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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 2019. Os dados foram coletados de 1 a 16 de
julho de 2019.
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, sequencialmente o resultado por campus universitário e por fim a
apresentação das respostas por unidade estratégica. Para o estudo dos dados, os resultados
com médias de 0 a 2,9 foram considerados críticos, ou seja, são mais graves, pois indicam que o
item é inexistente, inadequado ou pouco adequado; os resultados com médias de 3,0 a 3,9
indicam condições moderadas, isto é, são itens que existem nas unidades, mas são pouco
adequados e podem ser melhorados; e os resultados com médias iguais ou superiores a 4,0
indicam resultados positivos, pois avaliados como sendo adequados ou mais que adequados.
Espera-se com este trabalho apresentar as informações prestadas pelos
servidores, com a finalidade de evidenciar as áreas que precisam de intervenção, 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 3.778
servidores ativos na Ufes, sendo 2.022 técnico-administrativos em educação.
Um total de 1881 servidores responderam ao questionário para o diagnóstico
das condições de trabalho, representando 92,71% dos servidores aptos a participar do
Programa de Avaliação de Desempenho de 2019.
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 - 2019
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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, observando o Gráfico 5 é
possível perceber que existem diversas áreas que necessitam de ações de melhoria, de acordo
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com a opinião dos servidores técnico-administrativos em educação. Destacam-se
negativamente os itens Espaço para refeição e descanso e Segurança, com muitas avaliações
com conceito Inexistente, Inadequado ou Pouco adequado.
Tabela 1: Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Ufes - Notas Médias

ITENS AVALIADOS

MÉDIA

Equipamentos e recursos

3,7

Limpeza e conservação

3,7

Iluminação

3,9

Ventilação

3,7

Distribuição de banheiro

3,4

Espaço para refeição e descanso

2,9

Segurança

3,1

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 2019 - Ufes (por número e porcentagem de servidores)
Inexistente Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
Equipamentos e recursos

10
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0,5%

5,2%

21,6%

66,3%
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A partir dos dados da Tabela 2, os Gráficos de 2 a 8 a seguir representam o
detalhamento dos resultados gerais do diagnóstico das condições de trabalho na Ufes:
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Gráfico 5 - Ventilação
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Gráfico 8 - Segurança
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3 RESULTADO POR CAMPUS

3.1 CAMPUS ALEGRE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 140
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 135

Tabela 3 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus Alegre

ITENS AVALIADOS

MÉDIA

Equipamentos e recursos

3,7

Limpeza e conservação

3,8

Iluminação

4,0

Ventilação

3,7

Distribuição de banheiro

3,5

Espaço para refeição e descanso

2,9

Segurança

3,5

Conforme Tabela 3, com base nas respostas dos 135 servidores que trabalham
no campus de Alegre, sobressai negativamente a nota para Espaço para refeição e descanso,
que ficou em 2,9. O resultado para Iluminação, com média 4,0, é o mais alto do campus de
Alegre e uma das mais altas de todos os itens dos quatro campi. O restante apresenta resultado
moderado (de 3,5 a 3,8), mas aproximando-se de um resultado positivo.

3.2 CAMPUS GOIABEIRAS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 1053
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 956
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Tabela 4 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus Goiabeiras

ITENS AVALIADOS

MÉDIA

Equipamentos e recursos

3,8

Limpeza e conservação

3,5

Iluminação

3,9

Ventilação

3,7

Distribuição de banheiro

3,5

Espaço para refeição e descanso

3,0

Segurança

3,0

No campus de Goiabeiras, os itens Segurança e Espaço para refeição de descanso
foram os com menor nota (ambos com 3,0). O resultado mais positivo foi para Iluminação.

3.3 CAMPUS MARUÍPE

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 727
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 686

Tabela 5 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus Maruípe

ITENS AVALIADOS

MÉDIA

Equipamentos e recursos

3,6

Limpeza e conservação

3,8

Iluminação

3,8

Ventilação

3,7

Distribuição de banheiro

3,4

Espaço para refeição e descanso

2,9

Segurança

3,3

No campus de Maruípe, Espaço para refeição e descanso teve resultado crítico
(2,9). Os demais itens ficaram dentro de um resultado considerado moderado.
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3.4 CAMPUS SÃO MATEUS

Total de servidores do campus aptos a participar da avaliação: 109
Quantidade de servidores do campus que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 104

Tabela 6 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - Notas Médias - Campus São Mateus

ITENS AVALIADOS

MÉDIA

Equipamentos e recursos

3,9

Limpeza e conservação

4,0

Iluminação

4,0

Ventilação

3,8

Distribuição de banheiro

3,3

Espaço para refeição e descanso

2,2

Segurança

3,1

No campus de São Mateus as médias mais altas foram para Limpeza e
conservação e Iluminação, ambas com nota 4,0 . Por sua vez, Espaço para refeição e descanso
teve a menor média dentre todos os itens dos quatro campi, com 2,2. Os outros itens
obtiveram resultado moderado.
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4 RESULTADO POR UNIDADE ESTRATÉGICA

Neste capítulo são apresentados os resultados do diagnóstico das condições de
trabalho por unidade estratégica, através de duas tabelas: a) quantidade e porcentagem de
servidores técnico-administrativos respondentes por conceito em cada item avaliado; e b)
comentários e sugestões dos servidores (transcritos exatamente como o servidor os escreveu).

4.1 AG - AUDITORIA GERAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 6
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 5

Tabela 7 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - AG
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

0,0%

3

2

60,0%

40,0%

3

2

60,0%

40,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Distribuição de banheiro
%

Segurança
%

0,0%

0,0%

100,0%

1

4

20,0%

80,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2

2

1

0,0%

40,0%

40,0%

20,0%

0,0%

1

2

2

20,0%

40,0%

40,0%

0,0%

0,0%

Espaço para refeição e descanso
%

100,0%

5

Ventilação
%

0,0%

5

Iluminação
%

0,0%

0,0%

Tabela 8 - Comentários e Sugestões – AG

Unidade
Secretaria Administrativa da
Auditoria - AG
Auditoria Geral - AG
Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado apesar de faltar coisas básicas como mouse para
Adequado
o computador e estabilizador, pois a Ufes não tem dinheiro
para comprar essas coisas.
Pouco adequado Há necessidade de atualização dos computadores.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Auditoria Geral - AG
Auditoria Geral - AG
Secretaria Administrativa da
Auditoria - AG
Unidade

Unidade

Unidade
Secretaria Administrativa da
Auditoria - AG
Unidade
Secretaria Administrativa da
Auditoria - AG
Unidade
Auditoria Geral - AG
Auditoria Geral - AG
Secretaria Administrativa da
Auditoria - AG

A limpeza ocorre apenas uma vez por semana de forma
superficial
Pouco adequado São realizadas limpezas esporádicas
A limpeza é realizada apenas uma vez por semana o que é
Pouco adequado
insuficiente.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado

Pouco adequado

Poucos banheiros para uma monte de mulheres. Não tem
banheiro com chuveiro caso você queira tomar uma banho.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Tem uma copa no andar com poucos banquinhos onde
Inadequado
você tem que comer rápido para dar lugar as outras
pessoas. Não existe lugar para descanso.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Há necessidade de portaria de identificação no prédio.
Inadequado
Assim, como identificação para os servidores efetivos.
Não há controle de entradas no prédio da administração
Inadequado
central. Este ano tivemos ameaças à UFES que foram
amplamente divulgadas.
Não existe segurança. Entra quem quer no prédio da
Inexistente
Reitoria e o acesso aos setores é livre. Ficamos a mercê do
crime.

