilizam os das enfermarias.
O banheiro do repouso de enfermagem acaba sendo
insuficiente principalmente quando o repouso é
utilizado e quem está na assistência, não tem qual
utilizar.
Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
falta banheiro para usuário/fraldario
Falta banheiros masculinos no setor.

Inadequado

Temos apenas duas beliches no quarto, um banheiro
pequeno no quarto de intervalo e mesmo assim um
espaço muito pequeno, onde temos que colocar
colçhões no chão que fica de frente com a porta do
banheiro.
Pouco
Temos banheiro apenas para funcionários, as clientes
adequado
tem que ir no banheiro da recepção
Pouco
Temos banheiro apenas para funcionários, as clientes
adequado
tem que ir no banheiro da recepção
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Local de descanso inexistente
Pouco
adequado
Adequado

Não há nenhum espaço para sequer um café

Setor de Vigilância em Saúde e
Segurança do Paciente/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Administração de
Pessoal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH

Inexistente
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Não temos uma copinha e nem um lugar adequado
pra pós almoço. Um lugar para descanso no horário
de almoço
Não existe espaço para alimentação. A alimentação é
realizada na própria mesa de trabalho.
Não há espaço para descanso, mesmo em plantões
mais extenso
Beliche desconfortável, perigoso e difícil p subir e
descer

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

Pouco
adequado

Devido ao número de profissionais o espaço para
refeições é insuficiente

Setor de Suprimentos - HUCAM/EBSERH

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

Pouco
adequado

Falta sala de descanso

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

Inadequado

Unidade de Atenção a Saúde da Criança
e Adolescente/HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção Psicossocial HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado
Pouco
adequado
Adequado

o local é um container que seria provisório, mais há
anos é utilizado como refeitório, ambiente pequeno e
desconfortável.
Resposta inadequada para espaço para refeição.
Espaço para descanso é adequado.
A copa onde fazemos as refeições fica junto ao
tanque utilizado para a higienização do espaço.
Refeição Ok, espaço para descanso inesistente.

Inexistente

temos apenas copa que é mais que adequada

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Adequado

Possui uma sala de reunião, que também é usada
para refeição e descanso no intervalo.
Copa muito pequena. Temos que fazer refeições
dentro de consultórios vagos ou em salas de reuniões.
No período da pandemia ficou pior.
Há muito pedimos um filtro dàgua no nosso repouso que dividimos com os médicos residentes = SEM
SUCESSO.
Na medida do possível adequado

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

Refeição falta ventilação e repouso com o ar
condicionado com defeito ha +- 5 meses.
refeitorio e estar centro cirurgico enquanto aguarda
cirurgias
Referente ao ambulatório da casa 4

Pouco
adequado
Inadequado

As instalaçoes são boas,so fica distante

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Pouco
adequado

Inadequado

Inadequado
Inadequado

Inadequado

Espaço para descanso minusculo, poucas camas e sem
ventilação e ligada ao banheiro!
LOCAL DE REFEIÇÃO SEM VENTILAÇÃO.
LOCAL DE DESCANSO PEQUENO PARA O
QUANTITATIVO DE FUNCIONÁRIOS.
pequeno
sim ok
apenas uma copa minuscula compartilhada entre o
setor de tuberculose e infectologia (dip)
Um espaço de aproximadamente 01m²
é compartilhado entre trabalhadores de dois setores:
DIP e Tuberculose. OBS: Local para descanso
INESISTENTE.
Não tem. Comemos nas nossas mesas de trabalho.
existe uma copa minuscula, sem condições adequadas
para alimentação.
Cozinha pequena para a equipe, o que atrapalha na
hora do almoço, mais ainda em tempos de pandemia
fazemos as refeições em uma área de passagem de
outros funcionários.
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Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não há espaço suficiente,e o q se usa é inadequado,
pequeno.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Pequeno.

Unidade de Farmácia Clínica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH
Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

o número de trabalhadores no meu setor é muito
grande e o espaço para alimentação é pequeno para
um número relativamente grande de funcionários.
espaço de refeiçaõ é adequado porém o de descanso
esta inadequado por ser fora do setor de trabalho em
local distante
nosso descanso fica muito longe das enfermarias.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Inadequado

o refeitório é pequeno,temos que fazer horário de
almoço, mas não temos lugar adequado para tal.
onde ficamos, pacientes são atendido, atrapalhando o
descanso dos servidores
Tamanho, mobiliário e climatização inadequados.

Inadequado

Não existe

Inadequado

Não há espaço pro descanso noturno. Aliás na
nutrição não há local nem acomodação pra
descansar,o que torna o serviço noturno estressante.
Não temos espaço suficiente para realizar refeições.

Unidade de Nutrição Clinica Inadequado
HUCAM/EBSERH
Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado
Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH
Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inexistente

Apenas copa para refeições com capacidade para 5
funcionários em setor mais mais de 40 servidores.
Local para descanso inexistente.
Espaço para refeição muito reduzido. Funcionários
precisam se revezar para almoçar. Em tempos de
pandemia de COVID-19, não é possível fazer um
distanciamento social mínimo na hora do almoço.
Não há local para descanso dos funcionários.
Não existe espaço de descanso e a geladeira não dá
para todos os funcionários (muito antiga) e estamos
sem bebedouro de água.
Necessita de uma geladeira melhor para guardar as
refeições.E um bebedouro novo, pois o que temos
não podemos utiliza-lo.
o lugar de tomar água é praticamente dentro da área
técnica e local de descanso não tem, o funcionário
tem que deitar no colchão no chão.
O pequeno espaço existente tem ligação direta com a
área técnica, ou seja, não há um espaço isolado
fisicamente (os gases, os ruídos e até as pessoas que
transitam na área técnica são sentidos neste "espaço
de refeição e descanso").

falta espaço adequado para fazer o repouso.
Espaço sem ventilação.
Os funcionarios lancham e almoçam nas salas ondem
são executadas as suas atividades.
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Unidade de Regulação
Assistêncial/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

tivemos que adequar o descanso , comprando de
proprio bolso o beliche. O local para refeição do setor
é bem pequeno, sem local privativo.
copa pequena dentro da unidade

Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não há um espaço apropriado para as refeições
dentro do hospital ou nos ambulatórios.

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não há espaço para refeição e descanso no setor de
tuberculose. Um espaço minúsculo no setor de DIP é
compartilhado pelas trabalhadoras e trabalhadores
dos dois setores.
A beliche que temos no repouso está frouxa e é um
risco para quem descansa em qualquer uma das
camas. Precisamos descansar no chão.
Copa muito proximo do espaço para descanso.

Inadequado

O descanso fica exposto ao barulho da utin o que
torna impossivel por vezes o sono

Pouco
adequado

Precisa-se de um espaço adequado para descanso e
refeição do setor, porque o que existe não satisfaz ao
número de profissionais.
Precisa-se de um espaço adequado para descanso e
refeição do setor, porque o que existe não satisfaz ao
número de profissionais.
não existe local para descanso.

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Inexistente
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Inadequado
Pouco
adequado
Inadequado
Inadequado
Inadequado

Necessita de sala para estar médico.
O espaço para refeição é adequado, entretanto não
há local para descanso.
A cozinha fica exporta á area de pacientes.
Em área precária, improvisada, com constantes
vazamentos em dias chuvosos
Espaço pequeno para quantidade de funcionários.
Espaço pequeno, para quantidade de
funcionários(copa), inexistente (local de descanso).
não existe refeitório no hospital, existe um contêiner
inadequado e sem ventilação.
o repouso do quarto da UTI adulto é inadequado e
facilitador de surto de infecção por coronavírus entre
o corpo médico.
O local de refeição é inadeqüado na UTI
O hospital poderia ter áreas próprias e ventiladas para
refeição e descanso dos médicos nos intervalos do
trabalho
Temos um bom espaço. O local do repouso de
enfermagem é junto com a copa. O que traz
desconforto no horário de descanço por causa do
barulho.
Apenas uma copa muito pequena e nenhum local
para descanso dos colaboradores.
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Adequado
Pouco
adequado

Maior espaço.
muito pequeno espaço para cozinha e refeitório.
Espaço de descanso pequeno e com uma única cama
beliche quebrada.
O espaço para refeição é pequeno, principalmente
agora que fazemos as refeições no setor.
O beliche oferece risco ao usuário, pois está
quebrada.
Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Embora necessário, não existe espaço para realizar as
refeiçoes e descanso.
Mesmo local do quarto de plantão , sendo difícil,
controle e limpeza
Não temos uma copinha para nos alimentar, temos
apenas um espaço minúsculo, onde nos alimentamos
sentados numa escadinha com o prato na mão
Não temos uma copinha para nos alimentar, temos
apenas um espaço minúsculo, onde nos alimentamos
sentados numa escadinha com o prato na mão
O espaço no repouso da Enfermagem é insuficiente
para o tamanho da equipe.
O espaço reservado é pequeno, algumas vezes temos
que realizar o intervalo no auditório dependendo do
número de pessoas no plantaõ. Ar condicionado não
funciona de forma adequada, localiza em cima da
beliche e por diversas vezes com vazamento
Pequeno, banheiro com area de ventilação para
dentro do quarto, poucos armarios até mesmo pelo
minusculo espaço.
Problemas com infiltração

SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
Falta de vigilantes.
adequado
Inadequado
Deveria ficar um vigilante mais próximo. Frequência
quase que diária de usuários de substância ilícita
próximo ao local de trabalho.
Unidade de Administração de
Inadequado
Aparentemente, não existe nenhum plano de
Pessoal/HUCAM/EBSERH
segurança do trabalho no setor.
Unidade de Atenção a Saúde da Criança Pouco
Quando ao fechamento do setor, 0 tamanho do
e Adolescente/HUCAM/EBSERH
adequado
campus, a baixa iluminação e a ausência de segurança
mesmo que patrimonial nos deixa bastante inseguras.
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - Adequado
Mas, poderia melhorar mais, porque parece que os
HUCAM/EBSERH
vigias só olham para a segurança material e não a
Humana.
Unidade de Cirurgia
Pouco
Os consultórios estão distribuídos em um corredor
Geral/HUCAM/EBSERH
adequado
que é local de transito e fluxo de pacientes e
servidores.
Unidade de Cirurgia
Mais que
Parabens!!!
Geral/HUCAM/EBSERH
adequado
Unidade de Cirurgia
Adequado
Porta d entrada sempre aberta
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
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Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Referente ao ambulatório da casa 4

Adequado

Só poderia melhor no periodo noturno nos
estacionamento novo abaixo do hospital
há livre acesso ao setor

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH
Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado

Unidade de Contratos - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Me infectei por COVID no meu local de trabalho. Não
há biossegurança.
Uma colega médica já foi assassinada no hucam.
só temos segurança patrimonial.

Mais que
adequado

Entrada protegida por senha e biometria ajudam
muito

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

esta melhorando com as travas nas portas.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

só existe segurança patrimonial

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH
Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Pouco
adequado

a porta principal não tranca, fica aberta 24h.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não há segurança no local de trabalho.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Número de agentes de segurança insuficiente para
atender todo o campus.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Qualquer pessoa entra no local sem restrições.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Sem segurança eletrônica que deixa o patrimônio
vulnerável e funcionárias de recepção enfrentam cara
a cara sem resguardo algum paciente muitas vezes
nervosos e irritados que podem partir para agressão.
Vários itens de segurança do trabalho são violados ou
inexistentes, seja a nível individual ou coletivo.
Exemplo: capela de fluxo laminar onde são
processadas amostras biológicas com os mais diversos
patógenos em frente a área de refeição.

Inadequado
Inadequado

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Não há trancas ou sistema de vigilância no setor,
qualquer um pode entrar sem aviso, furtar,agredir ou
danificar!
O setor possui fácil acesso (o que não deveria ocorrer
devido seu perfil).Já sendo registrados casos de furtos
diversos.
Setor fica local meio isolado,de facil acesso dos
pacientes e acompanhantes.
tudo ok
Grande fluxo de profissionais com entrada de
controle único. Sugestão controle no andar
Os maiores riscos do setor são biológicos e
ergométricos, pouco se tem feito para minimizar
esses riscos.
à noite principalmente

há pouco tempo roubaram a moto de uma servidora
no estacionamento
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Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Adequado

melhorou

Inadequado

a segurança que existe no local e apenas patrimonial.

Inexistente

Não temos nenhuma segurança, setor aberto onde
todos tem acesso, sem identificação.
A segurança melhorou com a instalação das catracas.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Inadequado

Adequado
Inadequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

já foi solicitado uma adequação para o sistema muito
vulnerável a roubos.
Não temos contato rápido com a segurança.
Precisamos de um contato direto em casos de
urgência no setor.
Trabalho na Unidade do Centro da VIsão, permaneci
na Unidade do Sistema Urinário por 30 dias,
retornando ao Centro da Visão, onde estou lotada.
Apesar de sermos "porta aberta" não temos um
segurança na nossa recepção.
Temos apenas Segurança na portaria e mesmo assim
temos que estar alerta nos corredores do
setores.Tivemos situações de roubos nas enfermarias.

4.17 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 18
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 18

Tabela 41 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - IOUFES

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
7
8
1
0,00%
11,11%
38,89%
44,44%
5,56%
1
9
6
2
5,56%
50,00%
33,33%
11,11%
0,00%
2
1
14
1
0,00%
11,11%
5,56%
77,78%
5,56%
1
4
2
10
1
5,56%
22,22%
11,11%
55,56%
5,56%
3
3
12
0,00%
16,67%
16,67%
66,67%
0,00%
2
5
4
7
11,11%
27,78%
22,22%
38,89%
0,00%
1
4
8
5
5,56%
22,22%
44,44%
27,78%
0,00%

87
Tabela 42 - Comentários e Sugestões - IOUFES

Unidade
Instituto de Odontologia

Unidade
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia

Unidade
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Unidade
Instituto de Odontologia

Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Unidade
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia

Instituto de Odontologia

Unidade
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia

Unidade
Instituto de Odontologia

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
O setor necessita de mais armários e espaço para o
armazenamento dos prontuários.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A limpeza não era realizada com frequência devida e o local
de trabalho estava sempre muito sujo.
Pouco adequado A limpeza poderia ser mais frequente em todo Instituto.
Ocorre poucas vezes no decorrer do mês.
Pouco adequado Limpeza feita uma vez na semana o que é inadequado de
acordo com as normas.
Inadequado
Limpeza quase que inexistente, só é realizada quando
solicitada.
Inadequado
Necessário revisão do contrato de limpeza da UFES.
Inadequado
Passamos messes a fio trabalhando sem limpeza no local de
trabalho. Porém eu e alguns colegas fazíamos a limpeza,
inclusive do banheiro coletivo. Apesar de isso não estar em
nossas funções de trabalho.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Lâmpadas queimam com facilidade, talvez pelo fato da
instalação elétrica ser antiga.
Adequado
Reforma de janelas quebradas.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Na sala da Assistência Técnica existem duas janelas, uma
que está fechada com pedaços de madeira e a outra que
não abre mais. Foi solicitado a substituição das mesmas,
porém não realizado até o presente momento.
Adequado
Não há janela. Só básculas, porém, com o ar condicionado
que está instalado o ambiente fica bom.
Inadequado
Necessário troca de condicionadores de ar.
Pouco adequado Reforma de janelas quebradas.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Foi feita uma reforma no banheiro para servidores e estava
tudo funcionando bem.
Pouco adequado Insuficiente para a quantidade de servidores, professores,
alunos e pacientes que frequentam o Instituto de
Odontologia.
Pouco adequado No segundo andar há apenas um banheiro para servidores
técnicos.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A cozinha é inadequada, suja, manchada, com a pia
entupida há anos.
Inadequado
Há uma sala com espaço suficiente para refeições, mas não
há condição ideal de uso por falta de limpeza e higiene.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Ainda há incidência de furtos no ambiente do Instituto de
Odontologia.
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Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia
Instituto de Odontologia

Pouco adequado Não existem seguranças e ficamos muito expostos a
entrada de estranhos.
Inadequado
Necessário maior vigilância patrimonial e monitoramento
de trânsito de pessoas nos ambientes.
Pouco adequado Pelo mato alto, e por não haver um vigia, a segurança é
frágil. Há de se considerar que o IOUFES recebe centenas
de pessoas em suas dependências todos os dias para
atendimentos odontológicos.

4.18 ITUFES - INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 1
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 1

Tabela 43 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - ITUFES

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
1
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
1
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
1
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%
1
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
1
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
0,00%

Não houve comentários ou sugestões de melhoria.