4.2 BC - BIBLIOTECA CENTRAL

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 82
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 76

Tabela 9 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - BC
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%
Iluminação

0,0%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
5

13

53

4

6,7%

17,3%

70,7%

5,3%

11

34

27

3

14,7%

45,3%

36,0%

4,0%

5

10

54

6

16
%

0,0%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

6,7%

13,3%

72,0%

8,0%

15

10

44

6

20,0%

13,3%

58,7%

8,0%

3

4

7

53

8

4,0%

5,3%

9,3%

70,7%

10,7%

6

2

13

50

4

8,0%

2,7%

17,3%

66,7%

5,3%

8

16

30

19

2

10,7%

21,3%

40,0%

25,3%

2,7%

Tabela 10 - Comentários e Sugestões - BC
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Precisa diminuir as entradas no sistema. Desta forma,
Biblioteca - Setorial Sul
Pouco adequado
agilizando o atendimento ao usuário.
Coordenação da Biblioteca
Falta material de apoio técnico para o desenvolvimento das
Inadequado
Setorial de Artes - BC
atividades.
Divisão de Assistência ao Usuário Aguardando a instalação dos novos computadores para
Pouco adequado
BC
toda a Biblioteca.
Divisão de Assistência ao Usuário Aguardando os novos computadores que foram
Pouco adequado
BC
comprados.
Divisão de Assistência ao Usuário Aguardando preparo técnico dos equipamentos que já se
Pouco adequado
BC
encontram na Biblioteca.
Divisão de Assistência ao Usuário Adequado
Falta manutenção preventiva de equipamentos.
BC
Divisão de Assistência ao Usuário Adequado
Novos equipamentos, novos serviços de qualidade.
BC
Divisão de Assistência ao Usuário O setor esta passando por uma reforma e certamente irá
Adequado
BC
melhorar
porque a opção de adequado? é fato que nem tudo
Divisão de Assistência ao Usuário Adequado
funciona cem por cento, portanto é sempre demorado o
BC
conserto.
Apesar de adequado, os computadores precisam de
Divisão de Biblioteca Setorial do
Adequado
melhorias, bem como o sistema pergamum que em
CCS - BC
momentos fica lento ou fora do ar.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Biblioteca totalmente vulnerável as ações do tempo: vento,
Pouco adequado
CEUNES - BC
chuva, calor etc.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Falta computadores e vários itens de escritório de matérias
Pouco adequado
CEUNES - BC
de consumo.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Planejamento de compras de acordo compatível com as
Inadequado
CEUNES - BC
atividades realizadas no setor.
Divisão de Formação e
Pouco adequado Está faltando material básico para reparos
Tratamento de Acervo - BC
Não há material suficiente e adequado para fazer os
Divisão de Formação e
Inadequado
reparos de livros; a tinta da impressão das etiquetas não é
Tratamento de Acervo - BC
de qualidade e sai facilmente.
Divisão de Formação e
Pouco adequado Rede precária e computadores antigos
Tratamento de Acervo - BC
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Unidade
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Biblioteca - Setorial Sul

Pouco adequado

Biblioteca Central - BC

Pouco adequado

Biblioteca Central - BC

Pouco adequado

Coordenação da Biblioteca
Setorial da Educação - BC

Pouco adequado

Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC

Pouco adequado

Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC

Pouco adequado

Coordenação da Biblioteca
Setorial Tecnológica - BC

Adequado

Pois com a redução dos colaboradores terceirizados a
limpeza deixou de ser constante.
A limpeza é realizada com frequência, mas a fato do
ambiente receber ação de agentes externos como poeira,
teias de aranhas que constroem seu habitar na fachada da
biblioteca deixam o aspecto ruim.
Equipe de limpeza não é fixa no local, podendo ficar
períodos do dia/semana sem limpeza. O piso
emborrachado da biblioteca também acumula muita poeira
e fica encardido.
A equipe da limpeza tem uma péssima regularidade na
limpeza do setor.
A limpeza não é feita adequadamente, considerando os
materiais as suas especificidades de higiene e
condicionamentos.
limpeza feita apenas uma vez na semana, o que é
inadequado, pois o giro de usuários é muito intenso na
biblioteca
Porém a limpeza é feita de maneira superficial, até por que
infelizmente, são poucos trabalhadores pra grande
extensão da UFES, eles fazem o que está ao alcance, pra
dar conta de tudo.

Divisão de Assistência ao Usuário Pouco adequado Acervos extremamente sujos
BC
Apesar dos esforços das equipes de limpeza (super
reduzida) para manter o ambiente limpo e agradável, fica
Divisão de Assistência ao Usuário Inadequado
claro que a falta de climatização prejudica todo o trabalho
BC
de limpeza. A área de estudos, as estantes e os livros estão
cobertos de poeira.
Apesar dos esforços das equipes de limpeza para
Divisão de Assistência ao Usuário manutenção do ambiente limpo e agradável, a falta de
Pouco adequado
BC
climatização da biblioteca prejudica todo o trabalho
realizado.
Divisão de Assistência ao Usuário É preciso permanência nos locais dos responsáveis em
Pouco adequado
BC
limpar.
Inadequado consiste na limpeza e conservação do acervo
no qual tenho que manusear diariamente. Já a limpeza do
Divisão de Assistência ao Usuário Inadequado
chão e mobiliário é pouco adequado porque o quantitativo
BC
da equipe de limpeza é insuficiente para atender as
condições de sujidade do local.
Muita poeira, o pessoal da limpeza não pode limpar os
Divisão de Assistência ao Usuário Pouco adequado computadores, que apesar de novos, já estão acumulando
BC
poeira.
Divisão de Assistência ao Usuário O regime de mutirão atual não funciona para o nosso
Inadequado
BC
órgão.
Divisão de Assistência ao Usuário Adequado
temos limpeza do chão todos os dias
BC
Divisão de Biblioteca Setorial do
Bibliotecas necessitam mais cuidado, principalmente com o
Pouco adequado
CEUNES - BC
acervo em papel.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Adequado
Embora o acervo da biblioteca nunca tenha sido limpo.
CEUNES - BC
Divisão de Biblioteca Setorial do
Pouco adequado Funcionários insuficientes.
CEUNES - BC
Divisão de Formação e
A limpeza é realizada somente nas mesas e piso. Os
Inadequado
Tratamento de Acervo - BC
móveis, estantes e livros ficam empoeirados
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Divisão de Formação e
Tratamento de Acervo - BC
Divisão de Formação e
Tratamento de Acervo - BC
Divisão de Formação e
Tratamento de Acervo - BC

a limpeza precisa ser feita por completo, incluindo as
Pouco adequado prateleiras, armários, pia da cozinha, etc. Isso não é feito.
Não tem sabonete no banheiro.
Limpeza uma vez na semana é muito pouco para um local
Inadequado
empoeirado como a Biblioteca Central
Muita poeira, a limpeza feita deixa muito a desejar. pois só
Pouco adequado é feita uma vez por semana. as crises alérgicas só tendem a
aumentar

Divisão de Formação e
Tratamento de Acervo - BC

Pouco adequado poucas pessoas para execução do trabalho

Unidade

Conceito

Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC
Divisão de Assistência ao Usuário BC
Divisão de Assistência ao Usuário BC
Divisão de Assistência ao Usuário BC
Divisão de Assistência ao Usuário BC
Divisão de Biblioteca Setorial do
CEUNES - BC
Unidade
Biblioteca Central - BC

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Devido a arquitetura do prédio, as persianas das janelas
tem que ficar fechadas, por causa do sol. Escurecendo o
Pouco adequado ambiente.
Pouco adequado É necessário a troca da rede elétrica da biblioteca.
Pouco adequado É necessário reforma da rede elétrica do prédio BC.
Mais que
adequado
Iluminação artificial e natural.

Pouco adequado Muita lâmpada queimada no prédio da BC.
Inadequado se levar em consideração a importância da
iluminação do acervo, entretanto, nos outros setores julgo
Inadequado
adequada.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
O ambiente é ventilado, porém esse é um fator que
prejudica, pois, junto com a ventilação vem sujeira e
Adequado
poeira, o que prejudica na limpeza e conservação.

Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC
Inadequado

equipamentos de ar condicionado instalados, porém um
funciona de forma precária e sem filtro de impurezas e o
outro não funciona desde a instalação, há mais de 8 anos.

Por ser uma biblioteca, precisa preservar o(s) material(is)
bibliográficos. O ar condicionado é precedente para o
Coordenação da Biblioteca
ambiente, as janelas precisam estar fechadas, por causa
Setorial de Artes - BC
dos riscos dos agentes biológico. O ar precisa estar
Pouco adequado funcionando.
As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade de
Divisão de Assistência ao Usuário poeira nas estantes, nos computadores, nos livros e nos
BC
Inadequado
espaços para estudo.
As janelas abertas, permitem estocar grande quantidade de
Divisão de Assistência ao Usuário poeira nas estantes, nos livros e nos espaços para estudo. O
BC
Inadequado
ambiente está insalubre.
Acervos bibliográficos necessitam de controle climático
Divisão de Biblioteca Setorial do
para atingirem o maior tempo de uso possível. Aqui não há
CEUNES - BC
Inadequado
esse controle.
Divisão de Biblioteca Setorial do
As laterais do prédio são abertas, no frio faz muito frio, no
CEUNES - BC
Inadequado
calor faz muito calor.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Biblioteca totalmente vulnerável as ações do tempo: vento,
CEUNES - BC
Pouco adequado chuva, calor etc.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC
Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC

Inexistente

não há banheiros na biblioteca.

Inexistente

Não tem banheiro no setor desde a construção do prédio. É
preciso utilizar o banheiro de outro setor, considerando
que utilizamos banheiro com demais pessoas e temos que
esperar na fila.

Os banheiros que se localizam perto da sala de atrabalho é
de uso comum dos usuários da biblioteca, portanto muito
Divisão de Assistência ao Usuário Pouco adequado
frequentado. Ele suja facilmente. Os banheiros para os
BC
servidores fica longe da sala onde trabalho.
Divisão de Biblioteca Setorial do
CEUNES - BC

Pouco adequado Banheiros pequenos.

Em dias muito movimentados mais de 1000 pessoas
chegam a circular no prédio da Biblioteca. Para uso
Divisão de Biblioteca Setorial do
Inadequado
simultâneo há apenas dois reservados para o sexo
CEUNES - BC
masculino e dois mictórios e 4 reservados para o sexo
feminino. Há 4 banheiros PCD.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
O setor conta com duas copas bem espaçosas que
Biblioteca Central - BC
Adequado
permitem um local de refeição e também de descanso.
Não temos espaço para fazer as refeições, lanches e
Coordenação da Biblioteca
Inexistente
descanso. E para piorar não temos microondas para
Setorial de Artes - BC
esquentar as refeiçoes no local.
Divisão de Assistência ao Usuário Espaço para refeição existe, mas para descanso é
Pouco adequado
BC
inexistente.
Divisão de Assistência ao Usuário Local para refeição existe. Para descanso no intervalo é
Pouco adequado
BC
inexistente.
Divisão de Assistência ao Usuário - Mais que
Não preciso utilizar, pois, tenho flexibilização de carga
BC
adequado
horária.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Adequado
Adequado para refeição, mas não tem lugar para descanso.
CEUNES - BC
Divisão de Biblioteca Setorial do
Adequado
Falta um espaço para descanso ou distração.
CEUNES - BC
Divisão de Biblioteca Setorial do
O espaço para refeição é pouco adequado. O espaço para
Inexistente
CEUNES - BC
descanso inexiste.
Divisão de Formação e
Pouco adequado Falta área de descanso no intervalo
Tratamento de Acervo - BC
Divisão de Formação e
Adequado
Não existe local de descanso
Tratamento de Acervo - BC
Divisão de Formação e
Pouco adequado não tem local para descanso.
Tratamento de Acervo - BC
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Biblioteca - Setorial Sul
Pouco adequado Teria que ter catraca e detector de metal.
Não possui vigilância fixa na Biblioteca Central que é um
Biblioteca Central - BC
Pouco adequado
local de grande circulação de pessoas.
O setor até possui câmeras de videomonitoramento, mas
carece de segurança dado ao sua grande dimensão
Biblioteca Central - BC
Pouco adequado territorial que deixa o setor muito vulnerável pois, circulam
muitas pessoas. Além questões de saída de emergência,
hidrantes para combate inadequados.
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Devido a falta de recurso que a instituição vem passando, a
noite torna-se inseguro para os servidores que trabalham
Pouco adequado
sozinhos. Claro que durante ao dia não temos segurança
adequada.
Divisão de Assistência ao Usuário A biblioteca é local de grande circulação de pessoas, é
Pouco adequado
BC
necessário a presença constante de segurança no local.
Divisão de Assistência ao Usuário A segurança só existe quando anoitece, mas durante à
Pouco adequado
BC
tarde não aparece, nenhum vigilante ou policial.
É inerente à biblioteca a entrada franca e irrestrita de quem
precisa e deseja. Assim, os trabalhadores deste setor
Divisão de Assistência ao Usuário Inexistente
encontram-se expostos a qualquer tipo de pessoa. Entendo
BC
que é necessário a presença de pelo menos um segurança
no prédio.
Divisão de Assistência ao Usuário Houve uma ínfima melhoria após o contrato com a Policia
Inadequado
BC
Militar.
Divisão de Assistência ao Usuário Inexistente
Pouca segurança para todo o campus.
BC
Divisão de Assistência ao Usuário Pouco adequado Pouca vigilância no quadro da UFES
BC
Apesar de haver a patrulha por parte dos policiais militares,
Divisão de Biblioteca Setorial do
Inadequado
esta é feita em momentos pontuais do dia. Não há um
CCS - BC
segurança que fique fixo na área.
Divisão de Biblioteca Setorial do
Inadequado
Campus deserto, pouco iluminado e poucos vigilantes.
CEUNES - BC
Divisão de Biblioteca Setorial do
Dificilmente se vê um segurança, biblioteca totalmente
Inadequado
CEUNES - BC
aberta ao público
Deveria haver controle de acesso na Ufes, inclusive para
Divisão de Formação e
Pouco adequado carros. A iluminação é insuficiente nas passarelas e
Tratamento de Acervo - BC
estacionamentos.
Divisão de Formação e
Falta segurança logo cedo (manhã) e a noite no campus,
Pouco adequado
Tratamento de Acervo - BC
especialmente no entorno da biblioteca
Divisão de Formação e
não temos segurança. deveria haver um segurança pra
Pouco adequado
Tratamento de Acervo - BC
biblioteca em tempo integral
Coordenação da Biblioteca
Setorial de Artes - BC

4.3 CAR - CENTRO DE ARTES

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: 34

Tabela 11 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CAR
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%
Iluminação

0,0%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2

4

26

2

5,9%

11,8%

76,5%

5,9%

4

7

20

3

11,8%

20,6%

58,8%

8,8%

1

3

26

4

21
%

0,0%

2,9%

8,8%

76,5%

11,8%

6

4

19

5

0,0%

17,6%

11,8%

55,9%

14,7%

6

9

18

1

0,0%

17,6%

26,5%

52,9%

2,9%

10

6

5

13

29,4%

17,6%

14,7%

38,2%

2

11

10

11

5,9%

32,4%

29,4%

32,4%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%
0,0%

Tabela 12 - Comentários e Sugestões - CAR

Unidade
Centro de Artes - CAR
Departamento de Desenho
Industrial - CAR

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Os equipamentos e recursos necessários para realizar meu
Adequado
trabalho são adequados.
A nova impressora ainda não foi instalada, pois faltam
Pouco adequado instalação de pontos de energia elétrica (tomadas) e
internet no meu local de trabalho.