89

4.19 OUV - OUVIDORIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 44 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - OUV

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
4
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
1
3
0,00%
0,00%
25,00%
75,00%
0,00%
1
3
0,00%
25,00%
0,00%
75,00%
0,00%
2
1
1
0,00%
50,00%
25,00%
25,00%
0,00%
1
2
1
25,00%
50,00%
0,00%
25,00%
0,00%
1
3
25,00%
0,00%
0,00%
75,00%
0,00%
4
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%

Tabela 45 - Comentários e Sugestões - OUV

Unidade

Unidade

Unidade

Unidade
Ouvidoria

Unidade
Ouvidoria
Ouvidoria

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado sem ar condicionado e sem janelas o ambiente fica
abafado. Os aparelhos splits da Ouvidoria não funcionam e
a equipe técnica não pode consertar.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não há banheiros disponíveis no térreo do prédio, o que
prejudica a acessibilidade.
Inadequado
O banheiro que temos no centro de vivencia é único para
todos. Extramente sujo e mal cuidado. Além de ser
frequentemente usado para fins inadequados.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
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Unidade

Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria

Unidade

4.20 PF - PROCURADORIA FEDERAL
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 3
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 3

Tabela 46 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PF

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
1
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
33,33%
2
1
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
33,33%
2
1
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
33,33%
2
1
0,00%
0,00%
0,00%
66,67%
33,33%
1
1
1
0,00%
0,00%
33,33%
33,33%
33,33%
2
1
0,00%
0,00%
66,67%
0,00%
33,33%
1
1
1
0,00%
0,00%
33,33%
33,33%
33,33%

Tabela 47 - Comentários e Sugestões - PF

Unidade

Unidade
Seção Administrativa da
Procuradoria

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado No último ano a limpeza, até 17/05/2020, só era feita 01
vez por semana. Assim, havia muito acúmulo de poeira,
bem como outras sujeiras.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
VENTILAÇÃO
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Unidade

Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria

Unidade

Unidade

Unidade

4.21 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 142
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 135

Tabela 48 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROAD

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
3
23
102
7
0,00%
2,22%
17,04%
75,56%
5,19%
3
20
39
69
4
2,22%
14,81%
28,89%
51,11%
2,96%
7
18
96
14
0,00%
5,19%
13,33%
71,11%
10,37%
3
14
31
78
9
2,22%
10,37%
22,96%
57,78%
6,67%
6
39
20
60
10
4,44%
28,89%
14,81%
44,44%
7,41%
27
33
39
33
3
20,00%
24,44%
28,89%
24,44%
2,22%
6
32
45
48
4
4,44%
23,70%
33,33%
35,56%
2,96%

Tabela 49 - Comentários e Sugestões - PROAD

Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Falta apoio para os pés, cadeira confortável.
Adequado

Implantar um sistema informatizado/digital para as
Fundações de Apoio prestarem contas e os servidores
realizarem a análise das mesmas.
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Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Licitação

Pouco adequado O setor de prestação de contas necessita de
informatização.
Pouco adequado Solicitado apoio de pé, e nunca recebido, apontado pelo
Engenheiro do trabalho pela Ufes, Ar condicionado, esfria
demasiado no inverno e não funciona no verão.
Inadequado
Instalação elétrica precária, fios de rede sem proteção, não
há saída secundária para emergência e janelas gradeadas.
Forro caindo.
Pouco adequado O computador que é a principal ferramenta de trabalho é
adequado, porém outros recursos deveriam ser
melhorados (ex: cadeira de trabalho, armários).
Adequado
recursos disponíveis não são utilizados.

Pouco adequado O computador está um pouco defasado, e o aparelho mais
recente disponível não possui pacote Office, que é
imprescindível.
Diretoria de Materiais e
Adequado
Os sistemas de informática utilizados ainda apresentam
Patrimônio
bastantes problemas.
Diretoria de Projetos Institucionais Pouco adequado É muito burocrático e não intuitivo solicitar equipamentos
e recursos conforme a necessidade.
Diretoria de Suporte
Pouco adequado Não existe muitos recursos para operacionalização dos
Administrativo - Setorial Sul
bens patrimoniais que, algumas vezes, são de grande porte,
escassa mão de obra, falta de local de armazenamento
adequado para devida gestão e guarda dos bens, entre
outros problemas existentes.
Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul

Divisão de Almoxarifado
Divisão de Arquivos

Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Controle de Compras

Divisão de Fiscalização
Administrativa

Pouco adequado O Setor não possui infraestrutura adequada para o manejo
dos bens patrimoniais, mão de obra escassa, não existe
local para armazenagem.
Pouco adequado Vale salientar que os equipamentos, computadores,rede o
s recursos de suporte são bons, porém a queixa tange-se na
parte de recursos físicos como um galpão para bens
inservíveis e novos que chegam próximo ao nosso local de
trabalho ao menos para triagem
Pouco adequado Falta rampa para carga e descarga.
Adequado
Os equipamentos são adequados, porém as vezes algum
equipamento fica com defeito, e existe demora, ou
impossibilidade de conserto do mesmo. ex. mouses,
teclados, monitores, etc.
Pouco adequado Falta um lavatório para a lavagem das mãos e um banheiro
para o setor, não apenas um para vários setores.
Pouco adequado Instalação de pias nas salas dos médicos e enfermagem.
Não há isolamento acústico.
Inadequado
não há local para higienizar as mãos (mesmo sendo
departamento de saude) nem banheiro privativo do setor
nem de funcionários
Pouco adequado Apesar dos avanços, os sistemas de informações Gerenciais
que trabalhamos (SIE/Lepisma/Portal de Compras) são
pouco integrados e não favorecem a desburocratização.
Ressaltam-se Procedimentos que poderiam ter desenhos
mais eficazes e melhores relatórios.
Pouco adequado a impressora é velha, nosso setor foi único que não
recebeu impressora nova na modalidade Outsourcing, o
tonner da impressora velha não tem disponível no
almoxarifado e mal da para imprimir, falta cadeiras
adequadas com braços
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Seção de Análise e Controle
Contábil

Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Adequado

faltando apenas uma rede interna de comunicação entre os
servidores parecida com o whatzap. Hoje precisamos usar
nossos celulares particulares no trabalho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Falta limpeza periódica das prateleiras e processos que
estão sob a mesma, acumulando poeira. Além da limpeza
no chão ser somente uma vez por semana.
Pouco adequado Há muitos processos físicos em prateleiras na sala,
acumulando poeira, ácaro, mofo, e que não possuem
limpeza regular e adequada. Implantar uma rotina regular
de limpeza e higienização de processos físicos que estão
guardados na sala da CCPC/DPI

Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Inadequado

Limpeza 01 vez na semana, ou de 15 e 15 dias

Inadequado

Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Licitação

Pouco adequado

Coordenação de Licitação

Pouco adequado

Diretoria de Contratações de
Obras e Serviços

Pouco adequado

Não estão sendo efetuado a limpeza dos processos, a
limpeza dos banheiros estão insuficientes ao número de
mulheres, não existe sabonete liquido.
Necessita de limpeza constante no acervo de processos
físicos que estão na sala para serem analisados.
Frequência de limpeza baixa considerando o tamanho do
local e quantidade de servidores.
Insuficiente, uma vez que o local carece de uma
manutenção para dar uma sensação de asseio.
limpeza prejudicada pelas péssimas condições físicas do
local.
A quantidade de vezes em que as limpezas são realizadas é
insuficiente.
O departamento fica muito sujo, a limpeza é rara e
precária. Do lado de fora existem inúmeros formigueiros,
teias de aranhas, lixo pelos cantos e etc.
Varrição de folhas no estacionamento da antiga Gráfica é
inexistente. Denota abandono da região. Volta e meia
casais estacionam seus carros ali para...bem, exercitar suas
intimidades.
Permanecemos trabalhando normalmente no local durante
o período em que o prédio esteve em obra.
A redução da frequência de limpeza afeta a limpeza do
local de trabalho.
Menos de 1x por semana e feito com muita pressa, não
cobre 2 dias de rotinas.
Considerando a pandemia que assola o país, a metodologia
de limpeza atual hoje não atende, em face aos cuidados
necessários devido a COVID-19, em condições normais, ou
seja, antes da pandemia, o modos operandi deste item é
adequado.

Inadequado
Inadequado
Inadequado
Pouco adequado

Diretoria de Documentação
Inadequado
Institucional
Diretoria de Materiais e
Pouco adequado
Patrimônio
Diretoria de Projetos Institucionais Pouco adequado
Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Norte.

Pouco adequado

Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Arquivos

Adequado

Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte

O serviço de limpeza, até o presente momento, foi
satisfatório para as minhas necessidades.
Inadequado
E realizado poucos dias da semana.
Pouco adequado Com a redução da frequência de pessoas da limpeza, os
espaços ficam por vezes sujos, principalmente banheiros e
cozinha.
Pouco adequado A ASG não faz limpeza todos os dias da semana. Logo, a pia
da cozinha, as mesas e os lixos ficam acumulando
sujeira/poeira.
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Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Fiscalização
Administrativa

Pouco adequado A higienização do espaço, com o contingenciamento dos
recursos da universidade, esta sendo realizado 1 vez por
semana.
Pouco adequado Antes do isolamento social e do novo contrato de limpeza,
nosso setor estava sendo limpo de quinze em quinze dias,
mesmo assim, janelas e persianas não são limpas,
manutenção (limpeza) do ar condicionado quase nunca é
realizada, para quem tm problemas res

Divisão de Fiscalização
Administrativa

Inadequado

Divisão de Tecnologia da
Informação - Setorial Norte

Inadequado

Seção de Análise e Controle
Contábil
Seção de Controle Financeiro

Inadequado

Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Gestão
Contratual

Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Licitação

Divisão de Controle de Compras
Divisão de Fiscalização
Administrativa
Divisão de Fiscalização
Administrativa

Limpeza uma vez por semana é insuficiente.

Pouco adequado A rotina de limpeza da universidade como um todo tem
sido bem aquém do adequado. No local de trabalho esta
era realizada de forma quinzenal.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Melhorar o aproveitamento da luz natural no ambiente.
Pouco adequado demandam manutenção constante na iluminação elétrica,
não aproveita iluminação natural pois possui persianas
todas quebradas. Janelas lacradas para proteger da luz do
sol, impedindo o melhor uso.
Pouco adequado Mais janelas ou janelas maiores para iluminação natural
melhorariam o bem estar no ambiente de trabalho.
Adequado
Melhorou depois da instalação de holofotes no
estacionamento. Nas salas as janelas não possuem
persianas e somos obrigados a colar papéis.
Pouco adequado Galpão com janelas muito altas, sem controle por cortinas.

Diretoria de Contratações de
Obras e Serviços
Diretoria de Documentação
Inadequado
Institucional
Diretoria de Projetos Institucionais Inadequado
Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Arquivos
Divisão de Controle de Compras

Condições de limpeza com espaçamento de tempo longo e
realizado superficialmente. Infiltrações não resolvidas, o
que gera mofo no local.
Passamos por muitos problemas de contrato e quantidade
adequada de pessoas para atuar na limpeza do nosso
espaço nesse período. Ficamos com limpeza inadequada e
outras vezes, sem limpeza nenhuma.
Há também várias goteiras na minha sala de trabalho.

Adequado
Inadequado
Adequado
Adequado

Permanecemos trabalhando normalmente no local durante
o período em que o prédio esteve em obra.
Não se pode optar por qual será acionada.
Considero adequada.

Lâmpadas queimam direto e demoram trocar.
Atende a necessidade.
Apesar de não haver muita iluminação natural na sala que
trabalho, a luz artificial deixa o ambiente adequado.
Pouco adequado Lâmpadas antigas. Poderiam ser trocadas por lâmpadas de
led, que gerariam economia de energia.
Pouco adequado Iluminação insuficiente. Trocas de lâmpadas com demora
no atendimento dos chamados.
Pouco adequado um lado é mais escuro que o outro, sem contar que tem
uma parte de vidro que não tem cortina que reflete a luz do
sol na nos computadores atrapalhando no dia a dia,
improvisamos colar algumas folhas de envelope para
amenizar a situação.
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Divisão de Planejamento de
Materiais
Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Pouco adequado Não temos persianas. Precisamos colar papéis nas janelas
devido a incidência direta do sol.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado O ar condicionado de vez em quando está com problemas e
pinga muito dentro da sala.
A sala esquenta muito no verão, pois as persianas não são
suficientes para vedar o sol.

Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Pouco adequado O ar condicionado existente na sala apresenta problemas
repetidas vezes.
Inadequado
O tipo de janelas, do tipo básculas, impedem a circulação
do ar.
Inadequado
Sala pequena com 4 básc para 8 servidores com 8 estações
de trabalho (16 monitores) e número excessivo de
processos físicos guardados na sala. Possui incidência direta
de sol da tarde, o que impossibilita abertura de janelas para
circulação de ar natural.

Coordenação de Gestão
Contratual

Adequado

Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Licitação
Diretoria de Contratações de
Obras e Serviços
Diretoria de Documentação
Institucional
Diretoria de Documentação
Institucional
Diretoria de Materiais e
Patrimônio

Mais janelas ou janelas maiores poderiam melhorar a
ventilação em dias amenos, dispensando uso de ar
condicionado.
Pouco adequado Necessidade do uso intensivo de ar condicionado.
Inadequado

Pouco adequado Temos 1 ar condicionado com problema há meses.
Inexistente
Janelas altas, emperradas há décadas, uma única porta de
entrada. Eventual incêndio mataria servidores sufocados
em questão de segundos.
Pouco adequado lugar pequeno e fechado, perigoso para o covid.
Inadequado
Adequado

Diretoria de Projetos Institucionais Inadequado

Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Arquivos
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Controle de Compras

Divisão de Controle de Compras
Divisão de Fiscalização
Administrativa

problema relacionado às condições físicas do local.

Adequado

Permanecemos trabalhando normalmente no local durante
o período em que o prédio esteve em obra.
Local ainda bastante dependente de condicionadores de ar,
embora seja possível mantê-lo desligado durante parte da
manhã.
Persiana atrapalha deixar janela aberta e ar condicionado é
mal posicionado além de exalar cheiro com frequência
maior que sua limpeza é feita.
Possui boas condições

Inadequado
Poderia ventilar mais.
Adequado
Atende a necessidade.
Pouco adequado ar condicionado precisa de manutenção e conserto
Inadequado

Duas das salas do meu setor estão com ar condicionado
quebrado para ser consertado há vários meses ou talvez
anos.
Pouco adequado Em se tratando de ventilação natural na sala que eu
trabalho é POUCO ADEQUADA, porém o ar condicionado
resolve este problema.
Pouco adequado Minha sala não tem nenhuma janela.
Adequado
Porém quando o ar condicionado para de funcionar, a
demora é extrema para providenciar o conserto
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Divisão de Fiscalização
Administrativa
Seção de Análise e Controle
Contábil
Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Gestão
Contratual

Inadequado

Pouca ventilação. Pouco condicionamento da temperatura.
Janelas fechadas em razão de mosquitos.
Pouco adequado As janelas do térreo do Prédio da Administração Central
não abrem totalmente.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Disponibilizar sabonete nos banheiros, bem como papel
toalha com mais qualidade. E viabilizar uma forma de
eliminar o excesso de mosquitos/pernilongos nos
banheiros.
Adequado
mais com pouca limpeza
Inadequado

Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual

Inadequado

Coordenação de Licitação

Inadequado

Diretoria de Contratações de
Obras e Serviços
Diretoria de Documentação
Institucional
Diretoria de Materiais e
Patrimônio
Diretoria de Materiais e
Patrimônio
Diretoria de Materiais e
Patrimônio

Inexistente

Inadequado

Inadequado
Adequado

Banheiro masculino com apenas um vaso sanitário e um
mictório. Provavelmente mais de 20 usufruindo desse
espaço.
Banheiros pequenos, não atendem à demanda do setor, e
estão em péssimo estado de conservação.
Completamente inadequado. Um único banheiro
extremamente pequeno e em péssimas condições sendo
dividido para dois departamentos grandes, sendo que um é
administrativo com servidores e o outro operacional com
terceirizados.
Apenas 2 banheiros no piso superior, enquanto embaixo
existem 4 (3 regulares e 1 deficiente).
Um só lavabo, pequeno.
Permanecemos trabalhando normalmente no local durante
o período em que o prédio esteve em obra.
falta chuveiro nos banheiro.