Departamento de Desenho
Adequado
Industrial - CAR
Departamento de Teoria da Arte e
Pouco adequado
Música - CAR
Departamento de Teoria da Arte e
Adequado
Música - CAR
Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo - CAR
Unidade

Centro de Artes - CAR

Centro de Artes - CAR

Atende as necessidades básicas.
Faltam materiais de suporte aos professores.

São adequados, mas encontramos muitas dificuldades na
aquisição de novos materiais e manutenção dos mesmos.
Os equipamentos utilizados pelo programa (PPGAU), como
Adequado
notebooks e projetores são muito antigos, causando por
vezes problemas quanto à sua utilização
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A limpeza é apenas uma vez por semana sendo considerada
inadequada. A conservação do local de trabalho é boa.
Pouco adequado Sugerimos aumentar a limpeza para duas vezes por semana
e, em ambientes como o DDP, ao menos no período de
formação, limpar salas diariamente.
O setor é limpo apenas 1 vez por semana. Como o setor é
Inadequado
de atendimento ao público, o entra e sai de pessoas deixa o
ambiente bem sujo.

Departamento de Teoria da Arte e
Pouco adequado Equipe de limpeza muito pequena.
Música - CAR
Programa de Pós-Graduação em
Adequado
O local é limpo co frequência e é bem conservado
Arquitetura e Urbanismo - CAR
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
As condições de iluminação no meu local de trabalho é
Centro de Artes - CAR
Adequado
adequado.
Departamento de Desenho
Industrial - CAR
Adequado
Razoável
Programa de Pós-Graduação em
Mais que
Arquitetura e Urbanismo - CAR
adequado
Atendem a todas as expectativas
VENTILAÇÃO
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Unidade

Conceito

Centro de Artes - CAR

Adequado

Departamento de Desenho
Industrial - CAR
Departamento de Desenho
Industrial - CAR
Departamento de Teoria da Arte e
Música - CAR
Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo - CAR
Unidade
Centro de Artes - CAR
Centro de Artes - CAR
Centro de Artes - CAR
Centro de Artes - CAR
Departamento de Comunicação
Social - CAR

Comentário ou sugestão de melhoria
As condições de ventilação no meu local de trabalho é
adequado.

Inadequado

Ambiente fechado e com ar condicionado quebrado.

Inadequado

Os ar-condicionados não funcionam e estão com defeito.

Pouco adequado Ar condicionado sempre defeituoso.
Os aparelhos de ar-condicionado por vezes falham,
causando transtornos
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Banheiro externo, mas ok.
Pouco adequado mal distribuídos
Pouco adequado O banheiro fica fora do prédio.
São externos e ficam longe do setor. Obs: Já informei isso
Inadequado
em outras avaliações e continua na mesma...
Os funcionário deveriam ter um banheiro em separado. No
Inadequado
caso usamos um só que temos que nos deslocar para um
outro prédio.
Adequado

Departamento de Teoria da Arte e
Pouco adequado Banheiros sempre precisando de manutenção.
Música - CAR
Programa de Pós-Graduação em
A única queixa se dá por conta do vandalismo existente no
Adequado
Arquitetura e Urbanismo - CAR
banheiro
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Centro de Artes - CAR
Pouco adequado Não há espaço adequado para refeição no prédio.
Não há espaço de refeição. Já solicitamos que um espaço
Centro de Artes - CAR
Inexistente
sem uso do recinto fosse utilizado para tal, mas não
obtivemos resposta.
Centro de Artes - CAR
Inexistente
somente local para refeiçoes
Centro de Artes - CAR
Adequado
Temos uma cozinha para almoçar.
Departamento de Comunicação
Inadequado
Não temos um espaço adequado.
Social - CAR
Departamento de Desenho
Inexistente
Não existe o ambiente.
Industrial - CAR
Departamento de Desenho
Não há espaço para copa. Teria de ser reformulado todo o
Inexistente
Industrial - CAR
espaço do Deptº de Design
Departamento de Teoria da Arte e
Inadequado
Não existe este espaço
Música - CAR
Departamento de Teoria da Arte e
Inadequado
Refeitório não estruturado.
Música - CAR
Programa de Pós-Graduação em
Trata-se de local improvisado, sem todas as condições
Pouco adequado
Arquitetura e Urbanismo - CAR
necessárias
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A segurança é pouco e muito prejudicada pela falta de
Centro de Artes - CAR
Inadequado
iluminação externa.
Dentro do prédio, há segurança. Os estacionamentos
Centro de Artes - CAR
Inadequado
próximos ao CAR estão escuros e os corredores ficaram
apagados por semanas.
Departamento de Desenho
Já houve assalto à mão armada em sala de aula no prédio
Inadequado
Industrial - CAR
onde trabalho.
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Departamento de Desenho
Inadequado
Industrial - CAR
Departamento de Teoria da Arte e
Inadequado
Música - CAR
Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo - CAR

Adequado

O Banheiro não possui grades.
Local inseguro após as 18 horas.
O local de trabalho é seguro, podendo melhorar caso
aumente o número de vigilantes que por vezes é
insuficiente

4.4 CASES - COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 38
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 38

Tabela 13 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CASES
Inexistente
Equipamentos e recursos
%
Limpeza e conservação
%

4

7

25

2

0,0%

10,5%

18,4%

65,8%

5,3%

1

2

12

20

3

2,6%

5,3%

31,6%

52,6%

7,9%

7

2

24

5

0,0%

18,4%

5,3%

63,2%

13,2%

4

5

6

17

6

10,5%

13,2%

15,8%

44,7%

15,8%

3

7

4

18

6

7,9%

18,4%

10,5%

47,4%

15,8%

5

6

11

13

3

13,2%

15,8%

28,9%

34,2%

7,9%

1

1

11

22

3

2,6%

2,6%

28,9%

57,9%

7,9%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Tabela 14 - Comentários e Sugestões - CASES

Unidade
Departamento de Suporte à
Gestão - Setorial Sul
Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
COMPUTADOR COM MAIOR CAPACIDADE DE ACESSO AOS
Pouco adequado
PROGRAMAS DE PDF, ACROBAT
Quanto aos recursos que tangem a Gestão patrimonial,
inexistem os básicos, como: Depósito, equipe operacional e
Inadequado
equipamentos para logística. Quanto aos recursos para
expediente, são suficientes.
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Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul

Inadequado

Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul

Inadequado

Seção de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Sul
Seção de Tecnologia da
Informação - Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Unidade
Departamento de Suporte à
Gestão - Setorial Sul
Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul
Seção de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Sul
Seção de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Sul
Seção de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Sul

Incompletos uma vez que falta requisitos básicos para o
minimo funcionamento com independência como um
segundo ajudante de carga e descarga, um depósito
próprio e destinado para bens inservíveis e também dos
bens permanentes
Não há local armazenamento para os bens, não há mão de
obra suficiente para a realização das atividades inerentes a
seção e equipamentos necessários a logística.

Pouco adequado Necessidade de troca de equipamentos obsoletos.
Adequado

Faltam algumas ferramentas no setor.

Pouco adequado

Equipamentos com capacidade limitado e recursos
insuficientes.

Inadequado

Impressoras e scanners falhos

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Embora o quadro de servidores para limpeza esteja
Pouco adequado reduzido, quando ocorre, o setor ainda continua
empoeirado.
Devem ser mantidos como estão e sempre buscando
Adequado
melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou
redução drásticas sem estudos prévios.
Adequado

excelente.Muito boa.

Adequado

Com a redução de pessoal a limpeza não pode ser realizada
com tanta frequência

Pouco adequado Necessidade de limpezas com maior regularidade.
Pouco adequado Pode ser melhorada.

Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Não possuímos serviço de limpeza diário. Nosso
Pouco adequado banheiro/cozinha é compartilhado com outra secretaria e
servidores terceirizados.

Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Pouco adequado Setor é limpo uma vez na semana

Unidade
Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul

Conceito

Adequado

Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Inadequado

Unidade

Conceito

Adequado

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Devem ser mantidos como estão e sempre buscando
melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou
redução drásticas sem estudos prévios.

Inadequado

Boa.
Há vinte anos repito a mesma ladainha e nada é feito.
Então, sem comentários.

Inadequado

MUITO inadequada.

Inadequado

Não possui janelas
O teto é alto. E não há entrada para iluminação externa.
VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
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Departamento de Suporte à
Gestão - Setorial Sul

Pouco adequado

Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul

Adequado

Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul
Seção de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Unidade
Departamento de Suporte à
Gestão - Setorial Sul
Departamento de Suporte à
Gestão - Setorial Sul
Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Unidade
Departamento de Suporte à
Gestão - Setorial Sul
Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul
Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

AMBIENTE QUENTE NECESSITANDO DE AR CONDICIONADO
, JÁ SOLICITADO E NÃO ATENDIDO ATÉ O MOMENTO.
Devem ser mantidos como estão e sempre buscando
melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou
redução drásticas sem estudos prévios.

Adequado

boa.

Adequado

janelas velhas e só posso abrir uma, as outras se abrir não
fecham mais.

Inadequado

Espaço sem ventilação . Sem janelas.

Inexistente

Idem a resposta anterior.

Inexistente

Não há janela.

Inadequado

PÉSSIMA. Não tem janelas no nosso ambiente de trabalho.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
AS VEZES FALTA MATERIAIS DE USO HIGIÊNICO( EX.: PAPEL
Adequado
HIGIÊNICO, PAPEL TOALHA, SABONETE LÍQUIDO).
Não temos banheiros para o setor, usamos o banheiro de
Inadequado
outro setor.
Devem ser mantidos como estão e sempre buscando
Adequado
melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou
redução drásticas sem estudos prévios.
Adequado

boa

Apenas um para vários setores e que não é limpo com
frequência.
Há somente um sanitário para homens e mulheres do meu
setor, e esse é dividido ainda com a Secretaria Única de
Inadequado
Departamento e com professoras cujas salas estão no
mesmo prédio.
Nosso banheiro é compartilhado com outra secretaria e
Inadequado
com outros servidores.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Inadequado

Não temos

Adequado

Devem ser mantidos como estão e sempre buscando
melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou
redução drásticas sem estudos prévios.

Adequado

boa.

Inadequado

Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Inadequado

Unidade

Conceito

Departamento de Suporte
Administrativo - Setorial Sul

Adequado

Há um pequeno espaço para refeição, mas não para
descanso.
Não possuímos um copa que atenda nossas necessidades.
Usamos uma cozinha compartilhada com outra secretaria e
servidores terceirizados.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Devem ser mantidos como estão e sempre buscando
melhorias, não devendo ser alterados por supressões ou
redução drásticas sem estudos prévios.
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Seção de Acompanhamento
Patrimonial - Setorial Sul
Seção de Atenção à Saúde e
Assistência Social - Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul
Secretaria Única de Graduação Setorial Sul

Pouco adequado Poucos guardas/PMS
com os terceirizados a sensação de segurança era bem
maior, principalmente de noite.

Adequado

Pouco adequado À noite, ficamos sozinhos(as) no prédio.
Pouco adequado

Há segurança na área externa, porém como não há janelas,
não tem visibilidade/contato entre o setor e a vigilância.

4.5 CCAE - CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS E ENGENHARIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 49
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 47

Tabela 15 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCAE
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

1

16

29

1

2,1%

34,0%

61,7%

2,1%

3

7

35

2

6,4%

14,9%

74,5%

4,3%

1

42

4

0,0%

2,1%

89,4%

8,5%

2

4

39

2

4,3%

8,5%

83,0%

4,3%

Iluminação
%

0,0%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%
2

3

8

32

2

4,3%

6,4%

17,0%

68,1%

4,3%

15

6

12

13

1

31,9%

12,8%

25,5%

27,7%

2,1%

1

7

14

23

2

2,1%

14,9%

29,8%

48,9%

4,3%

Tabela 16 - Comentários e Sugestões - CCAE

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE

Pouco adequado

Aparelhos parados necessitando reparos! Melhor
adequação de aparelhos visando melhorias de segurança.

Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE

Adequado

Equipamento em boas condições.
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Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Engenharia
Rural - CCAE

Pouco adequado Faltam manutenções nos equipamentos!!!!!!!!!
Pouco adequado
Pouco adequado

Pouco adequado

Pouco adequado
Adequado

Departamento de Medicina
Veterinária - CCAE

Pouco adequado

Departamento de Zootecnia CCAE

Pouco adequado

Hospital Veterinário - CCAE

Pouco adequado

Hospital Veterinário - CCAE

Inadequado

Unidade
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE

Não há materiais como álcool, luvas, máscaras... materiais
básicos
Um computador que atenda as necessidades na secretaria,
com mais velocidade.
Aquisição de armário, para organização de materiais,
armazenamento de vidrarias. Computadores para
gerenciamento, organização, planejamento e consulta.
Armário para guardar objetos pessoais. Manutenção
agilizada de equipamentos.
Falta material e recursos necessários para a realização do
trabalho.
Faltam luvas de látex para utilização nos diversos processos
dentro do laboratório.
Laboratório com estrutura inadequada. Totalmente fora
dos padrões em comparação à outros laboratórios de
anatomia.
Há problemas com acúmulo de resíduos químicos para
descarte que estão sendo armazenados no laboratório. Há
problema de ruído muito alto devido a vários
equipamentos ligados ao mesmo tempo.
auxilio da administraçao geral nos processos de compra do
setor
Faltam muitos equipamentos e recursos para a realização
de diversos procedimentos cirúrgicos necessários para os
pacientes atendidos no Hospital Veterinário

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Falta mais funcionários.

Inadequado

Pessoal do quadro de limpeza não é suficiente.

Departamento de Medicina
Veterinária - CCAE

A equipe de limpeza vai ao local de 1 a 2 vezes por semana.
Pouco adequado Limpa-se somente o chão do laboratório e banheiros. As
prateleiras e outras superfícies não são priorizadas.

Departamento de Zootecnia CCAE

Adequado

Semanalmente o laboratório é limpo pela equipe de
serviços gerais do campus.
É realizada somente a limpeza dos banheiros com
Gerência de Áreas Experimentais Pouco adequado periodicidade. As salas deveriam ser limpadas com maior
CCAE
frequência.
No prédio administrativo as condições são adequadas, mas
Gerência de Áreas Experimentais Pouco adequado nas Áreas Experimentais não são adequadas.
CCAE
Principalmente no que diz respeito a limpeza.
A limpeza de determinadas áreas do local de trabalho fica
Hospital Veterinário - CCAE
Pouco adequado abaixo do aceitável para um ambiente hospitalar,
principalmente por falta de funcionários e mão de obra
rodizio de servidores de limpeza ou mutiroes ocasionais
Hospital Veterinário - CCAE
Adequado
para melhorar a limpeza do hovet
Hospital Veterinário - CCAE
Pouco adequado seguir o cronograma de limpeza pre estabelecido
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Hospital Veterinário - CCAE
Unidade
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Medicina
Veterinária - CCAE

Departamento de Zootecnia CCAE
Hospital Veterinário - CCAE
Unidade
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Medicina
Veterinária - CCAE
Departamento de Zootecnia CCAE
Hospital Veterinário - CCAE
Unidade
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE

Iluminação adequada na área interna e pouco adequada na
área externa
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Poderiam ser instalados exaustores, agilizando a troca de ar
Adequado
do ambiente, devido ao uso de reagentes nocivos.
Não possuem exaustores. Alta emissão de formaldeído que
é altamente tóxico e prejudicial ao organismo. O
Inadequado
Laboratório de Anatomia precisa urgente de uma reforma
(progredir), e adequar-se principalmente em relação a
proteção à saúde dos servidores e alunos.
Há problemas na exaustão dos gases liberados durante as
Pouco adequado análises. As capelas de exaustão não funcionam
adequadamente ou estão quebradas.
Adequado
Aceitável
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

Inexistente

Construir Banheiros exclusivos para os servidores.