Pouco adequado No prédio, que possui 2 andares, a quantidade de
banheiros do segundo piso é pequena.
Inadequado
Num prédio sem servidor com limitações físicas temos 04
banheiros adaptados para cadeirantes e 02 para a
totalidade da equipe (41 pessoas).
Diretoria de Projetos Institucionais Adequado
Banheiro para uso de dezenas de pessoas, precisa de
limpeza diária e recolhimento do lixo, sem reutilizar o saco
plástico.
Diretoria de Suporte
Adequado
bem distribuídos, possui banheiros em cada andar.
Administrativo - Setorial Sul
Divisão de Almoxarifado
Inadequado
Tem 01 banheiro pequeno para atender servidores e
fornecedores.
Divisão de Arquivos
Adequado
Após a reforma do prédio, apensar de não ser o ideal,
melhorou muito.
Divisão de Atenção à Saúde e
Inexistente
No setor não há banheiro disponível. Usamos o banheiro
Assistência Social - Setorial Norte
compartilhado com os estudantes no corredor do prédio.
Divisão de Atenção à Saúde e
Inadequado
Pois os servidores do Prédio precisam compartilhar os
Assistência Social - Setorial Norte
banheiros com os alunos e comunidade externa.
Divisão de Atenção à Saúde e
Inadequado
Poucos banheiros para vários setores.
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Inadequado
precisava ser privativo, até por ser de setor de saúde
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Pouco adequado Só dois no prédio.
Assistência Social - Setorial Norte
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Divisão de Fiscalização
Administrativa
Divisão de Fiscalização
Administrativa
Divisão de Importação e
Exportação
Divisão de Tecnologia da
Informação - Setorial Norte
Seção de Análise e Controle
Contábil

Seção de Análise e Controle
Contábil
Seção de Análise e Controle
Contábil
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças
Seção de Execução Orçamentária

Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Licitação
Coordenação de Licitação
Diretoria de Contratações de
Obras e Serviços
Diretoria de Documentação
Institucional

Pouco adequado A distribuição dos banheiros são insuficientes para atender
quantidade de servidores existentes no local atualmente.
Pouco adequado Poucos banheiros disponíveis para muitos usuários, com
limpeza espaçada e pouco adequada.
Pouco adequado Banheiros gerais apenas no 1º andar. Deveria também ter
Banheiros gerais no 2º andar.
Inadequado
Apenas um banheiro para o prédio, que recebe toda
comunidade acadêmica nele, e além de tudo com limpeza
inadequada.
Inadequado
Implantação de banheiros de uso exclusivo de servidores,
uma vez que o banheiro no térreo do prédio da
administração central muitas vezes está em condições
insalubres para uso.
Inadequado
Imundos.
Inexistente

Inexistente
Inadequado

Os servidores que trabalham no térreo da reitoria precisam
dividir o banheiro com o público em geral não oferecendo
condições de higiene adequadas.
Não temos banheiro, usamos o que é aberto ao publico que
não recebe limpeza.
Os banheiros ficam externos ao Departamento e são
utilizados por alunos e comunidade geral além de
servidores, o que os tornam bem sujos muito rapidamente.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Dispomos de um espaço pequeno para a refeição dos
servidores, as vezes foi preciso fazer um revezamento de
horário devido a quantidade de pessoas e o espaço
pequeno.
Inexistente
Dividimos o espaço da copa da reitoria para as refeições,
que não suporta a quantidade de servidores no 2º andar do
prédio da Reitoria. Não há mesa e cadeira adequado para
as refeições. NÃO HÁ LOCAL para descanso.
Pouco adequado Espaço da copa extremamente pequeno para a quantidade
de usuários, sem possibilidade de descanso.
Inadequado
um refeitório super pequeno que tem que atender a
reitoria, e aos demais trabalhadores do prédio, muitas
vezes, fila de espera.
Inadequado
Cozinha mal conservada e pequena para o número de
servidores. O DCOS necessita de um prédio/espaço novo e
exclusivo.
Inadequado
Espaço de refeição pequeno para o num de pessoas que o
utilizam.
Inexistente
Espaço existente é uma cozinha, e não há espaço para
refeição. A cozinha foi adaptada, e instalada uma mesa que
cabem 2 pessoas.
Inadequado
A cozinha é minúscula pra quantidade de servidores.
Inadequado
Ara muito pequena para a quantidade de servidores do
setor se revezarem para suas refeições
Inexistente
Minhas colegas almoçam sobre computadores e mesas de
trabalho. Departamento fede a comida esquentada no
microondas.
Inadequado
Permanecemos trabalhando normalmente no local durante
o período em que o prédio esteve em obra.
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Diretoria de Materiais e
Pouco adequado
Patrimônio
Diretoria de Materiais e
Inadequado
Patrimônio
Diretoria de Projetos Institucionais Inadequado

Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Norte.
Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Arquivos
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Controle de Compras
Divisão de Fiscalização
Administrativa

Divisão de Fiscalização
Administrativa
Divisão de Importação e
Exportação
Divisão de Tecnologia da
Informação - Setorial Norte
Seção de Análise e Controle
Contábil
Seção de Controle Patrimonial
Seção de Execução Orçamentária

Existe espaço para refeição, mas pequeno. Não há espaço
para descanso.
Pequena cozinha

Precisa de limpeza mais frequente e que não deixe faltar
produtos.
Não existe espaço para descanso.
Pouco adequado O espaço para refeições não atende a demanda do prédio,
e no Campus São Mateus não temos um lugar adequado
para o descanso no intervalo.
Adequado
Possui espaço reservado para refeições.

Inexistente

Não existe local apropriado para descanso no horário de
almoço.
Pouco adequado Mesmo após a reforma, o espaço para refeição (cozinha)
permaneceu pequeno, e não possui espaço para descanso.
Pouco adequado Apertado.
Pouco adequado Falta uma copa com mesa grande para melhor acomodação
durante as refeições.
Inadequado
Há uma copa pequena sem microondas e sem geladeira
Inadequado

não há local para descanso

Inadequado

O Predio dispoe de uma cozinha, na qual realizamos as
refeições. No entanto não tem espaço para descanso e
intervalo.
Pouco adequado Cozinha pequena para o número dos servidores.
Inexistente
Atualmente so existe uma cozinha muito pequena que é
utilizada tanto pelos servidores da Diretoria de
Contratações de Obras e Serviços como pelo almoxarifado,
não tem refeitório
Inadequado
Local pequeno e com lixos expostos. Constante falta d'água
e bebedouro sem manutenção. Sem local para descanso.
Pouco adequado Espaço muito pequeno. Deveria dobrar o espaço.
Inexistente

Esse campo estou cansada de comentar sobre.

Inexistente

Não temos

Inexistente

O setor em que eu trabalho necessita de espaço para
refeição e descanso no intervalo.
Pouco adequado Possuímos uma sala improvisada por nós mesmos
servidores da unidade, com bastante resistência da chefia
(direção).A sala é de fácil acesso ao público externo e a
própria chefia procura-nos em razão demanda no horário
de almoço/descanso.

Seção de Execução Orçamentária
e Financeira - Setorial Sul

Inadequado

Unidade
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas

Conceito
Inadequado

Não existe espaço disponível para esse fim.

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Ausência de controle de acesso de pessoas ao prédio da
reitoria.
Pouco adequado Deveria possuir catracas e controles eficientes nas entradas
de pessoas.

99
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Controle de
Prestação de Contas
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Gestão
Contratual
Coordenação de Licitação

Pouco adequado Falta na portaria alguém que identifique as pessoas que
sobem as escadas e transitem pelo elevador.
Inadequado
Não há qualquer tipo de controle de entrada de pessoas no
prédio e inclusive nos acessos às salas. Já passamos por
sufoco nas invasões à Reitoria.
Inadequado
Qualquer um tem acesso, sem nenhum controle de entrada
e saída
Inadequado
Ter um acompanhamento mais apurado do fluxo de
pessoas. Fechaduras das portas não são seguras, assim,
propiciar fechaduras seguras para as portas das salas.
Pouco adequado Falta de iluminação ao escurecer. Instalação elétrica
precária e janelas gradeadas,sem saída de emergência.
Pouco adequado Há certa facilidade para entrada de estranhos em um
departamento que lida com contratos e processos
importantes.
Pouco adequado problema relacionado com a localização do prédio.
Inadequado

Local mais deserto possível. Furtos de bicicletas são
constantes.
Prédio localizado às margens do mangue. Portão pro
mangue é largado, entra e sai quem quer. Janeiro de 2020
3 viaturas policiais ficaram de tocaia na porta do meu setor
vigiando possível rota de fuga de bandidos fugidos do
bairro Andorinhas.

Diretoria de Contratações de
Obras e Serviços

Inadequado

Diretoria de Documentação
Institucional
Diretoria de Materiais e
Patrimônio
Diretoria de Materiais e
Patrimônio
Diretoria de Projetos Institucionais

Inadequado

Inadequado

Não há restrição para circulação.

Diretoria de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Divisão de Almoxarifado
Divisão de Arquivos

Adequado

Considero adequada.

Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte

Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Norte
Divisão de Controle de Compras
Divisão de Controle de Compras
Divisão de Fiscalização
Administrativa
Divisão de Importação e
Exportação

Inadequado

Permanecemos trabalhando normalmente no local durante
o período em que o prédio esteve em obra.
O local não possui alarme ou câmera de segurança.

Pouco adequado Porta de vidro, pouca iluminação, etc.

Pouco adequado Poderia tem mais vigilantes fazendo ronda no local.
Pouco adequado A localização do prédio está em um local afastado, e
deveria ter mais rondas.
Inadequado
Com o contingenciamento dos recursos da universidade,os
Numero de vigilante no Campus foi reduzido e no prédio
que trabalho, sedia caixas eletrônicos. No momento avalio
a segurança do espaço deficitária.
Inexistente

Ficamos em um final de corredor, em um prédio com caixa
eletrônico e sem rota de fuga.
Inadequado
o prédio onde está localizado o setor não tem saída de
emergência e o caixa eletrônico deixa os servidores com
temores por ficarmos ao final do corredor do prédio
Pouco adequado Sem rota de fuga.
Pouco adequado Houve vários casos de roubos de bicicleta no horário de
expediente, o que traz insegurança.
Inadequado
Tivemos 3 roubos de bicicletas só em 2019.
Pouco adequado Quase não se vê segurança no meu local de trabalho.
Pouco adequado A presença ou ronda de seguranças não é frequente, vista
locizacao isolada
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Divisão de Planejamento de
Materiais

Pouco adequado Porta de entrada sem travas, de vidro, sempre aberta e
local de pouca circulação. Necessitamos da instalação de
travas automáticas na porta principal e se possível grades.

Divisão de Tecnologia da
Informação - Setorial Norte
Seção de Controle Financeiro

Inadequado

Seção de Controle Patrimonial
Seção de Elaboração de Compras

Seção de Execução Orçamentária

Poucos seguranças para um campus isolado da cidade.

Pouco adequado O prédio da reitoria é bem movimentado em horário
comercial, porém após às 18h, com a diminuição da
circulação de pessoas a sensação de segurança começa a
diminuir.
Pouco adequado Temos problemas constantes com roubos e furtos na
redondeza do meu local de trabalho.
Pouco adequado O prédio no qual trabalho está em ótimo estado e com
pessoas trabalhando o tempo todo. No entanto, o fato de
qualquer pessoa poder entrar no prédio gera insegurança.
Pouco adequado Há um posto fixo de vigilância na entrada do prédio
(interior) que muitas vezes ao longo do dia encontra-se
vazio, principalmente ao anoitecer.

4.22 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 56
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 54

Tabela 50 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROAECI

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
5
13
32
3
1,85%
9,26%
24,07%
59,26%
5,56%
2
8
13
28
3
3,70%
14,81%
24,07%
51,85%
5,56%
5
16
28
5
0,00%
9,26%
29,63%
51,85%
9,26%
7
14
12
20
1
12,96%
25,93%
22,22%
37,04%
1,85%
11
11
8
22
2
20,37%
20,37%
14,81%
40,74%
3,70%
17
8
13
15
1
31,48%
14,81%
24,07%
27,78%
1,85%
5
7
23
17
2
9,26%
12,96%
42,59%
31,48%
3,70%
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Tabela 51 - Comentários e Sugestões - PROAECI

Unidade
Coordenação de Nutrição
Coordenação de Nutrição

Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A sala não comporta todos os servidores ao mesmo tempo
Adequado
Porém, é necessário a troca de alguns, como o forno
combinado, a fritadeira, o fogão, para atender a demanda
de produção das refeições.
Pouco adequado A sala destinada aos atendimentos psicológicos não atende
integralmente às especificações técnicas, e poderia ser
mais confortável
Adequado
Ar condicionado split

Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Assistência Estudantil

Inadequado

Diretoria de Assistência Estudantil

Inadequado

Diretoria de Assistência Estudantil

Adequado

Diretoria de Assistência Estudantil

Pouco adequado O mobiliário precisa ser melhorado para mais ergonomia
no trabalho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Porém com a ampliação da área do RU após a finalização da
obra será necessário adequar o quantitativo de mão de
obra para a limpeza de manter adequada.
Pouco adequado A limpeza estava acontecendo de 15/15 dias. Entendo que
precisa ser intensificada
Pouco adequado A redução das equipes terceirizadas impactou nas
condições de limpeza do local de trabalho. As limpezas da
sala e do banheiro estão cada vez mais espaçadas (ainda
mais considerando que o banheiro não é de uso só do
setor)

Unidade
Coordenação de Nutrição

Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade

Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil

Diretoria de Assistência Estudantil

Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil

Unidade

Esse ano fiquei dividindo a mesa e o computador com
outro colega de trabalho. Nos dias que eu atendia ele usava
a mesa e o computador.
Menos estações de trabalho do que a quantidade de
servidores no setor. Era suficiente quando os servidores se
revezavam em turnos de 6 horas, mas agora não é mais.
Também os aparelhos de ar condicionado da sala de
atendimento não recebem manutenção.
Nós temos muitos problemas com as impressoras

Pouco adequado A limpeza das salas deveriam ocorrer mais
frequentemente.
Inadequado
A sala de trabalho é no mesmo ambiente que na cozinha,
de modo que a todo momento tem comida sendo
preparada lá, e o banheiro é compartilhado com toda a
comunidade universitária e visitantes.
Pouco adequado É necessária a limpeza com maior frequência do local de
trabalho. Na recepção há um sofá e cadeiras em péssimo
estado que deveriam ser trocados.
Inadequado
Inclusive já fiz varias reclamações sobre esse assunto na
PROAECI
Pouco adequado Lixos sem recolher. Pouco pessoal para limpeza, dias
alternados com outras salas de outros setores.
Pouco adequado O banheiro que é de acesso público sempre exalava um
odor insuportável ao fim do dia. Minha sala dica na cozinha
e por vezes o cheiro de comida atrapalhava minha
permanência no ambiente.
Conceito

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
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Coordenação de Nutrição
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil

Unidade
Coordenação de Nutrição

Coordenação de Nutrição
Coordenação de Nutrição
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil

Diretoria de Gestão dos
Restaurantes

Unidade
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade

Adequado

Entretanto, na sala da Nutrição não há entrada de
iluminação natural.
Pouco adequado o sol da tarde bate todo dentro da nossa sala e näo temos
nem persiana, nem toldo, nem insulfilm.
Adequado
Depois que as lâmpadas foram trocadas ficou ok.
Inadequado
Não há iluminação natural e a maior parte das lâmpadas
estão queimadas.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Na Sala da Nutrição não há entrada de ventilação natural,
considerando na atualidade a pandemia (COVID-19), está
inadequada.
Pouco adequado Sala não possui entrada de ventilação natural.
Pouco adequado Tem que trocar o equipamento de ar condicionado, pois o
equipamento disponível não tem a potência necessária
Pouco adequado A sala não possui janela que permita circulação de ar
Pouco adequado näo existe uma boa ventilaçäo, há apenas uma porta de
vidro, sem janelas.
Inexistente
Muito precário
Inadequado
Inadequado
Inadequado
Inadequado
Inexistente

Não há janela nenhuma.
Não há janela para ventilação
Não há janelas no local do trabalho.
Não temos janela e o ar condicionado faz muito barulho.
Só possuímos uma janela e ela esta com o vidro fechado,
não permitindo nenhuma ventilação a não ser pelo ar
condicionado.
Pouco adequado Não há janelas no setor. Ventilação realizada por ar
condicionado. Abertura de Janela para Jardim Interno do
Restaurante Universitrário.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado há apenas um banheiro feminino e um masculino no centro
de vivência. Isso acarreta numa limpeza insuficiente.

Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Assistência Estudantil

Inexistente
Inadequado

Diretoria de Assistência Estudantil

Inadequado

Diretoria de Assistência Estudantil

Inexistente

Diretoria de Assistência Estudantil

Inadequado

Diretoria de Assistência Estudantil

Inexistente

Diretoria de Assistência Estudantil

Inexistente

Todo ano a mesma pergunta e nunca colocam um banheiro
aqui.
Banheiro com muita rotatividade de uso e pouco
manutenção de limpeza
Banheiro insuficiente para atender todas as pessoas que
circulam no local (Centro de Vivências). Além disso, as
condições do banheiro são péssimas.
Dividimos o banheiro com o público em geral. Sempre está
em péssimas condições e por vezes ocupado para usos
indevidos.
O banheiro fica no final do corredor, e é dividido com toda
a comunidade universitária e visitantes.
OS banheiros existentes são do público geral, inclusive da
comunidade externa, pois o setor abriga uma capela,
organizações não governamentais e a GV BUS.
Utilizamos um banheiro compartilhado com todos os
usuários da Ufes. Ele é sujo, não possui papel higiênico nem
sabão. O banheiro se encontra em péssimo estado e várias
colegas já tiveram infecção urinária ("seguram" muito
tempo a urina)
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Diretoria de Assistência Estudantil

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Não temos área para descanso.
Pouco adequado O espaço para refeição é adequado, porém, não temos
local para o descanso.
Inexistente
entendo que teremos este lugar assim que for
providenciada a mudança para o Castelinho
Pouco adequado Utilizamos um espaço dentro de outro setor da Proaeci,
que fica no segundo piso. Por ser dentro do setor, acaba
atrapalhando os profissionais que lá trabalham.
Inadequado
Cozinha dividida com setor de trabalho, no mesmo
ambiente. Trabalhamos e colegas comem ao lado, inclusive
comidas com odores fortes. Conversam, assistem vídeos,
etc.
Inexistente
Esse espaço é o mesmo da cozinha e é feito na nossa sala
de trabalho, que se confunde com cozinha e sala de
descanso.
Inadequado
Este espaço fica dentro da sala da equipe psicossocial
atrapalhando o trabalho da equipe (não há ventilação
adequada e a sala fica cheirando comida)
Inexistente
minha sala fica onde está alojada uma pequena cozinha.

Diretoria de Assistência Estudantil
Diretoria de Assistência Estudantil

Inexistente
Inadequado

Unidade
Coordenação de Nutrição
Coordenação de Nutrição
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Ações Afirmativas e
Diversidade
Diretoria de Assistência Estudantil

Diretoria de Assistência Estudantil

Diretoria de Assistência Estudantil

Diretoria de Gestão dos
Restaurantes

Não há
Não temos ambiente próprio para isso, foi improvisado
uma cozinha dentro da sala de trabalho, separado por um
armário,
Pouco adequado Não existe.

Diretoria de Assistência Estudantil

SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Dentro do RU não há presença de vigias. Até os vigilantes
patrimoniais não ficam mais nas proximidades do RU, como
ficavam antigamente. Os PMs são vistos no entorno da
Reitoria.
Pouco adequado A bicicleta de um dos nossos colegas foi roubada esse ano.
Ela estava co cadeado presa no portão do Centro de
Vivência
Pouco adequado Há poucos funcionários de segurança. Não ficam no andar.

Diretoria de Assistência Estudantil

Inexistente

Diretoria de Assistência Estudantil

Inadequado

Unidade
Coordenação de Nutrição

Diretoria de Assistência Estudantil

Não há saídas de emergência e o teto do corredor já
desabou.
Nosso setor funciona até as 20 horas. Especificamente para
esse horário a segurança é muito ruim.

4.23 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 15
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Tabela 52 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROEX

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
13
1
0,00%
0,00%
6,67%
86,67%
6,67%
5
5
4
1
0,00%
33,33%
33,33%
26,67%
6,67%
1
14
0,00%
0,00%
6,67%
93,33%
0,00%
3
7
4
1
20,00%
46,67%
26,67%
6,67%
0,00%
9
6
0,00%
0,00%
0,00%
60,00%
40,00%
4
2
7
2
26,67%
13,33%
46,67%
13,33%
0,00%
1
9
4
1
6,67%
0,00%
60,00%
26,67%
6,67%

Tabela 53 - Comentários e Sugestões - PROEX

Unidade
Diretoria de Gestão da Extensão

Diretoria de Política Extensionista

Divisão de Gestão da Informação

Divisão de Suporte a Projetos

Unidade
Assessoria de Gestão
Diretoria de Gestão da Extensão

Diretoria de Política Extensionista

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Os equipamentos são antigos e lentos, nenhum possui
pacote de software como o pacote windows, dificuldade a
realização de trabalhos escritos, planilhas e afins.
Adequado
Faltam equipamentos mais atualizados e softwares.
Acontecem "quedas" de internet/energia elétrica e
sistemas internos da Ufes que impedem o trabalho.
Adequado
Faltam alguns equipamentos para minhas funções, tais
como câmera fotográfica e filmadora, mas os existentes são
adequados
Adequado
Falta ventilação e mais espaço na sala, pois realizamos
muitos atendimentos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A limpeza do prédio é realizada apenas uma vez por
semana.
Adequado
A limpeza ocorre de maneira adequada, realizada por uma
equipe de limpeza super eficiente, porem não tem
regularidade sendo quase sempre necessário ligar para a
prefeitura universitária para solicitar a equipe no local.
Inadequado
Durante o ano chegamos a ficar totalmente sem
terceirizados para limpeza. Nós mesmas estávamos
fazendo a limpeza da sala. Por alguns meses a coleta de lixo
da Proex foi feita por 2 colegas do setor que se
voluntariaram.

Diretoria de Política Extensionista

Adequado

Divisão de Registro e Certificação

Mais que
adequado

Respeitando a disponibilidade dos profissionais
terceirizados.
A empresa AGILE é muito boa.podiam contratar mais
pessoas
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Divisão de Suporte a Projetos

Pouco adequado Ficamos parte do ano passado e deste ano sem equipe de
limpeza. E quando tínhamos, a cada 15 dias não era
suficiente.
Nossa Divisão realizada a limpeza do banheiro e sala.Não
que isso seja um problema,mas a universidade deveria se
responsabilizar por isso

Divisão de Suporte a Projetos

Pouco adequado O maior problema foi em relação a limpeza. Ficamos boa
parte do ano sem equipe de limpeza ou a limpeza era feita
a cada 15 dias. Os próprios servidores da Divisão de
Suporte faziam a limpeza.

Unidade
Diretoria de Política Extensionista
Diretoria de Política Extensionista

Divisão de Suporte a Projetos

Divisão de Suporte a Projetos

Unidade
Assessoria de Gestão
Diretoria de Gestão da Extensão
Diretoria de Política Extensionista
Diretoria de Política Extensionista

Divisão de Gestão da Informação
Divisão de Registro e Certificação
Divisão de Registro e Certificação

Divisão de Suporte a Projetos
Divisão de Suporte a Projetos
Divisão de Suporte a Projetos
Unidade
Diretoria de Política Extensionista

Unidade
Diretoria de Política Extensionista

Diretoria de Política Extensionista
Divisão de Registro e Certificação
Divisão de Suporte a Projetos

ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Iluminação artificial.
Pouco adequado Sala escura, várias salas sem janela com luz natural. No ano
passado, queimaram as lâmpadas fluorescentes, uma
colega trouxe lâmpada de casa.
Adequado
A lâmpada queimou, apesar de ter aberto um chamado,
estava demorando muito. Trouxemos lâmpada da nossa
casa e nós do setor que realizamos a troca.
Adequado
Muita demora para realizar a troca de lâmpadas. Os
próprios servidores já realizaram a troca de lâmpadas.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado As janelas só abrem na parte superior e estão voltadas para
área com muito ruído.
Inadequado
Não há abertura de ventilação (janelas) na sala
administrativa.
Pouco adequado Falta ventilação natural.
Inexistente
Não há ventilação natural, porque não há janela nas salas.
Algumas salas têm báscula, mas a báscula é antiga e não
abre. A Sala de Reuniões tem muito cheiro de mofo.
Inadequado
Não existem janelas na sala
Pouco adequado EM RELACAO A COVID
Pouco adequado Ventilação externa não pode ser acessada pois as Básculas
se abrem para corredores utilizados para depósito por
outro setor.
Inadequado
A sala que eu trabalho: Sem janela, sem ventilação, ar
condicionado antigo e barulhento.
Inexistente
Não existe janelas e basculas para a ventilação
Inadequado
Não tem nenhuma ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Temos bons banheiros, mas faltou limpeza dos banheiros.
Chegamos a ficar totalmente sem limpeza de banheiros.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A cozinha é pequena, então várias pessoas comem na
própria sala ou na Sala de Reuniões. Como as salas não têm
janela, o cheiro fica muito forte. O local de descanso seria o
jardim interno, mas tem muitos mosquitos.
Pouco adequado Faço minha alimentação (almoço) dentro da sala de
trabalho.
Inadequado
Não temos uma copa
Inadequado
Espaço muito pequeno que não dá para colocar uma mesa.
Mal cabe duas pessoas em pé.
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Divisão de Suporte a Projetos
Unidade
Assessoria de Gestão
Diretoria de Política Extensionista
Diretoria de Política Extensionista

Pouco adequado O espaço é muito pequeno.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Não há controle de entrada na Proex e na Ufes.
Pouco adequado Existe a presença de estranhos fazendo comércio de
alimentos.
Inexistente
No nosso setor a entrada é livre, não há um balcão na
entrada. É muito perigoso e nos sentimos muito inseguras.
Também há perigo de incêndio, pois não há janelas, só uma
porta de entrada/saída e um longo corredor. Prédio muito
antigo, muita fiação exposta

Divisão de Registro e Certificação
Divisão de Suporte a Projetos

Pouco adequado Acho frágil a portaria da PROEX
Pouco adequado Não existe nenhuma separação da recepção para as salas.
Qualquer pessoa consegue entrar nas salas dos servidores.

Divisão de Suporte a Projetos

Pouco adequado Não temos uma porta que separa a recepção dos demais
setores para fazer a triagem. Qualquer pessoa entra e faz o
que quiser.

4.24 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 96
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 94

Tabela 54 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROGEP

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
10
75
7
0,00%
2,13%
10,64%
79,79%
7,45%
18
28
42
6
0,00%
19,15%
29,79%
44,68%
6,38%
1
9
65
19
0,00%
1,06%
9,57%
69,15%
20,21%
2
4
15
56
17
2,13%
4,26%
15,96%
59,57%
18,09%
14
28
47
5
0,00%
14,89%
29,79%
50,00%
5,32%
4
27
27
29
7
4,26%
28,72%
28,72%
30,85%
7,45%
5
12
33
40
4
5,32%
12,77%
35,11%
42,55%
4,26%
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Tabela 55 - Comentários e Sugestões - PROGEP
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Análise, Registros Adequado
Providenciar a aquisição de estabilizadores para todos os
e Pagamentos
microcomputadores a fim de evitar danos aos
equipamentos.
Coordenação de Documentação
Pouco adequado Acredito que é possível otimizar em relação à Ergonomia.
Institucional
Coordenação de Gestão da
Adequado
Falta pelo menos Nobreaks.
Informação
Diretoria de Atenção à Saúde
Adequado
Faltam estabilizadores para os computadores.
Divisão de Assistência à Saúde
Adequado
Deveríamos ter mais aventais descartáveis para troca a
cada exame ginecológico
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado Nos Ultimos meses vem faltando alguns materiais de
consumo
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado Os computadores disponibilizados nos consultórios para
uso nas atividades pertinentes, como exame periódico
estão antigos e em alguns consultórios não têm o
equipamento.
Divisão de Assistência à Saúde
Adequado
Para os cursos de promoção de saúde não dispomos de
recursos para materiais de consumo.
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado Precisamos de mais salas para atendimento.
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado Temos dificuldades com recursos para realização de
trabalhos em grupo como cadeiras,som, microfone, etc.
Divisão de Desenvolvimento na
Pouco adequado O computador disponibilizado no meu local de trabalho
Carreira e Capacitação
está velho e precisaria ser substituído. Além disso, o SIE
está muito instável, em especial durante o trabalho remoto
por conta da pandemia atualmente vivida.
Seção de Apoio Administrativo e
Pouco adequado Falta recursos como: escada, mouse, pilha,
Técnico
estabilizador/filtro de linha, peças de computador, etc.
Seção de Promoção à Saúde
Inadequado
Setor sobrevive de doações de equipamentos já
ultrapassados; ares-condicionados salas administração
ultrapassados e velhos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Análise, Registros Inadequado
as sala fica muito tempo sem limpar e os banheiros em
e Pagamentos
péssimas condições.
Coordenação de Análise, Registros Pouco adequado Providenciar limpeza diária do local de trabalho.
e Pagamentos
Coordenação de Análise, Registros Inadequado
Sendo realizado apenas uma vez por semana. Piora quando
e Pagamentos
é feriado no dia da semana em que o ambiente seria limpo,
acumulando sujeira até a semana seguinte.
Coordenação de Documentação
Pouco adequado Infelizmente os banheiros frequentemente estão sujos.
Institucional
Coordenação de Documentação
Inadequado
Muitas vezes o meu local de trabalho fica semanas sem ser
Institucional
limpo. E quando limpo, muitas vezes é uma limpeza
superficial.
Coordenação de Documentação
Adequado
quando mantida a frequência semanal de limpeza,
Institucional
adequado.
Coordenação de Gestão da
Pouco adequado somente uma vez por semana.
Informação
Diretoria de Atenção à Saúde
Adequado
Com a pandemia será necessário adequar o contrato de
limpeza às novas exigências, especialmente por se tratar de
setor de saúde.
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Diretoria de Gestão de Pessoas
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação

Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas

Pouco adequado Apenas uma vez por semana, deveria ser no minimo duas
vezes por semana.
Inadequado
A frequencia da limpeza não é suficiente para deixar o
ambiente limpo
Pouco adequado A sala de trabalho é limpa apenas uma vez por semana. Há
o acúmulo de sujeira, pois trabalhamos em 6 servidoras no
mesmo ambiente diariamente.
Adequado
Com a redução do números de profissionais das
terceirizadas, em virtude da redução no orçamento da
universidade, a limpeza ficou um pouco prejudicada.
Pouco adequado Frequência de limpeza insuficiente
Pouco adequado O espaço comum é limpo adequadamente, porém os
consultórios e a sala administrativa do Serviço Psicossocial
deveriam ser limpas mais vezes por semana.
Pouco adequado Passamos por um período de limpeza deficiente no setor,
com falta da equipe de funcionários terceirizados para
realizar as limpezas.
Pouco adequado Quando chove mais forte, o DAS enche de água da chuva.
Além disso, águas não potáveis retornam dos ralos,
provocando situação sanitária desfavorável ao
funcionamento do setor.
Pouco adequado A limpeza está pouca, ainda mais que possuímos salas de
cursos em nosso departamento. Banheiros pouco limpos.
Pouco adequado A limpeza ocorre apenas uma vez na semana, não sendo
suficiente.
Pouco adequado As salas do espaço físico da DDP não são limpas com a
frequência que deveriam ser. Também não é mantido
tapete na entrada para amenizar a sujeira dos sapatos dos
visitantes tendo em vista a localização mais afastada do
local.
Inadequado
Não existe uma sequência na limpeza
Adequado
exceto os banheiros
Pouco adequado A empresa de limpeza mudou logo antes da quarentena,
então não sei como está o contrato. Mas, como a DDP
oferta cursos aos servidores, a diretoria e principalmente
seus banheiros, precisam de limpeza pelo menos 3 vezes na
semana.
Inadequado
A limpeza é feita pouquíssimas vezes na semana. É
necessário que isso mude.
Pouco adequado limpeza muito ruim, frequencia de limpeza baixa, uma vez
por semana apenas
Inadequado
A periodicidade da limpeza diminuiu muito.

Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas
Seção de Apoio Administrativo e
Técnico
Seção de Pagamentos e Descontos Inadequado
Seção de Promoção à Saúde

Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Limpeza do local de trabalho uma vez por semana é muito
pouco.
Pouco adequado Demanda de várias obras de restauração predial já
desgastada/ desestruturada com o tempo.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Mas a minha sala pega muito sol a tarde. As cortinas estão
velhas, não conseguem bloquear corretamente.
Adequado
A iluminação é boa , mas ficaria melhor se tivesse duas
luminárias na sala
Pouco adequado Carecemos de iluminação natural.
Inadequado
Não há janela para iluminação externa
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Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação

Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional
Diretoria de Atenção à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Pouco adequado Não há janelas para iluminação externa.
Adequado
Não possui iluminação natural.
Pouco adequado No espaço interno da DDP a iluminação é adequada, porém
o entorno, bem como o caminho da avenida até a DDP
deveria ser mais iluminado à noite, apesar de ter havido
melhora.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado O ar condicionado não funciona direito. Já pedimos para
acertar várias vezes. E uma parte da sala fica muito mais
gelada do que a outra.
Pouco adequado Não possui janelas e as básculas não abrem.
Inexistente
A sala não tem janelas para ventilação
Pouco adequado ambiente fechado, e volta e meia o ar condicionado para.
Pouco adequado As janelas são mantidas fechadas , quando o ar
condicionado está desligado o ambiente torna-se insalubre
Pouco adequado As salas de enfermagem não tem saída de ar, não tem
janelas.
Inadequado
Carecemos de ventilação natural.
Pouco adequado Em virtude da falta de janela para área externa, há pouca
circulação e renovação de ar.
Pouco adequado Falta no nosso setor uma porta de saída. o local conta
apenas com uma porta.
Inadequado
Não há janela para ventilação externa
Pouco adequado Não possui ventilação natural.
Pouco adequado Não tem ventilação natural.
Inexistente
Não temos ventilação na sala de apoio do psicossocial
Pouco adequado O ambiente possui janela para ventilação natural, porém
requer manutenção.
Na falta de item para avaliação, a climatização: aparelho
bastante antigo, que requer manutenção recorrente, mas
continua insuficiente para o período de calor.

Divisão de Assistência à Saúde

Inadequado

Por ser uma sala de atendimento de enfermagem, com
usuários enfermos, deveria ser um espaço mais amplo e
com janelas maiores, possibilitando a ventilação correta.
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado Sala pequena para quantidade de servidores.
Divisão de Desenvolvimento na
Adequado
Apesar de haver salas nas dependências da DDP/PROGEP
Carreira e Capacitação
sem ventilação adequada, esse não é o caso da sala
disponibilizada para a DDCC.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Análise, Registros Pouco adequado Poucas cabines. Não há banheiro exclusivos para
e Pagamentos
servidores. Não há banheiro adaptado (PNE).
Coordenação de Análise, Registros Inadequado
Poucos banheiros, sendo que os mesmos devem ser
e Pagamentos
compartilhados entre os servidores e o público externo.
Coordenação de Documentação
Pouco adequado Em relação aos banheiros o grande problema é o estado em
Institucional
que os banheiros do Térreo da Reitoria ficam por serem de
fácil e muitas vezes as pessoas não fazerem o uso
adequado. Alpem disso, raramente há material para
higienização das mãos.
Coordenação de Documentação
Institucional

Inadequado

Não existe banheiro limpo no meu andar de trabalho.
Situado no térreo, muita gente fora do meu andar o utiliza
e está sempre sujo, sem papel e sem sabonete.
Tenho que ir em outro andar para conseguir usar o
banheiro.
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Coordenação de Gestão da
Informação
Coordenação de Provimento e
Movimentação
Diretoria de Gestão de Pessoas

Pouco adequado Somente no prédio, fora do setor.
Para todos os públicos.
Inadequado
Quantidade e limpeza dos banheiros insuficiente.

Diretoria de Gestão de Pessoas
Divisão de Assistência à Saúde

banheiro é comum do andar do prédio e limpo com pouca
frequência.
Inadequado
Poucos banheiros disponíveis.
Pouco adequado A quantidade não é adequada ao número de trabalhadores

Divisão de Assistência à Saúde

Inadequado

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Pouco adequado
Inadequado

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Pouco adequado
Pouco adequado

Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Gestão Administrativa

Pouco adequado

Seção de Aposentadorias e
Pensões

Inadequado

Inadequado

Pouco adequado

Banheiro feminino não atende à demanda do setor;
Retorno de esgoto em períodos de chuva.
Deveria ter pelo menos mais um banheiro feminino
No local há mais mulheres que homens , é frequente o
congestionamento do banheiro feminino
O banheiro masculino está sem acesso.
Retorno de esgoto quando há chuvas fortes inclusive para o
corredor, na área de atendimento de saúde.
Os banheiros não dispõem de sabonete. A pia do banheiro
interno é baixa demais.
O banheiro é compartilhado com o andar inteiro do prédio,
como são muitos usuários e geralmente o banheiro está
muito sujo, temos que ir ao próximo andar para usar um
banheiro menos sujo.
Com ressalva à manutenção de sabonete líquido que os
servidores tem custeado do próprio bolso. A limpeza e
conservação no período de restrição de verba foi suspensa
tendo que os próprios servidores fazerem a o recolhimento
de papel higiênico usado

Seção de Pagamentos e Descontos Pouco adequado O ideal seria ter um banheiro dentro da Diretoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Análise, Registros Inadequado
A copa existente no prédio não atende o número de
e Pagamentos
servidores e não existe local para descanso.
Coordenação de Análise, Registros Inadequado
Espaço utilizado pela empresa de limpeza por muitas horas
e Pagamentos
durante o dia. Incluindo a geladeira, o fogão e os armários.
Coordenação de Documentação
Pouco adequado A sala de utilizo para refeições é pequena.
Institucional
Coordenação de Gestão da
Pouco adequado Pouco espaço.
Informação
Coordenação de Provimento e
Inadequado
Não há.
Movimentação
Diretoria de Atenção à Saúde
Pouco adequado Copa/cozinha muito pequena para as necessidades do
setor.
Diretoria de Gestão de Pessoas
Inadequado
Não temos. Almoçamos na sala de reunião.
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado A copa disponível para uso dos servidores é de pequena
dimensão o que favoreceria aglomeração no atual
momento q vivemos.
Divisão de Assistência à Saúde
Pouco adequado a copa é pequena
Divisão de Assistência à Saúde
Inadequado
A copa é pequena para a quantidade de servidores. Não
possui assentos e mesa suficientes para todos.
Divisão de Assistência à Saúde
Inadequado
A copa/cozinha é muito pequena contando somente com
uma mesinha de apoio na qual cabem somente duas
pessoas sentadas. Em um setor onde as pessoas devem
fazer intervalo de 1h de alomoço fica inviável comportar
mais do que duas pessoas.
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Divisão de Assistência à Saúde

Inadequado

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Inadequado
Inadequado

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Pouco adequado O espaço disponível de copa é muito pequeno.
Inadequado
O espaço é exiguo e abafado, dificultando a permanência
de quatro pessoas no mesmo local.
Inadequado
o espaço para refeição é pequeno para o numero de
trabalhadores e não existe espaço para descanso.
Pouco adequado O espaço para refeição é pequeno, considerando a
quantidade de servidores do setor.
Pouco adequado O espaço para refeição ficou pequeno com a ampliação dos
atendimentos no setor. Mais profissionais compõe a equipe
atualmente e o espaço para refeição e descanso ficou
comprometido para atender a atual demanda.
Pouco adequado Pequena e pouco arejada
Inadequado
Temos uma copa minúscula e nenhum espaço para
descanso no intervalo.
Pouco adequado A DDP possui uma cozinha ampla, que fornece um espaço
adequado para refeições e descanso, mas que acaba sendo
compartilhada com os participantes dos cursos, o que às
vezes a torna insuficiente.
Pouco adequado espaço para refeições pequeno para a quantidade de
servidores
Pouco adequado Falta local de descanso.

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação

Divisão de Gestão Administrativa

Copa pequena para refeições, não atende à demanda do
setor.
espaco pequeno e muito quente sem circulacao de ar.
Insuficiente para número de pessoas que trabalham no
setor. Uma solução que diminuiria a demanda, seria
abertura de porta do setor para um jardim de inverno que
possui mesas. O local também funcionaria como espaço de
convivência no intervalo intrajornada.

Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas
Seção de Pagamentos e Descontos Inadequado

Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional
Coordenação de Documentação
Institucional

Coordenação de Gestão da
Informação
Diretoria de Atenção à Saúde

É utilizada a sala de reunião, o ideal seria uma sala só para
refeição/descanso.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Apesar de existir uma recepção para ficar os vigilantes, eles
muitas vezes não estão presentes. Principalmente no meu
horário de entrada e saída.
Inadequado
Não tem seguranças em tempo integral no prédio da
reitoria, também não possui bicicletário. Assim, sinto-me
insegura ao deixar minha bicicleta na porta do prédio. A
falta de segurança infelizmente é observada em toda UFES.
Pouco adequado Nem sempre tem gente na portaria da Reitoria.
Adequado

Diretoria de Gestão de Pessoas

Adequado

Diretoria de Gestão de Pessoas

Adequado

Divisão de Assistência à Saúde

Adequado

Como o setor funciona até 20h, a partir das 18h faz-se
necessário melhorar a vigilância.
Agora com a PM e disponibilidade de vigilantes melhorou
muito.
Tem os vigilantes que fazem ronda, mas deveria ter fixos no
prédio durante todo o funcionamento.
Depois que iniciou a ronda da Polícia Militar dentro da
UFES, foi observado redução do fluxo de pessoas
supostamente desocupadas na universidade.
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Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde

Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Assistência à Saúde
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação

Divisão de Desenvolvimento na
Carreira e Capacitação
Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas

Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas
Divisão de Projetos de
Desenvolvimento de Pessoas

Pouco adequado Entendo ser adequado até certo horário, pois fica próximo
ao teatro, sendo um local com certa movimentação. Mas
como o setor funciona também no período noturno deve
ter mais vigilância.
Inadequado
Falta a presença de um vigia/ segurança no período
noturno. Após as 17h o meu setor fica sem nenhum tipo de
segurança. Temos que trancar a porta o contar com a sorte.
Inadequado
Já foi informado que por critério de projeto e norma técnica
do corpo de bombeiros, falta uma saída de emergência.
Reforço a sugestão a avaliação acerca do item anterior.
Inexistente
Não existe uma pessoa específica que vigie a entrada do
local.
Pouco adequado Não há controle de quem entra e sai adequado /Fica
perigoso no final do expediente
Pouco adequado Não há um segurança para o setor e, para os profissionais
que saem tarde, pode ser um pouco perigoso.
Pouco adequado Não temos saída de emergência
Pouco adequado só tem um local de entrada e saída de pessoas. Não tem
saída de emergência.
Inexistente
Não existe nenhum tipo de segurança
Inexistente

Não há segurança no meu local de trabalho. O setor fica
num local afastado, extremamente perigoso.
Pouco adequado O departamento é muito afastado e fica deserto
principalmente à noite. A segurança não está suficiente.
Inadequado
O espaço físico da DDP se encontra em local afastado,
iluminado inadequadamente à noite. Não há pessoas
suficientes na recepção durante o dia, nem vigilantes
rondando o necessário.
Pouco adequado O setor fica localizado em local ermo do campus e não
conta com segurança fixa que se faz necessária sobretudo
no período noturno (a partir das 18h).
Inadequado
A DDP fica em um local mais afastado se temos que sair um
pouco mais tarde, após as 17 ou chegar um pouco mais
cedo umas 7 horas, acabo me sentindo insegura para
transitar nos arredores do prédio.
Pouco adequado Devido a localização e falta de segurança no local.
Pouco adequado Local distante de outras unidades da Ufes, isolado.

Pouco adequado Precisaríamos de um segurança fixo na área entre a DDP e a
rua lateral da Criarte a partir do final da tarde. É muito
deserto e, portanto, não nos sentimos seguros quando
precisamos ir embora mais tarde.
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas Inadequado
Local distante com pouca vigilância. A noite precisa de
reforço da segurança
Seção de Apoio Administrativo e
Inexistente
Sinto-me muito insegura para ir e voltar do trabalho. O
Técnico
local não é seguro e muito propício para assaltos e crimes.
Seção de Pagamentos e Descontos Pouco adequado Todas as pessoas que entram no prédio da reitoria
deveriam ter que se identificar na portaria.
Seção de Promoção à Saúde
Pouco adequado Estrutura física não oferece segurança, possibilitando
acesso da comunidade externa em parte da área; o que traz
segurança para o local é o servidor/chefe nomeado
"também" para este fim.
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4.25 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 46
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 45

Tabela 56 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROGRAD

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
16
27
0,00%
4,44%
35,56%
60,00%
0,00%
2
33
9
1
4,44%
73,33%
20,00%
2,22%
0,00%
12
14
19
0,00%
26,67%
31,11%
42,22%
0,00%
11
22
10
2
24,44%
48,89%
22,22%
4,44%
0,00%
35
7
3
0,00%
77,78%
15,56%
6,67%
0,00%
37
3
4
1
82,22%
6,67%
8,89%
2,22%
0,00%
13
23
9
28,89%
51,11%
20,00%
0,00%
0,00%

Tabela 57 - Comentários e Sugestões - PROGRAD

Unidade
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Diretoria de Apoio Acadêmico
Diretoria de Desenvolvimento
Pedagógico

Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Computadores ultrapassados, sistemas sempre saem do ar,
e o material de escritório como canetas, grampeadores,
canetas, lapis, marca-texto são de qualidade ruim. Sempre
compro o meu material.
Pouco adequado ~Computadores velhos e que quebram com facilidade,
cadeiras quebradas e recursos limitados.
Pouco adequado Nesse período de pandemia seria importante a cessão
cadeira integrante da estação de trabalho. Tenho sentido
dores lombares por não estar em uma estação de trabalho
adequada.
Adequado
Inadequado em tempo da pandemia
Adequado

INADEQUADO EM TEMPOS DE PANDEMIA

Pouco adequado O SIE é muito problemático e os sistemas desenvolvidos,
paralelamente, na Web, também são falhos e incompletos.
Exigem manutenção constante e foram construídos de
forma incompleta.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Coordenação de Estágios

Inadequado

Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Inadequado

Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Inadequado

Diretoria de Apoio Acadêmico

Inadequado

Diretoria de Apoio Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Unidade
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Unidade
Coordenação de Estágios
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

No local há grande movimentação de estudantes e
somente há limpeza um ou duas vezes por semana.
A limpeza não ocorre de maneira suficiente, o que,
associado aos problemas da edificação, nos expõe a muita
sujeira, bichos, alagamentos e etc..
Ambiente de trabalho muito sujo. Limpeza feita poucos
dias por semana, lixeiras das salas e banheiros
transbordando, faltando sabonete e papéis nos banheiros.
O chão também ficava extremamente sujo, pelo grande
fluxo de pessoas, goteiras, ratos e gambás.

A limpeza ocorre uma vez por semana de maneira
aproximativa, por cima.
Pouco adequado A limpeza, fora da pandemia estava precária.
Pouco adequado Relato a existência de baixa frequência da limpeza no setor.
Inadequado
Ambiente sujo, frequentado por animais, banheiro muito
sujo, cozinha impossível de usar.
Inadequado
Completamente inadequadas. A PROGRAD é,
possivelmente, o pior prédio da UFES, para se trabalhar. É
um prédio velho, cheio de sujeira, ratos, baratas,
mosquitos, que inunda toda vez que chove forte. Sem falar
nos problemas elétricos constantes.
Inadequado
Inadequado

Construção de um prédio ou mudança para um ambiente
melhor que o atual.
Limpam uma vez por semana ou as vezes mais tempo.

Inadequado

Nós limpamos a salas por não aguentar esperar a limpeza
quinzenal.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A iluminação é inadequada, as instalações elétricas
apresentam diversos problemas, as lâmpadas estão sempre
queimando.
Adequado
Boa
Pouco adequado Relato a necessidade de melhorar a iluminação do setor.
Inadequado
As lâmpadas vivem pifando e, quando isso acontece, a
espera do conserto demora meses. Quando chove, escorre
água em várias calhas de lâmpadas.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Prédio antigo e construído para outro propósito no qual é
utilizado atualmente.
Inadequado
Ambiente fechado com básculas estreitas.
Inadequado

Temos apenas janelas superiores, de vidro fosco e com
pouquíssima abertura (folha pequena e do tipo
basculante), o que impede a ventilação natural.
Pouco adequado Apesar da utilização do ar condicionado, relato a baixa
ventilação do setor.
Inexistente
A ÚNICA JANELA FICA NA ÁREA DE SAÍDA DE VENTILAÇÃO
DO AR CONDICIONADO FAZENDO COM QUE NÃO HAJA
CIRCULAÇÃO DE AR.
Pouco adequado Inadequado em tempo da pandemia
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Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Unidade
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Inadequado
Inexistente

Sem janelas, somente basculas que mal abrem. ventilação
só do ar condicionado.
Inadequado
Vivemos em ambiente sem ventilação. E, ainda por cima,
com coisas mofadas, devido às inundações.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Há apenas dois sanitários e uma única pia, os sanitários
sempre apresentam problema de vazamentos, a lâmpada
está sempre queimada (trocam a lâmpada mas o problema
é na parte elétrica), comumente encontramos ratos no
banheiro, é péssimo.

Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Inadequado

Diretoria de Apoio Acadêmico

Inadequado

Diretoria de Apoio Acadêmico

Inadequado

Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Inadequado

Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Inadequado

Unidade
Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico

Não temos janela para ventilação.

Inadequado

Inadequado

Os banheiros devem ser reformados, ter espaço para mais
pessoas (banheiro feminino), e deve ser observada a
privacidade que o ambiente necessita.
Dois banheiros para mais de cinquenta pessoas sem
limpeza.
Relato a inadequação dos banheiros quanto à
infraestrutura e localização.
Construção de um prédio ou mudança para um ambiente
melhor que o atual.
Horrível! No ambiente interno, há um banheiro pra homens
e um pra mulheres. Vivem com problemas de vaso ou
descarga com defeito. Somos mais de trinta servidores. É o
caos.
Tem muita mulher e somente dois banheiros femininos
Temos 2 banheiros para muitas servidoras e ainda com
frequentes entupimentos, falta de água, sem iluminação
pois a fiação é antiga. Quando chove alaga o corredor de
acesso ao banheiro. Vergonhoso e precário.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
Há apenas um jardim onde foram colocadas mesas pelos
próprios servidores, porém é área aberta e há sempre ratos
no local. Estamos expostos À chuva, sujeira e ratos, por isso
considero inexistente um local apropriado para refeições.
Inexistente
Não existe.
Inexistente
Inexistente

Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Inexistente

Unidade

Conceito

Inadequado
Inexistente

não possuimos.
Relato a necessidade de construir um espaço para refeição
e descanso dos servidores do setor.
Construção de um prédio ou mudança para um ambiente
melhor que o atual.
É necessário comer no jardim, onde as vezes tem gambá e
até rato.
Não há. Comemos na sala de trabalho, o que não é nada
bom, ou numa área suja, com fezes de ratos e outros
bichos e sujeitos ao sol e à chuva.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
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Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico

Inexistente

Não há segurança no prédio da Prograd, os poucos
vigilantes que ficam na entrada da Ufes não dão conta de
conter pessoas indesejadas e já houve ameaça de agressão
aos servidores. O local é pouco iluminado, há risco de
incêndio e não há rota de escape.

Coordenação de Matrícula e
Controle Acadêmico
Diretoria de Apoio Acadêmico

Inexistente

Não há.

Diretoria de Apoio Acadêmico

Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico
Diretoria de Registro e Controle
Acadêmico

Pouco adequado Apesar da existência de um funcionário terceirizado na
portaria, relato a facilidade de circulação de pessoas
estranhas ao serviço no setor.
Inexistente
Estamos em contato direto com tantos usuários, já fomos
ameaçados, tive medo muitas vezes e sabia que não teria
ajuda se precisasse.
Pouco adequado A porta de entrada da defeito sempre e vejo poucos
seguranças perto do setor
Inexistente
A PROGRAD já foi invadida por bandido em tempos
passados e não custa nada acontecer isso novamente. Não
há segurança. Principalmente depois das 18:00h.
Inadequado
Local de fácil acesso, sem proteção aos servidores,
principalmente quem chega muito cedo ou sai muito tarde.
Sem saida de emergência.
Inadequado
NÃO HÁ SAÍDA DE EMERGÊNCIA.

4.26 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 44
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 44

Tabela 58 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PROPLAN

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
7
33
4
0,00%
0,00%
15,91%
75,00%
9,09%
10
13
19
2
0,00%
22,73%
29,55%
43,18%
4,55%
2
5
9
20
8
4,55%
11,36%
20,45%
45,45%
18,18%
3
10
6
17
8
6,82%
22,73%
13,64%
38,64%
18,18%
2
9
9
18
6
4,55%
20,45%
20,45%
40,91%
13,64%
9
10
14
8
3
20,45%
22,73%
31,82%
18,18%
6,82%
3
6
10
22
3
6,82%
13,64%
22,73%
50,00%
6,82%
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Tabela 59 - Comentários e Sugestões - PROPLAN

Unidade
Coordenação de Orçamento
Diretoria de Planejamento e
Orçamento
Diretoria de Suporte à Gestão Setorial Sul
Diretoria de Suporte à Gestão Setorial Sul
Seção de Tecnologia da
Informação - Setorial Sul
Unidade
Coordenação de Planejamento
Institucional
Diretoria de Planejamento e
Orçamento
Diretoria de Suporte à Gestão Setorial Sul
Seção de Gestão de Processos e
Projetos
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Unidade
Coordenação de Planejamento
Institucional
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Unidade
Diretoria de Planejamento e
Orçamento
Diretoria de Suporte à Gestão Setorial Sul
Diretoria de Suporte à Gestão Setorial Sul
Seção de Tecnologia da
Informação - Setorial Sul

Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Material básico de escritório normalmente está em falta.
Mais que
A universidade investiu em computadores modernos e
adequado
mobiliário adequando para nossas instalações.
Pouco adequado Falta uma maca adequada, negatoscópio e estetoscópio e
esfigmomanômetro novos
Adequado
Necessária a renovação dos instrumentos de trabalho.
Pouco adequado Falta de equipamentos, peças para atendimento de
manutenções aos usuários.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A frequência e a qualidade da limpeza diminuiu, o que
compromete a saúde dos trabalhadores, tendo em vista o
numero de alérgicos.
Pouco adequado Significativa redução na frequência da limpeza.
Pouco adequado Aumentar a frequência de limpeza do ambiente de trabalho
para pelo menos 2 vezes ao dia.
Pouco adequado Poderia ter mais pontos de água potável e limpeza mais
frequente no prédio.
Inadequado
Ambiente sujo, a limpeza ocorre 1 x por semana, no
ambiente há grande circulação de pessoas
Inadequado
Trabalhamos em um ambiente de grande circulação de
pessoas e o serviço de limpeza não é compatível com nossa
realidade.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Constantemente acontece de queimar lampadas que não
são substituídas por falta das mesmas.Ar condicionado sem
manutenção.
Inadequado
Local sem praticamente nenhuma iluminação natural e as
instalações são improvisadas e inapropriadas.
Inadequado
não tem iluminação natural
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Janelas antigas impedem a circulação de ar
Inadequado

Falta de climatização( Ar condicionado)

Inadequado

Falta de climatização( Ar condicionado)

Pouco adequado Tem apenas uma Janela, e a mesma tem que ficar fechada
devido os equipamentos de rede e servidores.
O Ar condicionado tem que ficar ligado direto, esfriando
muito o ambiente, mas o mesmo é necessário devido aos
servidores e equipamentos de rede.
Inadequado

Ambiente sem janelas.

Inadequado

não há janelas
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Unidade
Coordenação de Planejamento
Institucional
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Unidade
Coordenação de Planejamento
Institucional
Seção de Gestão de Processos e
Projetos
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Limpeza precária
Inadequado

há somente 1 banheiro pequeno fora do setor q atende
também outros setores, este unico banheiro atende
homens e mulheres.
Inadequado
Possuímos apenas um banheiro, unissex, que ainda é
compartilhado com outro servidores,além de nós.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
Existe um local adaptado para as refeiçoes e não existe
local para descanso
Inadequado
Há apenas uma cozinha com uma geladeira velha e duas
cadeiras
Inadequado
Improvisado. Sem pia e bancada higiênica. Fica dentro do
ambiente de trabalho.
Inexistente
não temos cozinha

Unidade
Coordenação de Orçamento
Coordenação de Planejamento
Institucional

Conceito
Inadequado
Inexistente

Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Adequado

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Falta um controle de tráfego mais consistente.
Não há triagem na portaria, as vezes estamos trabalhando
e somos abordados por vendedores que passam facilmente
na recepção.
só me sinto insegura quando tenho que trabalhar até 21h.

4.27 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 17
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 16

Tabela 60 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - PRPPG

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2
11
3
0,00%
0,00%
12,50%
68,75%
18,75%
5
6
4
1
0,00%
31,25%
37,50%
25,00%
6,25%
2
11
3
0,00%
0,00%
12,50%
68,75%
18,75%
3
11
2
0,00%
0,00%
18,75%
68,75%
12,50%
2
13
1
0,00%
0,00%
12,50%
81,25%
6,25%
4
6
5
1
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25,00%
Segurança
0,00%

37,50%
3
18,75%

31,25%
5
31,25%

6,25%
8
50,00%

0,00%
0,00%

Tabela 61 - Comentários e Sugestões - PRPPG

Unidade
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação
Unidade
Coordenação de
Acompanhamento de Recursos e
Projetos
Diretoria de Pesquisa

Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Equipamento com problema e sem suporte técnico
adequado por parte da Universidade.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
A limpeza foi reduzida, o ambiente está ficando muito sujo
em muitas vezes temos que limpar os banheiros e a nossa
sala.
Pouco adequado No período em questão a limpeza do setor foi reduzida
para 1 vez por semana. Para pensar num retorno às
atividades presenciais essa periodicidade deve ser
ampliada.
Inadequado
Limpeza realizada 1x por semana é insuficiente.

ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentários ou sugestões de melhoria
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Pesquisa
Adequado
Apesar do setor contar com janela, nem sempre é possível
deixá-la aberta em função do ruído do aspirador de pó
utilizado pelo lavador de carro no estacionamento ao lado
do prédio. O que gera desgaste físico e mental.
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósPouco adequado As salas possuem janelas, entretanto, não há saída de ar
Graduação
para o corredor. Além disso, ao abrir a janela ocorre uma
grande infestação de mosquitos.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Pesquisa
Pouco adequado Falta um chuveiro no banheiro masculino da PRPPG. No
feminino já foi instalado. Há servidores que vão trabalhar
de bicicleta,e seria bom se pudessem tomar um banho ao
chegar ao trabalho.
Diretoria de Pesquisa
Adequado
Porém, desde que a PRPPG passou a realizar defesas e
reuniões o fluxo de usuários aumentou; situação que exige
maior manutenção, incluindo limpeza.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de
Inadequado
Temos um pequeno espaço para fazer refeiçoes e as postas
Acompanhamento de Recursos e
do banheiro estão de frente para esse espaço.O espaço e
Projetos
pequeno para quantidade de servidores. Não temos área
de descaço.
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Diretoria de Pesquisa

Pouco adequado A copa/cozinha fica próxima ao banheiro e conta com
bancada estreita que não cabe toda equipe. Antes da
PRPPG usar a sala de reuniões para conferências, esse
espaço era usado para refeição e descanso. Hoje é preciso
fazer escala de almoço/intervalo.

Diretoria de Pesquisa

Inadequado

Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação

Unidade
Diretoria de Pesquisa
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação

O espaço para refeição e descanso no intervalo não é
separado dos outros ambientes, por isso, frequentemente
os servidores estão almoçando, por exemplo, e são
solicitados por algum usuário buscando atendimento.
Inadequado
é um baucão do lado dos banheiros onde circula muitas
pessoas.
Inexistente
Espaço para refeição não comporta o número de servidores
e ainda é compartilhado com outro setor. Não há espaço
para descanso.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Não há um controle seguro de acesso à PRPPG.
Inadequado
A porta de entrada/saída é muito fraca e não há pessoal da
área de segurança a disposição. Além disso, a iluminação é
bastante precária.
Pouco adequado Não muito seguro, constantemente a entrada fica aberta
sem controle.

4.28 SEAD - SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 20
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 20

Tabela 62 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SEAD

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
1
15
3
0,00%
5,00%
5,00%
75,00%
15,00%
5
11
3
1
0,00%
25,00%
55,00%
15,00%
5,00%
6
13
1
0,00%
0,00%
30,00%
65,00%
5,00%
4
7
5
4
20,00%
35,00%
25,00%
20,00%
0,00%
9
4
7
0,00%
45,00%
20,00%
35,00%
0,00%
12
8
0,00%
0,00%
60,00%
40,00%
0,00%
2
5
13
0,00%
10,00%
25,00%
65,00%
0,00%
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Tabela 63 - Comentários e Sugestões - SEAD

Unidade
Diretoria Acadêmica
Superintendência de Educação a
Distância

Unidade
Diretoria Acadêmica

Superintendência de Educação a
Distância

Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância

Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância

Superintendência de Educação a
Distância

Unidade
Superintendência de Educação a
Distância
Unidade
Diretoria Acadêmica
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância

Superintendência de Educação a
Distância

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A nova leva de computadores (Positivo) tem deixado a
desejar perto dos antigos (DELL)
Inadequado
No trabalho remoto, imprescindível em termos de saúde e
eficiência, ainda seria necessário nos disponibilizar ao
menos webcam, mouse e teclado usb+BT, fone de ouvido
c/ microfone, filtro de linha, estabilizador, dispositivo nobreak e cadeira ergonômica.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Nossa equipe tem se revesado para fazer a limpeza do
setor por conta dos problemas com as empresas
tercerizadas.
Inadequado
A equipe de limpeza não estava comparecendo
regularmente ao setor para realizar limpeza das salas e
banheiros. Os próprios servidores estavam se revezando
para realizar essas funções.
Inadequado
A limpeza do ambiente e dos banheiros foram reduzidas a
níveis insuficientes, de modo nós servidores temos de
revezar entre trabalhar e limpar o local de trablho.
Inadequado
A limpeza dos sanitários não é diária mais, bem como
limpeza do setor quinzenal, que não nos atende.
Pouco adequado A UFES toda está com esse problema de limpeza, muitas
vezes nós mesmos temos que nos organizar e realizar essa
tarefa. Não é nada impossível de fazer, mas muitos
reclamam e não colaboram.
Inadequado
Infelizmente nós mesmos realizamos a maior parte da
limpeza, inclusive dos lixos e banheiros.
Pouco adequado Investir em melhorias na estrutura do teto da SEAD, visto
que quando chove criam-se várias goteiras. Em situações
de chuvas intensas, como foi nesse ano, é necessário retirar
todos os equipamentos e materiais próximos às goteiras.
Pouco adequado Devido aos problemas orçamentários do período em
análise, não houve renovação de contratos dos
terceirizados, o que ocasionou dificuldade para a
manutenção diária da limpeza do setor.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Não há iluminação natual.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Precisamos de um prédio mais adequado.
Inexistente
A ausência de janelas faz com que seja preciso usar ar
condicionado.
Inadequado
A SEAD não possui janelas e os modelos de ar condicionado
que temos não renovam o ar, apenas recirculam e
refrigeram. O que, em tempos de pandemia é algo
extremamente inadequado.
Inadequado
Não há janelas em meu local de trabalho. Só as basculas
nos banheiro e cozinha.
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Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância

Unidade
Diretoria Acadêmica
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância
Unidade
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância

Unidade
Superintendência de Educação a
Distância
Superintendência de Educação a
Distância

Superintendência de Educação a
Distância

Inexistente

Utilizamos somente ar condicionado, pois é um ambiente
fechado e sem ventilação.
Inadequado
Não há janelas, tendo como única fonte de ventilação o ar
condicionado cuja limpeza do filtro não é regularmente
feita.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Mau localizados, e pequenos para o numero de pessoas.
Inadequado
Apenas 2 banheiros para 20 servidores, coordenadores de
cursos, docentes e demais equipes de apoio.
Pouco adequado Insuficiente para a quantidade de pessoas que ali
trabalham.
Inadequado
O setor possui apenas 2 banheiros e próximos à cozinha.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Fica muito próximo ao banheiro.
Pouco adequado Há espaço para refeições, mas o mesmo é pequeno
comparado ao número de servidores.
Pouco adequado Melhorou muito com a ampliação da mesa, mas continua
perto dos banheiros... o que não é nada agradável. Mas
isso é um problema do prédio e não da gestão.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Disponibilizar local para guarda de bicicletas, pois próximo
a SEAD não há e já houve furtos.
Inadequado
Enfrentamos roubo de bicicletas e muita vulnerabilidade, o
que obriga o setor a ficar trancado em vários períodos, e
quando chega alguém, o responsável se desloca para abrir
a única porta principal.
Pouco adequado Ocorrem constantes furtos de bicicletas na frente da SEAD,
deveria ter um local próprio para que o ciclista pudesse
prender a bicicleta e também mais vigilância.