Inadequado

Os servidores não possuem banheiro próprio.

Visto que trabalho com material químico e biológico, ainda
não possuímos banheiro com chuveiro, caso haja
Adequado
necessidade de tomar banho (como já ocorreu outras
vezes).
Atualmente usamos uma sala de apoio com banheiro. Mas
Adequado
se sairmos dessa sala teremos que usar o de aluno: um
único banheiro que atende o prédio inteiro.
Pouco adequado Falta um vestiário exclusivo para o centro cirúrgico
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Não temos espaço para descanso.
Inexistente

Nunca teve!!!!!!

Destinar um espaço para pequenas refeições que seja
próximo ao local de trabalho.
Não existe, no local de trabalho, local para lanches e guarda
Inadequado
de pertences.
A cozinha fica dentro da sala de apoio ao ensino. Não tendo
Departamento de Medicina
Pouco adequado qualquer separação. Esta sala também fica dentro do
Veterinária - CCAE
Laboratório.
Departamento de Zootecnia Atualmente usamos uma sala de apoio onde podemos
Adequado
CCAE
guardar nossa comida e fazer as refeições.
Gerência de Áreas Experimentais Não existe local e nem equipamentos adequados para o
Inexistente
CCAE
almoço e descanso.
a cozinha não comporta todos os servidores
Hospital Veterinário - CCAE
Pouco adequado
simultaneamente
O hospital veterinário não possui um local exclusivo para os
servidores realizarem as refeições e descanso que acomode
Hospital Veterinário - CCAE
Inadequado
todos. Existe uma sala de descanso e uma copa, mas que
não acomoda todos
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado
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Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Ciências
Florestais e da Madeira - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Engenharia de
Alimentos - CCAE
Departamento de Zootecnia CCAE

Falta mais funcionários. E gostaria que tivessemos
porteiro, que identificasse as pessoas ao entrar na
Pouco adequado
Universidade. E se possível, que tivesse crachá para essas
pessoas circularem dentro da instituição.
Pouco adequado Faltam vigilantes!!!
Pouco adequado Não exite saída de emergência no laboratórios
Retirar botijas de gás de dentro dos laboratórios.
laboratórios não possuem saídas de emergência.
Há necessidade de se fazer um mapa de risco do
laboratório e sanar riscos potenciais de acidente. O
Pouco adequado laboratório também não conta com chuveiro lava-olhos e
manutenção dos extintores de incêndio, sendo necessário
também treinamento para seu uso.
Pouco adequado

Desde que a segurança começou a ser feita pela Polícia
Militar não tenho observado a realização de rondas
durante o dia e como a Área Experimental de Rive é nas
margens da ES-482 temos total sensação de insegurança.
Gerência de Áreas Experimentais Toda a Área Experimental de Rive, aproximadamente 82
Inadequado
CCAE
ha, conta hoje com apenas um policial no período diurno.
Existe a vigilância e o policiamento na área em que o
hospital veterinário está inserido, porém fica abaixo do
Hospital Veterinário - CCAE
Pouco adequado
necessário em um local onde estão alocados muitos
equipamentos de alto valor e alto fluxo de pessoas
Por estar localizado em local isolado na rodovia, deve
Hospital Veterinário - CCAE
Inadequado
contar com vigilancia patrimonial initerrupta, alem de
serviço de portaria
Gerência de Áreas Experimentais Inadequado
CCAE

4.6 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: 49

Tabela 17 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCE
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

4

37

8

0,0%

8,2%

75,5%

16,3%

2

10

32

5

4,1%

20,4%

65,3%

10,2%

3

35

11

0,0%

6,1%

71,4%

22,4%

2

10

30

7

4,1%

20,4%

61,2%

14,3%

3

36

10

Iluminação
%

0,0%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro

0,0%

30
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

0,0%

1
2,0%

0,0%

6,1%

73,5%

20,4%

6

32

10

12,2%

65,3%

20,4%

2

9

25

12

1

4,1%

18,4%

51,0%

24,5%

2,0%

Tabela 18 - Comentários e Sugestões - CCE

Unidade
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Unidade
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE

Departamento de Física - CCE

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

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Pode melhorar
Precisamos de equipamentos mais modernos e eficientes.
Pouco adequado Também necessitamos de um sistema de biblioteca para
realizar empréstimo de materiais.
Adequado
Preciso de carimbo e chaves do prédio.
No entanto, os laboratórios de ensino de química
Adequado
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
No entanto, os laboratórios de ensino de química
Adequado
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
No entanto, os laboratórios de ensino de química
Adequado
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
No entanto, os laboratórios de ensino de química
Adequado
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
No entanto, os laboratórios de ensino de química
Adequado
necessitam de reformulação de estrutura e adequação as
normas de segurança no trabalho urgente.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
pode melhorar
Uma biblioteca precisa de uma limpeza especializada, para
Pouco adequado
higienização básica do acervo bibliográfico;=.
O jardim de inverno e a parte externa do prédio de
laboratórios de física e química quase nunca é limpo e há
Pouco adequado um acúmulo muito grande de folhas e galhos. No corredor
do prédio constantemente são acumulados bens inservíveis
que demoram para serem recolhidos
Pouco adequado Temos que fiar pedindo para limpesa do local.
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.
Pouco adequado Falta de horários vagos nos laboratórios para limpeza.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado pouca iluminação natural
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Departamento de Química - CCE

Programa de Pós-Graduação em
Química - CCE
Unidade
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Química - CCE
Unidade
Assessoria de Gestão - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Física - CCE
Departamento de Química - CCE

Unidade
Assessoria de Gestão - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE

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

Condicionador de ar com defeito há mais de seis meses.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Como os banheiros costumam ficar fechados, o Centro
Mais que
poderia disponibilizar cópia das chaves dos banheiros para
adequado
cada setor.
Adequado
Pode melhorar
Pouco adequado Poucos banheiros feminino em relação ao masculino
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Hoje contamos com o espaço "Dona Marina" excelente
Adequado
para realizarmos nossas refeições e um café.
A atual direção fez um ótimo espaço de descanso para os
Adequado
servidores.
Mais que
O Diretor do CCE está de parabéns por nos
adequado
proporcionarmos uma ambiente agradável
O espaço é bom, porém não comporta a quantidade de
Pouco adequado
usuários.
Mais que
ótimo, Espaço Dona Marina
adequado
Mais que
adequado

Um local muito bom. Uma antiga solicitação dos servidores
que foi finalmente atendida de maneira maravilhosa.