4.29 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 4
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 64 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SEAVIN

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
4
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
2
2
0,00%
50,00%
50,00%
0,00%
0,00%
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Iluminação
0,00%
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso

0,00%
1
25,00%
4
100,00%

Segurança
0,00%

0,00%
1
25,00%
2
50,00%

0,00%
2
50,00%

0,00%
1
25,00%

0,00%

0,00%

0,00%

4
100,00%
1
25,00%
1
25,00%
0,00%
3
75,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabela 65 - Comentários e Sugestões - SEAVIN
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Avaliação Institucional Adequado
É necessário um espaço de trabalho compatível com o
tamanho da equipe, principalmente em relação ao
distanciamento social recomendado pela OMS.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Avaliação Institucional Inadequado
Até o presente momento, a limpeza da Seavin se restringia
a um pano de chão uma vez por semana. O banheiro é
muito sujo e limpam muito pouco, principalmente por ser o
WC de uso geral da reitoria.
Secretaria de Avaliação
Pouco adequado A limpeza realizada apenas uma vez por semana,
Institucional
insuficiente para manter o ambiente livre de poeiras.
Secretaria de Avaliação
Inadequado
Limpeza insuficiente, pois é feita somente 1x por semana.
Institucional
A qualidade da limpeza também insuficiente, em especial
quanto aos mobiliários e janelas.
Secretaria de Avaliação
Pouco adequado maior regularidade, pois ultimamente estava sendo
Institucional
realizada apenas uma vez na semana
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentários ou sugestão de melhoria
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Avaliação Institucional Pouco adequado Tivemos que instalar telas mosquiteiras para possibilitar a
abertura das janelas. O ar condicionado frequentemente
são contaminados pelo mofo presente na sala, que é um
problema recorrente.
Secretaria de Avaliação
Inadequado
A sala e confinada e as janelas que existem não podem ser
Institucional
abertas devido aos mosquitos.
Secretaria de Avaliação
Pouco adequado não é possivel abrir as janelas, devido a mosquitos. A tela
Institucional
impede a ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Divisão de Avaliação Institucional Inexistente
Não há banheiro em nossa unidade. Somos obrigados a
utilizar os demais WCs da reitoria. No nosso andar,
somente há os WCs públicos, que sempre estão muito
sujos.
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Secretaria de Avaliação
Institucional

Unidade
Divisão de Avaliação Institucional

Secretaria de Avaliação
Institucional
Secretaria de Avaliação
Institucional
Unidade
Divisão de Avaliação Institucional

Inadequado

o banheiro que utilizo fica no terreo da reitoria e é
compartilhado não apenas com servidores ( que são
muitos), mas também com transeuntes, comunidade
externa etc.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
Só temos uma sala pequena de trabalho. Temos que comer
e descansar sobre nossas próprias mesas de trabalho, ou
utilizar o espaço do SCF.
Inexistente
não há copa no meu setor, sendo necessário utilizar este
espaço de outro setor. No predio há copa compartilhada no
primeiro andar, mas não há espaço para dscanso.
Inexistente
não há este espaço.

Conceito
Inadequado

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Frequentemente há protestos e ficamos completamente à
mercê da sorte. Já houve ocasiões em que prenderam meu
braço na porta de saída da reitoria em uma das
manifestações.

4.30 SECULT - SECRETARIA DE CULTURA
Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 21
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 19

Tabela 66 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SECULT

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
3
13
2
0,00%
5,26%
15,79%
68,42%
10,53%
3
6
8
2
0,00%
15,79%
31,58%
42,11%
10,53%
1
1
15
2
0,00%
5,26%
5,26%
78,95%
10,53%
2
5
5
5
2
10,53%
26,32%
26,32%
26,32%
10,53%
1
6
10
2
0,00%
5,26%
31,58%
52,63%
10,53%
4
3
7
4
1
21,05%
15,79%
36,84%
21,05%
5,26%
2
8
8
1
10,53%
0,00%
42,11%
42,11%
5,26%
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Tabela 67 - Comentários e Sugestões - SECULT

Unidade
Coordenação do Cine Metrópolis

Coordenação do Teatro
Universitário

Unidade
Coordenação do Cine Metrópolis

Coordenação do Teatro
Universitário

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Existe a necessidade de investimento em equipamentoa
para transmissão de lives.
Mesa de corte. Câmera... etc
Adequado
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Há a necessidade de mais limpeza. Pelo menos duas
limpezas diárias, porque trata-se de uma sala de cinema,
com uma cabine de operação, uma bilheteria e uma sala de
coordenação.
Pouco adequado Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.
Ali a frequência de limpeza e manutenção é abaixo do
aceitável.

Divisão de Artes Plásticas

Inadequado

Secretaria de Cultura

Inadequado

Unidade
Coordenação do Teatro
Universitário

Conceito
Adequado

Unidade
Coordenação do Cine Metrópolis
Coordenação do Teatro
Universitário

Secretaria de Cultura

Unidade
Coordenação do Cine Metrópolis
Coordenação do Cine Metrópolis

A maioria dos colegas que dividem os espaços comuns
respeitam o bom senso de limpeza das áreas de trabalho,
porém alguns parecem fazer questão de sujar e manter os
espaços sujos.
Havia muito mofo e poeira na sala dos fundos do prédio da
EDUFES, infiltrações, a sala inundava por dentro com as
chuvas, tornava insalubre. Mas creio que quando as
atividades presenciais retornarem, já no teatro da UFES, as
condições melhoraram muito.
ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.

VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Trabalhamos em uma sala sem janelas...
Pouco adequado Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.
Ali é impossível ventilação natural, por conta da poeira que
entra pela janela.
Inadequado

A janela dá para um vão sujo do prédio e estacionamento.
Como não é feita limpeza regular não é possível usar as
janelas abertas.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Muito próximo a cozinha
Adequado
Os banheiros são bem distribuídos, mas também
necessitam de mais atenção no quesito LIMPEZA!
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Coordenação do Teatro
Universitário

Unidade
Coordenação do Teatro
Universitário

Divisão de Artes Plásticas

Unidade
Coordenação do Cine Metrópolis
Coordenação do Teatro
Universitário

Pouco adequado Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.
Neste último prédio, há poucos banheiros para o número
de servidores ali atuantes.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.
Inadequado
Único espaço para refeição é de frente para o banheiro,
além de ser apertado.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
A UFES nas oferece uma polícia de segurança real, que zele
pela vida e dignidade da comunidade geral.
Adequado
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário, exerço grande parte de minhas atividades na
sala da Secretaria de Cultura, no Prédio da Administração
Central.

4.31 SI - SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 112
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 106

Tabela 68 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SI

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1
16
83
6
0,00%
0,94%
15,09%
78,30%
5,66%
7
26
67
6
0,00%
6,60%
24,53%
63,21%
5,66%
4
16
71
15
0,00%
3,77%
15,09%
66,98%
14,15%
1
7
21
65
12
0,94%
6,60%
19,81%
61,32%
11,32%
6
28
64
8
0,00%
5,66%
26,42%
60,38%
7,55%
4
19
35
44
4
3,77%
17,92%
33,02%
41,51%
3,77%
8
13
75
10
0,00%
7,55%
12,26%
70,75%
9,43%
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Tabela 69 - Comentários e Sugestões - SI

Unidade
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte

Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul
Divisão de Manutenção de
Edificações e Infraestrutura
Urbana

Divisão de Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Divisão de Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Unidade
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A universidade utiliza softwares com licenças do tipo
copyright sem adquirir as licenças (i.e. software pirata).
Sugestão: Treinar o pessoal para o uso de softwares em
licença copyleft (softwares livre "como em liberdade").
Pouco adequado Faltam equipamentos adequados para realização de
medições, investigações e aferições nos edifícios e áreas
externas da universidade.
Adequado
Melhoria em equipamento para a atualização de softwares
mais atualizados
Pouco adequado Os computadores poderiam ser atualizados com maior
frequência. Carecemos de licença de softwares. Faltam
EPIs. Faltam diversos equipamentos necessários a
realização de verificações e medições.
Pouco adequado A DSEN/SI necessita de computadores de ponta para o
desenvolvimento de projetos no setor com softwares
específicos para a área. o equipamento existente está
obsoleto sendo necessário sua substituição.
Adequado
Falta de uma impressora próximo a sala de trabalho.
Pouco adequado Nunca houve compras permantes reaalizadas.
Adequado

Ótimo os carros passam por ótima revisão.

Pouco adequado Cadeiras desconfortáveis e monitor de computador
pequeno.
Inadequado
A fiscalização de serviços de cobertura exige ou alguma
ferramenta de apoio de acesso remoto aos locais de
execução ou a capacitação e certificação do fiscal para
supervisão em serviços em altura, além dos EPIs
relacionados.
Pouco adequado Precisamos de alguns exemplares técnicos para consulta,
além de pessoal de campo e alguns equipamentos(máquina
fotográfica, ferramentas...)
Mais que
tudo com conforto
adequado
Adequado
Precisamos atualizar nossos computadores e programas
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A equipe de limpeza só limpa a sala 1 vez por semana e na
maioria das vezes limpa apenas o chão (varre e passa
pano), sem tirar poeira. O banheiro também poderia ser
limpado com mais frequência.
Pouco adequado A limpeza deveria ser feita com mais frequencia
Inadequado

Diminuição da frequência de limpeza devido aos cortes nos
contratos atrapalha a manutenção de um ambiente salutar.
Pouco adequado Limpeza ineficiente, em especial dos banheiros.
Necessários mais limpezas diárias. Não há limpeza de tetos,
paredes, janelas e portas.
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Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul

Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Manutenção de
Edificações e Infraestrutura
Urbana
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Unidade
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Unidade
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Pouco adequado Os banheiros não são limpos como deveriam ser.
Inadequado

A falta de higiene da comunidade UFES e absolutamente
inaceitavel.
Pouco adequado Necessidade de alterar a rotina de limpeza de salas e ítens
voltados para o combate ao Covid-19, banheiros,
maçanetas e desinfecção de salas.
Adequado
Os banheiros e as salas são limpas
Pouco adequado Aditivar o contrato de limpeza, asseio e conservação
predial para mitigar os impactos de um ambiente mal
higienizado na saúde dos servidores.
Adequado
Antes da pandemia, a limpeza era adequada. Para o
momento pós-pandemia, quando houver o retorno das
atividades presenciais, será preciso intensificar o serviço de
limpeza, incluindo a desinfecção dos ambientes de
trabalho.
Pouco adequado Melhorar a periodicidade da limpeza que foi reduzida por
cortes nos contratos de prestação de serviço
Inadequado
Limpeza insuficiente.
Pouco adequado O banheiro é pequeno e pouco higienizado.

Adequado

Durante a duraçãoda pandemia, o procedimento que é
adequado a tempos normais se torna pouco adequado,
necessitando melhorar a frequência.
Pouco adequado Não há contrato ou recursos adequados à demanda do
CEUNES. Limpezas sem rotina diária.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
As luminárias em locais de trabalho deveriam possuir aletas
para controle de ofuscamento, o que não é encontrado no
local.
Pouco adequado Embora não me incomode pessoalmente, incomoda
colegas do setor.
Inadequado
Iluminação mal dimensionada, com muita incidência de
ofuscamento e com nível de iluminância inferior ao
necessário.
Inadequado
Tem muita iluminação direta, por causa das luminárias
inadequadas, o que ocasiona a irritação dos olhos.
Inadequado
A luz do sol vespertina bate de cara no rosto do servidor. Ja
foi pedido diversas vezes adequacoes, nunca respondidas.
Pouco adequado metade das lâmpadas da sala estão queimadas a meses e
ainda não foram trocadas.
Mais que
Salas garagem e estacionamentos bem iluminados.
adequado
Pouco adequado Lâmpadas queimadas e não há contrato ou recursos para
substituição.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Devido à necessidade de manutenção da climatização, não
há troca adequada de ar, necessária para a substituição do
gás carbônico por oxigênio.
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Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Divisão de Gestão Administrativa

Divisão de Manutenção de
Edificações e Infraestrutura
Urbana
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Unidade
Coordenação de
Acompanhamento e Fiscalização
de Obras
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Inadequado

Devido à situação atual de risco de contaminação
(pandemia da covid-19), a troca de ar do ambiente se torna
extremamente necessária.
Pouco adequado Não existe ventilação cruzada
Inexistente

Não há nenhuma troca de ar. Ar condicionado ligado o
tempo todo. Medição realizada por profissional já atestou a
inadequação do nível de CO2.
Inadequado
Pela pergunta não é possível saber se o assunto é
ventilação natural ou artificial. A ventilação natural no local
é inadequada, não sendo suficiente para a renovação
adequada do ar ou para o conforto dos usuários.
Pouco adequado Falta ar-condicionado na sala dos motoristas.
Pouco adequado O corredor necessita de ventilação.
Mais que
Ótima.
adequado
Pouco adequado Minha janela fica no sol da tarde, o que obriga uso de
persianas (impossivel deixar a janela aberta, pois precisa do
ar condicionado) e as persianas estão quebradas.
Adequado

Um aparelho de ar condicionado está quebrado há tempos.

Pouco adequado Ar condicionado constantemente com defeiro, durante a
pandemia a ventilação natural é insuficiente, agravado por
mosquitos(sala do lado de uma mata).
Pouco adequado Não há.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Considero que seria apropriado um número maior de
sanitários, tendo em vista o número de servidores na
unidade.
Adequado
Número suficiente, porém carecem de manutenção,
limpeza e insumos adequados (sabonete, papel, etc).
Pouco adequado O prédio possui apenas 2 bacias sanitárias para os usuários,
além do banheiro acessível. Pela população que utiliza os
sanitários, os mesmos estão em número suficiente, mas
ficamos por muito tempo com apenas 1 bacia visto que a
outra estava em manutenção.

Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Adequado

Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte

Adequado

Os banheiros são adequados. Porém um vestiário seria
ideal sobretudo como forma de incentivo a formas
alternativas e mais sustentáveis de locomoção.
Banheiro limpo.

Inadequado

não existe banheiro no andar em que trabalho. Somente no
anda de inferior.
Pouco adequado Não há banheiros no segundo piso do prédio.
Inadequado

Os banheiros sao uma vergonha. Nao ha higiene, nunca
teve sabao.
O banheiro feminino dos contratados esta servindo como
armazem de material de impeza.
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Diretoria de Infraestrutura de
Maruípe
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Unidade
Coordenação de
Acompanhamento e Fiscalização
de Obras
Coordenação de Projetos e
Orçamentos

Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul
Diretoria de Infraestrutura Setorial Sul

Diretoria de Infraestrutura de
Maruípe
Divisão de Gestão Administrativa

Pouco adequado Não existe banheiro para funcionário. Uso o banheiro dos
alunos.
Inadequado
Há três banheiros para aproximadamente 80 servidores e
mais alguns colaboradores(PMs e terceirizados)
Pouco adequado Poucos banheiros para o numero de servidores e a limpeza
é insuficiente.
Pouco adequado Poderia existir mais baias com sanitários, em função da
quantidade de servidores da SI.
Pouco adequado Falta colaboradores
Pouco adequado O número de usuários aumentou, tornando a quantidade e
limpeza dos banheiros precárias.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Há local para refeição, no entanto, falta espaço para
descanso.
Inadequado

Cabem poucas pessoas na Copa ao mesmo tempo e na hora
do almoço alguém tem que ficar esperando esvaziar. Não
há espaço para descanso, pois a copa logo precisa ser
desocupada para dar lugar a outro colega que queira
almoçar.

Pouco adequado Espaço pequeno para a quantidade de pessoas para a
edificação
Inadequado
Muito pequeno
Inadequado

Muito pequeno para a quantidade de servidores.

Inadequado

Não existe no edifício um espaço para descanso, apenas
para a refeição que, muitas vezes, fica com aglomeração de
pessoas.
Pouco adequado Poderia ser maior e mais bem equipado. Há uma área
externa para refeições, o que ajuda.
Adequado
Boa sala
Pouco adequado Espaco pequeno para muitas pessoas.
Pouco adequado Espaço pequeno, sendo necessário sua ampliação.
Pouco adequado não há espaço para descanso
Pouco adequado Para refeição existe, para descanso não
Inadequado

Não há local adequado para refeições e descanso

Pouco adequado No prédio em que está instalada a DIS não há um espaço
destinado para realização das refeições e descanso no
intervalo. Porém, foi providenciado um espaço para tal
finalidade no Campus, mas ainda é pouco para atender
todos os servidores.
Adequado

Temos o RU. Área de descaço usamos a área comum.

Inadequado

1 cantina de uns 2x4 metros. Espaço que não permite mais
do que 3 pessoas almoçando. Lembrando para
aproximadamente 80 servidores.
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Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Gestão Administrativa
Divisão de Manutenção de
Edificações e Infraestrutura
Urbana
Divisão de Meio Ambiente e
Sustentabilidade
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Unidade
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Coordenação de Projetos e
Orçamentos
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Diretoria de Infraestrutura Setorial Norte
Divisão de Manutenção de
Edificações e Infraestrutura
Urbana
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte
Divisão de Serviços de Engenharia
- Setorial Norte

Pouco adequado Ampliar o espaço da copa e finalizar a reforma para criação
do espaço de descanso
Inadequado
Espaço extremamente pequeno e mal ventilado. Área
externa é usada por terceirizados.
Inadequado
Pouco espaço, tratando-se de um setor com muitos
servidores.
Pouco adequado Pequeno

Pouco adequado Insuficiente, considerando a quantidade de servidores da
SI.
Inadequado
espaço inadequado para a quantidade de pessoas e FEDOR
DE ESGOTO CONSTANTE.
Inadequado
Há uma pequena cozinha e não há espaço para descanso.
Inadequado

Conceito
Inadequado
Inadequado

O espaço não atende ao numero de servidores
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Considero inadequada a substituição de servidores públicos
por convênio com a PM.
Entra quem quer.

Inadequado

Há segurança "patrimonial", principalmente devido à
proximidade com a base da vigilância. Porém a segurança
contra incêndio e pânico é inexistente.
Pouco adequado Não me sinto segura pois fica num lugar mais afastado da
visibilidade de todos
Pouco adequado devido o número reduzido dos vigilantes
Mais que
adequado
Inadequado

Ótima pois tem os quardas de empresa. E a polícia militar
melhor impossível
PMES armado no ambiente de trabalho.

Pouco adequado Atividades de fiscalização: Maioria dos edifícios não
possuem sistema de EPC instalado e condições de acesso
inadequadas às coberturas.
Inadequado
A quantidade de vigilantes/policiais, NÃO ATENDEM ÀS
NECESSIDADES DO ESPAÇO DO CEUNES. INADEQUADO.
Pouco adequado A vigilância tere o efetivo reduzido, o que torna o campus
inteiro um local perigoso, inclusive com furtos já
registrados.

4.32 SOCS - SECRETARIA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 9
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 9

132
Tabela 70 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SOCS

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
9
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
1
7
1
0,00%
11,11%
77,78%
11,11%
0,00%
7
2
0,00%
0,00%
0,00%
77,78%
22,22%
2
6
1
0,00%
0,00%
22,22%
66,67%
11,11%
3
2
1
3
33,33%
22,22%
11,11%
33,33%
0,00%
5
1
3
55,56%
0,00%
11,11%
33,33%
0,00%
3
2
4
33,33%
0,00%
22,22%
44,44%
0,00%

Tabela 71 - Comentários e Sugestões - SOCS
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação Administrativa
Pouco adequado Não temos limpeza diária
Secretaria de Órgãos Colegiados
Pouco adequado Banheiros sem sabonete as vezes ou papel, bem como a
Superiores
demora da limpeza.
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Secretaria de Órgãos Colegiados
Pouco adequado para as questões atuais de corona virus e a vez que foi
Superiores
solicitado desligar os ares condicionado. COmo as janelas
são basculantes o ar não entra direito. mas em relação ao
arcondionado ele é muito bom.
Unidade

Unidade
Secretaria de Órgãos Colegiados
Superiores
Secretaria de Órgãos Colegiados
Superiores
Unidade
Secretaria de Órgãos Colegiados
Superiores
Unidade
Coordenação Administrativa

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Fora da sala
Inexistente

O banheiro é fora do setor.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inexistente
Temos uma cozinha, mas não temos mesa, nem cadeiras.

Conceito
Adequado

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
O prédio tem segurança (vigia), mas o estacionamento tem
pouca iluminação.
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4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

Total de servidores da unidade aptos a participarda avaliação: 5
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 4

Tabela 72 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SRI

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
4
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
2
2
0,00%
0,00%
50,00%
50,00%
0,00%
1
3
0,00%
25,00%
0,00%
75,00%
0,00%
2
1
1
0,00%
50,00%
25,00%
25,00%
0,00%
1
3
0,00%
25,00%
0,00%
75,00%
0,00%
2
1
1
0,00%
50,00%
25,00%
25,00%
0,00%
2
2
0,00%
0,00%
50,00%
50,00%
0,00%

Tabela 73 - Comentários e Sugestões - SRI

Unidade

Unidade
Divisão de Línguas

Unidade
Divisão de Mobilidade para o
Exterior
Unidade
Divisão de Línguas
Divisão de Mobilidade para o
Exterior
Unidade
Divisão de Mobilidade para o
Exterior

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não houve comentário ou sugestão de melhoria
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Necessidade de efetuar limpeza mais vezes por semana estava sendo feita apenas 1 vez por semana.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não há entrada de luz natural.
VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Não existe janela que possa ser aberta, na sala onde
trabalho.
Inadequado
Não há janela.

Conceito
Inadequado

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Pouco banheiro para muitos servidores.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
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Unidade
Divisão de Mobilidade para a Ufes
Divisão de Mobilidade para o
Exterior
Unidade
Divisão de Línguas
Divisão de Mobilidade para a Ufes

Conceito
Inadequado

Comentário ou sugestão de melhoria
Falta espaço para descanso, mas o espaço para refeição é
aceitável.
Inadequado
Espaço pequeno compartilhado com outros setores. Não há
mesa e cadeira suficiente.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Necessidade de mais "rondas" da segurança universitária,
em especial nas horas finais do expediente.
Adequado
Até hoje, os momentos de insegurança foram aleatórios.

4.34 STI - SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 46
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 46

Tabela 74 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - STI

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
6
35
5
0,00%
0,00%
13,04%
76,09%
10,87%
11
20
14
1
0,00%
23,91%
43,48%
30,43%
2,17%
1
2
35
8
0,00%
2,17%
4,35%
76,09%
17,39%
4
13
26
3
0,00%
8,70%
28,26%
56,52%
6,52%
1
9
13
21
2
2,17%
19,57%
28,26%
45,65%
4,35%
4
10
15
16
1
8,70%
21,74%
32,61%
34,78%
2,17%
6
9
13
17
1
13,04%
19,57%
28,26%
36,96%
2,17%

Tabela 75 - Comentários e Sugestões - STI
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento Pouco adequado Melhorar as cadeiras disponibilizadas. A sala muito aberta
causa distrações.
Coordenação de Manutenção
Pouco adequado Falta de equipamentos de testes.
Geral
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Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação

Pouco adequado Equipamentos antigos e obsoletos, não existe politica de
distribuição de equipamentos.
Pouco adequado faltam cadeiras ergonônicas.

Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação

Adequado

Muita luz que chega a incomodar as vistas.

Adequado

Não existe manutenção de limpeza no ar condicionado!

Pouco adequado O equipamento está defasado para as funções realizadas e
a ergonomia não é adequada.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento Pouco adequado Falta de educação de alguém colegas que insistem em
urinar no chão todo santo dia.
Coordenação de Manutenção
Pouco adequado Devido a contenção de despesa do governo a limpeza ficou
Geral
precaria.
Diretoria de Sistemas Corporativos Pouco adequado A frequência de limpeza diminuiu, impactando diretamente
na limpeza do local.
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
A limpeza é feira somente uma vez por semana.
da Informação
Sugiro aumentar a freqüencia para pelo menos tres vezes
por semana.
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
A limpeza estava sendo realizada a cada 2 semanas num
da Informação
ambiente que conta com cerca de 50 servidores e possui
um auditório.
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
já tivemos que lavar banheiros devido a falta de limpeza.
da Informação
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
limpeza de 15 em 15 dias ou 01 vez por semana.
da Informação
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
Não é feita limpeza com regularidade, o que acarreta em
da Informação
aparecimento de animais e insetos no ambiente de
trabalho.
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
Tivemos períodos de pouca ou nenhuma limpeza no setor
da Informação
Superintendência de Tecnologia
Pouco adequado Ultimamente deixou a desejar. Nos meses anteriores ao
da Informação
confinamento, nós estávamos limpando as salas, banheiros
e recolhendo lixos.
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Sistemas Corporativos Adequado
Poderia ser melhor.
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
Disposição e forma das lâmpadas inadequado.. Produzem
da Informação
luz direta e acabam ficando bem ao lado da linha visual do
monitor, provocando a entrada de luz excessiva aos olhos
dos servidores. Precisa alterar para luz refletida ou outra
disposição.

VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento Pouco adequado Problemas com ar condicionado são constantes, pois a sala
muito aberta não foi feita para se adequar a isso.
Diretoria de Infraestrutura
Inadequado
Sala compartilhada, onde, sempre as janelas estão
fechadas, e sempre com 50% de refrigeração, devido a
péssima manutenção nos equipamento de ar condicionado.
Diretoria de Sistemas Corporativos Pouco adequado Alguns equipamentos de ar condicionado não estão
funcionando.
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Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação

Pouco adequado A distribuição do ar-condicionado é inadequada, pois gera
locais de muito frio e ocasiona gripes e resfriados
constantes.
Pouco adequado Ar condicionado com problemas corriqueiramente

Pouco adequado Sistema de refrigeração barulhento, sem condições de uso
continuo.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Manutenção
Pouco adequado Muitas pessoas acessando o banheiro onde o uso é
Geral
individual e com acesso liberado a toda comunidade.
Diretoria de Infraestrutura
Pouco adequado Ruim, e péssimo estado de conservação.
Diretoria de Sistemas Corporativos Inadequado
Banheiros velhos e mal distribuído, porta quebrada.
Superintendência de Tecnologia
da Informação

Inadequado

O local de trabalho possui mais de 40 servidores homens e
apenas 2 sanitários, além disso os 3 mictórios sofrem
entupimento constante. A disponibilidade já é pouca para
os servidores e ainda temos um auditório que é utilizado
constantemente.

Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação

Pouco adequado Os banheiros poderiam ser mais amplos.
Inadequado

Poderia ter mais banheiros masculinos.

Inadequado

Poucos banheiros masculinos

Adequado

Quantidade adequada, porém a limpeza é inexistente
praticamente.
Inadequado
São 4 banheiros para 50 pessoas, 2 banheiros são
femininos e no prédio existem 45 homens. Má distribuição.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria de Infraestrutura
Inadequado
Não existe.
Diretoria de Sistemas Corporativos Pouco adequado Mobiliário e equipamentos velhos.
Superintendência de Tecnologia
Inexistente
Cozinha minúscula, descanso não existe.
da Informação
Superintendência de Tecnologia
Inexistente
Descanso inexistente.. cozinha minúscula
da Informação
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
O espaço atual comporta somente 10% dos servidores do
da Informação
setor.
Sugiro aumentar o mesmo para comportar uma quantidade
mínima de 20% dos servidores do setor.
Superintendência de Tecnologia
Pouco adequado O espaço para refeição poderia ser maior.
da Informação
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
Pequeno, mal ventilado, próximo ao ambiente de trabalho,
da Informação
vindo a contaminar todo o ambiente.
Superintendência de Tecnologia
Inadequado
Poderia ter uma cozinha maior.
da Informação
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Desenvolvimento Inadequado
Somente um cadeado de 20 reais protege os servidores e
computadores que disponibilizam os sistemas da UFES para
todos. Melhorar isso.
Coordenação de Manutenção
Inadequado
Já fui roubado por duas vezes uma dentro do proprio setor
Geral
e outra no campu.
Diretoria de Sistemas Corporativos Inexistente
Não há nenhum tipo de controle de segurança.
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Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação
Superintendência de Tecnologia
da Informação

Pouco adequado Ambiente externo pouco iluminado.
Sugiro melhorar este quesito.
Adequado
Levando em consideração o valor dos equipamentos e a
importância estratégica da TI a segurança deve ser
aprimorada.
Pouco adequado Qualquer pessoa pode entrar na universidade.
Inadequado

Temos problemas na entrada do prédio. Um simples
cadeado antigo é usado para fechar a entrada principal do
prédio.

4.35 SUPEC- SUPERINTENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 14
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 14

Tabela 76 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2020 - SUPEC

Equipamentos e recursos
Limpeza e conservação
Iluminação
Ventilação
Distribuição de banheiro
Espaço para refeição e descanso
Segurança

Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
4
10
0,00%
0,00%
28,57%
71,43%
0,00%
1
7
6
0,00%
7,14%
50,00%
42,86%
0,00%
10
4
0,00%
0,00%
0,00%
71,43%
28,57%
1
2
9
2
0,00%
7,14%
14,29%
64,29%
14,29%
1
11
2
0,00%
0,00%
7,14%
78,57%
14,29%
2
6
5
1
0,00%
14,29%
42,86%
35,71%
7,14%
3
4
7
0,00%
21,43%
28,57%
50,00%
0,00%

Tabela 77 - Comentários e Sugestões - SUPEC
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Publicidade
Pouco adequado Os recursos estão ficando obsoletos e precisam ser
atualizados
Seção de Veiculos Impressos e
Pouco adequado Para o realizar o trabalho de redes sociais, é fundamental
Internet
um celular mais moderno.
Superintendência de Comunicação Adequado
Internet instável, um dos computadores do setor necessita
de conserto.
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Superintendência de Comunicação Pouco adequado Os equipamentos existem, mas estão ficando antigos,
dando problemas, e não há manutenção. É o caso
especialmente das câmeras e microfones.
Superintendência de Comunicação Adequado
Os equipamentos no local de trabalho são adequados e a
nova ilha de edição potencializou otimizar essa parte do
processo de produção audiovisual. Contudo, durante a
pandemia, as condições de trabalho em casa foram
limitadas.
Unidade
Seção de Publicidade

Seção de Veiculos Impressos e
Internet
Seção de Veiculos Impressos e
Internet
Superintendência de Comunicação

Superintendência de Comunicação
Superintendência de Comunicação

Unidade
Superintendência de Comunicação
Superintendência de Comunicação

Unidade
Seção de Veiculos Impressos e
Internet

Superintendência de Comunicação

Superintendência de Comunicação

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
A limpeza em geral é boa, mas nos últimos meses do
período avaliado e antes do isolamento social, começou a
ficar um pouco precária, talvez pela diminuição do número
de vezes que o pessoal da limpeza estava atendendo.
Adequado
banheiros precisa de mais limpeza.
Inadequado

Muitas vezes, os próprios servidores do setor tiveram que
fazer a limpeza da sala, que estava mto suja e sem previsão
de limpeza pelos profissionais.
Pouco adequado Com a redução das equipes de limpeza, as condições do
local de trabalho não se tornaram adequadas. Nos
banheiros, de uso comum, a situação se complicou ainda
mais.
Pouco adequado Problemas com a regularidade do serviço de limpeza no
setor
Pouco adequado Seria interessante se a equipe de limpeza pudesse ir mais
vezes durante a semana.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
As instalações da sala onde trabalho são boas e há
iluminação natural.
Mais que
Temos bastante luz natural.
adequado
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Algumas janelas não abrem e, quando ficamos sem ar
condicionado (devido ao corte no orçamento), tivemos que
adquirir, por nossa conta, ventiladores portáteis pra
suportar o calor.
Adequado
A sala possui janelas de báscula, mas normalmente ficam
fechadas e usamos o ar condicionado. Pela janela costuma
entrar fumaça de cigarro de pessoas do lado de fora do
prédio.
Adequado
A ventilação poderia ser melhor caso as janelas não fossem
no estilo báscula. Isso foi sentido durante o período em que
não foi possível utilizar o ar condicionado. Para manter
janelas abertas, também seriam necessárias telas para
insetos e mosquitos.

Superintendência de Comunicação Adequado
Dificuldade para abrir janelas, se necessário.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Superintendência de Comunicação Adequado
Ainda é adequado, mas a chegada de um novo setor ao
andar onde atuo aumentou muito o fluxo de pessoas no
banheiro.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
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Unidade
Seção de Publicidade

Conceito
Inadequado

Comentário ou sugestão de melhoria
Existe espaço pequeno para refeição, mas não existe
espaço adequado para descanso no intervalo
Seção de Veiculos Impressos e
Pouco adequado A cozinha é suja e tem bem pouca ventilação, o que torna o
Internet
ambiente mto quente.
Seção de Veiculos Impressos e
Pouco adequado Aqui temos um problema sério. O espaço de
Internet
refeição/lanche e café fica localizado no mesmo local de
trabalho, ou seja, o nosso local de trabalho é o mesmo da
copa.
Seção de Veiculos Impressos e
Pouco adequado cozinha muito pequena para atender o prédio. sem espaço
Internet
para descanso.
Superintendência de Comunicação Adequado
Marquei "adequado", mas não se aplica. Não tenho
intervalo de almoço e não utilizo esses espaços.
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Seção de Veiculos Impressos e
Inadequado
Minha bicicleta foi roubada no prédio da Reitoria, no
Internet
campus de Goiabeiras.
Seção de Veiculos Impressos e
Inadequado
Qualquer pessoa tem acesso aos setores e bens já foram
Internet
furtados.
Superintendência de Comunicação Adequado
Considero adequado por estarmos no prédio da reitoria,
que aparenta ser um local seguro. Quanto à sala,
especificamente, há fragilidade nas trancas de portas e
armários, bem como nas janelas.
Superintendência de Comunicação Pouco adequado Insegurança no acesso e no entorno do prédio