Recentemente foi inaugurado um espaço de refeição e
descanso no CCE muito bem organizado e agradável.
disponibilizado neste ano (2019), porém, em termos de
Adequado
acessibilidade para pessoa com mobilidade reduzida ou
com necessidade especial, não atende.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
O acesso aos nossos Prédios Administrativo/Acadêmicos
Pouco adequado
sem prévia identificação.
Pouco adequado Necessário maior segurança em toda UFES
o entorno é muito escuro e perigoso para quem trabalha
Pouco adequado
até o período noturno
Adequado
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Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Centro de Ciências Exatas - CCE
Departamento de Física - CCE
Departamento de Física - CCE

Departamento de Física - CCE

O local carece de segurança, já houve assalto no
Pouco adequado estacionamento do mangue. E as portas laterais do prédio
são facilmente abertas com um pouco de força.
Precisamos que os seguranças circulem mais nos horários
Pouco adequado
de pouco fluxo de pessoas.
Um carro foi completamente quebrado no estacionamento
Inadequado
do CCE e os guardas apareceram uns 20 minutos depois e
completamente despreparados.
a iluminação é ruim. existem muitas árvores que dificultam
Pouco adequado
a visualização do caminho. é isolado.
Houve notícias sobre furtos no prédio dos Laboratórios de
Pouco adequado
Física e Química.
Não são raros os casos de roubo de bicicletas no entorno
do prédio de física e química. Talvez investir em inteligência
Pouco adequado
para usar melhor o sistema de vídeo monitoramento no
combate a ações desse tipo seria positivo.

Departamento de Química - CCE

Os seguranças não fazem a ronda no Observatório
Astronômico
Pouco adequado A UFES apresenta constantes situações de insegurança

Departamento de Química - CCE

Inadequado

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

Departamento de Química - CCE

Inadequado

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

Departamento de Química - CCE

Inadequado

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

Departamento de Química - CCE

Inadequado

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

Departamento de Química - CCE

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.

Secretaria - CCE

Espero por uma segurança tanto física como coletiva mais
eficiente no campus.Principalmente como seres humanos
Pouco adequado transitando no campus,escuro e sem nenhuma
segurança.Os seguranças não sei se são do patrimônio
fisico dos bens ali instalados.

Departamento de Física - CCE

Pouco adequado

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

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 28
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Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 26

Tabela 19 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCENS
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
2

5

16

3

7,7%

19,2%

61,5%

11,5%

6

14

6

23,1%

53,8%

23,1%

3

14

9

0,0%

11,5%

53,8%

34,6%

1

8

14

3

0,0%

3,8%

30,8%

53,8%

11,5%

3

2

10

8

3

11,5%

7,7%

38,5%

30,8%

11,5%

1

6

7

11

1

3,8%

23,1%

26,9%

42,3%

3,8%

1

1

6

18

3,8%

3,8%

23,1%

69,2%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

0,0%

Iluminação
%

0,0%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

Tabela 20 - Comentários e Sugestões - CCENS
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Falta de EPI (equipamento de proteção individual)
adequado para realização de atividades específicas, tais
Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado
como manuseio de reagentes químicos orgânicos e
inorgânicos de Classe 1 e agrotóxicos.
Falta uma capela para o preparo de reagente ou exaustores
Departamento de Biologia - CCENS Adequado
no laboratório
Desempenho minhas atividades na Ufes e na Farmácia
Básica Municipal de Alegre (por meio de convênio com a
Departamento de Farmácia e
Inadequado
Ufes). Os equipamentos fornecidos pela prefeitura
Nutrição - CCENS
municipal na Farmácia são precários e não possuo local fixo
de trabalho na Ufes desde a minha posse
Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS
Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Inadequado

Exerço minhas atividades na farmácia básica municipal
através de convênio e na UFES. O local e equipamentos na
farmácia são precários e na UFES não possuo local de
trabalho definido, até o momento.

Faltam alguns materiais de consumo estocáveis e não
estocáveis; um único ramal para uma Secretaria Unificada
Pouco adequado de Departamentos dificulta a realização das atividades;
frequentemente o ramal virtual não funciona; falta espaço
para acomodar o arquivo físico.
Meu computador é ultrapassado e me causa transtorno e
Pouco adequado
aborrecimento quando vou fazer meu trabalho.
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Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Não temos acesso a pilhas e bateria, que são fundamentais
para alguns equipamentos que utilizamos na clínica, como
Pouco adequado balanças, aferidores de pressão automáticos e controles do
ar condicionado. Não possuí armário para colocar nossos
pertences pessoais-Bolsas

Departamento de Matemática
Adequado
descanso para os pés e cadeiras reguláveis.
Pura e Aplicada - CCENS
Departamento de Química e Física
Alguns equipamentos estão esperando por manutenção e
Pouco adequado
- CCENS
existe um déficit em outros.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não
Pouco adequado da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado
minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Pouco adequado

Unidade

Conceito

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não
Pouco adequado da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado
minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Pouco adequado

Devido ao tamanho da sala, é preciso aumentar o número
de lâmpadas fluorescentes.

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Adequado

Não há o que descrever sobre o quesito iluminação. Avalio
como adequado, tanto na UFES quanto na farmácia básica.

Seção de Apoio Acadêmico CCENS

Pouco adequado Precisamos de cortina ou insufilm mais forte nas janelas.

Unidade
Centro de Ciências Exatas,
Naturais e da Saúde - CCENS

Conceito

Na farmácia básica a limpeza é precária e na UFES
considero boa.
ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado As básculas são pequenas dificultando a circulação de ar.

Falta exaustores para serem acionados quando estiver
produzindo e/ou utilizando reagentes tóxicos e voláteis.
Inexistência de exaustores para circulação de vapores
Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado produzidos na manipulação e armazenagem de reagentes
químicos.
Departamento de Farmácia e
Inadequado
Ausência de janelas por motivos técnicos.
Nutrição - CCENS
Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não
Pouco adequado da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado
minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.

Na farmácia básica o local é pouco ventilado, sendo que no
verão o ar condicionado é incompatível com o local o
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado tornando quase que desumano. Na UFES não tenho como
Nutrição - CCENS
avaliar pois ainda não possuo local definido para o
trabalho.
Departamento de Química e Física
No laboratório de química 2 (LQ2, no prédio novo) as
Pouco adequado
- CCENS
janelas abrem bem pouco.
Seção de Apoio Acadêmico Poderíamos ter ventiladores para momentos em que o
Pouco adequado
CCENS
calor não demanda o uso de ar condicionado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
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Unidade

Conceito

Centro de Ciências Exatas,
Naturais e da Saúde - CCENS

Pouco adequado

Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado
Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado
Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado

Comentário ou sugestão de melhoria
Como os banheiro são dividos com os alunos, ficam muito
sujos. Se houvesse um banheiro administrativo seria
melhor.
Deveria existir banheiro para uso exclusivo de servidores no
meu local de trabalho (prédio novo)
Não há banheiros disponível perto do Setor.
Não tem banheiro por setores e por profissionais, exemplo,
prédio laboratorial.

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Como ainda não possuo local fixo de trabalho na Ufes, não
Pouco adequado da para avaliar. Porém, coloquei como pouco adequado
minha situação de ainda não possuir local fixo de trabalho.

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Pouco adequado

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Pouco adequado Na Farmácia básica é precário. Na UFES considero boa.

Há apenas um banheiro destinado aos servidores do térreo
do Prédio Central e ele é utilizado por homens e mulheres.

Não possuímos um banheiro para servidores, o que nos faz
ter que usar o mesmo que toda universidade utiliza. Dessa
forma, muitas vezes evitamos utilizar devido a limpeza e
falta de papel, nos causando desconforto no local de
trabalho.

Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Inexistente

Departamento de Matemática
Pura e Aplicada - CCENS

Pouco adequado O setor não tem banheiro é utilizado de outro setor.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Apesar de termo a cozinha, não há lugar adequado para
Centro de Ciências Exatas,
Pouco adequado sentar e comer, como uma mesa. As banquetas são muito
Naturais e da Saúde - CCENS
altas também.
Departamento de Biologia - CCENS Pouco adequado Área disponível em distância do Setor.
Apesar de ter sido construído um espaço comum aos
servidores, ainda falta colocar no mínimo mais mesas e
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado cadeiras. A existente não comporta a rotatividade de
Nutrição - CCENS
pessoas, fazendo com que tenhamos que comer rápido
para ceder lugar a outra pessoa.
Departamento de Farmácia e
Na farmácia básica, há uma sala disponível e na UFES há o
Adequado
Nutrição - CCENS
recanto do servidor.
No espaço de convivência não tem cadeiras e mesas
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado suficientes para todos os servidores fazerem refeições. É
Nutrição - CCENS
pequeno e quente.
O campus de Alegre da Ufes possui um local
Departamento de Farmácia e
exclusivamente voltado para os servidores realizarem seu
Adequado
Nutrição - CCENS
horário de intervalo. Ainda faltam algumas adequações
para terminar, mas é bom.
Departamento de Farmácia e
O espaço destinado para esse fim é longe do setor de
Pouco adequado
Nutrição - CCENS
trabalho.
Departamento de Farmácia e
O espaço para refeição e descanso é distante do setor de
Inadequado
Nutrição - CCENS
trabalho.
Para realizar o almoço temos um local adequado,
entretanto faltam mesas suficientes para que todos possam
Departamento de Farmácia e
Pouco adequado almoçar. Além disso não temos uma sala de apoio no
Nutrição - CCENS
prédio para realizarmos lanches rápidos, como café ou
comer um iogurte ou fruta.
SEGURANÇA
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Unidade

Conceito

Departamento de Biologia - CCENS Inadequado
Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS
Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS
Departamento de Farmácia e
Nutrição - CCENS

Inexistente
Adequado
Adequado

Comentário ou sugestão de melhoria
Falta de patrulhamento no campus e no interior dos
prédios, principalmente nos finais de semana.
Aguardo a retirada de 4 botijas de gás irregulares e
construção de saída de emergência.
No campus de Alegre a segurança é eficiente, apesar de
algumas ocorrências.
Nos dois ambientes considero boa.

Faltam EPI, como máscara de gás, já que os gases tóxicos
Departamento de Química e Física
Pouco adequado estão constantemente presentes nos laboratórios, devido
- CCENS
as aulas e principalmente à pesquisa.

4.8 CCHN - CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E NATURAIS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 89
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 83

Tabela 21 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCHN
Inexistente
Equipamentos e recursos
%
Limpeza e conservação
%
Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

4

3

15

59

2

4,8%

3,6%

18,1%

71,1%

2,4%

1

8

23

49

2

1,2%

9,6%

27,7%

59,0%

2,4%

1

1

10

62

9

1,2%

1,2%

12,0%

74,7%

10,8%

2

8

18

49

6

2,4%

9,6%

21,7%

59,0%

7,2%

1

1

8

68

5

1,2%

1,2%

9,6%

81,9%

6,0%

9

8

11

49

6

10,8%

9,6%

13,3%

59,0%

7,2%

3

23

40

14

3

3,6%

27,7%

48,2%

16,9%

3,6%

Tabela 22 - Comentários e Sugestões - CCHN

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN
Departamento de Ciências
Biológicas - CCHN
Departamento de Geografia CCHN

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

Inadequado

Alguns computadores, teclados e mouses do setor estão
muito ruins. Faltam equipamentos como computadores,
Pouco adequado
escâner, fragmentadora de papel, armários adequados e
impressoras.
Equipamentos frequentemente apresentam mau
Pouco adequado
funcionamento.
Necessitamos de melhores equipamentos de scanner e
Adequado
impressora. Atualizar computadores (são os mesmos desde
2015)
Os equipamentos são adequados mas o que precisamos
Pouco adequado com urgência e de recursos humanos, ou seja, mais
servidor na SIP.
Pouco adequado as impressoras são antigas e não funcionam bem.
Adequado

Departamento de Linguas e Letras
Inexistente
- CCHN
Departamento de Linguas e Letras
Inadequado
- CCHN
Departamento de Linguas e Letras
Inexistente
- CCHN
Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN
Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN
Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Biológicas (Animal)
Secretaria - CCHN

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 e impressoras.

Muito bom para o que preciso.
A quantidade de computadores não é compatível com a
quantidade de servidores alocados no ambiente.
Necessitamos de computadores.
Falta computadores na sala dos intérpretes/tradutores de
Libras, incapacitando de realizar maiores traduções e
capacitações.
NÃO TEMOS COMPUTADORES E POR ISSO FICA IMPOSSÍVEL
DE REALIZAR O TRABALHO DE PESQUISA, TRADUÇÃO E
EDIÇÃO DE VÍDEO EM LIBRAS. SOMOS EM 9 SERVIDORES E
APENAS 4 COMPUTADORES.

Pouco adequado Melhorar as condições físicas do local.
Necessário providenciar ferramentas próprias para
realização de algumas atividades.
Utilizo ferramentas próprias para a realização de meu
Pouco adequado
trabalho.
manutenção de ares condicionados e desumidificadores
Pouco adequado insuficientes.Vazamentos, entupimentos, infiltrações e
rede elétrica do prédio precárias
As impressoras em uso estão com qualidade de impressão
Adequado
muito ruim. Novo sistema disponibiliza poucas
impresssoras.
Pouco adequado
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Secretaria - CCHN
Unidade
Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN

Adequado
Contudo, há necessidade de mais computadores no setor.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A equipe de limpeza limpa apenas o chão das salas, sem
Pouco adequado cuidar de janelas e teto. Banheiros são limpos com baixa
regularidade.
A equipe de limpeza se esforça porém está havendo
Inadequado
rodízios e a limpeza fica deficiente

Assessoria de Gestão - CCHN

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

Assessoria de Gestão - CCHN

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

Assessoria de Gestão - CCHN

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

A limpeza é feita com pouca regularidade e se resume à
parte exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca
Assessoria de Gestão - CCHN
Inadequado
são limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Ainda, é feita uma vez por semana.
A limpeza é feita uma vez por semana e se resume à parte
Assessoria de Gestão - CCHN
Inadequado
exposta do chão. Atrás dos móveis e os cantos nunca são
limpos, assim como as janelas ou sobre os armários.
Os banheiros são sujos (em decorrência, talvez, pelo
Assessoria de Gestão - CCHN
Inadequado
quantitativo reduzido dos funcionários da limpeza),
frequentemente não há papel e mal iluminados.
Setor de atendimento ao público, diversos alunos entram e
Assessoria de Gestão - CCHN
Inadequado
saem do local. A limpeza uma vez por semana está muito
longe do razoável.
Departamento de Geografia O pessoal da limpeza faz o impossível para manter limpo o
Adequado
CCHN
ambiente.
Departamento de Linguas e Letras
Acredito que poderia melhorar a limpeza com uma
Pouco adequado
- CCHN
desratização e limpeza de tetos.
A limpeza do Depto piorou bastante nos últimos anos,
sendo realizada apenas 1x por semana e de forma
Departamento de Oceanografia e
Pouco adequado superficial, por exemplo, o teto do DOC é tomado por teias
Ecologia - CCHN
de aranhas que nunca são limpas, mesmo que a limpeza já
tenha sido solicitada aos responsáveis
A limpeza realizada é precária. Apenas o chão é bem limpo.
Departamento de Oceanografia e
Pouco adequado Paredes e teto estão imundos, o teto está tomado por teias
Ecologia - CCHN
e fezes de aranhas.
Departamento de Oceanografia e
Pouco adequado Falta de manutenção adequada ao local de trabalho.
Ecologia - CCHN
Departamento de Psicologia Limpeza apenas uma vez por semana do espaço da
Pouco adequado
CCHN
Secretaria, como ocorre no momento, é insuficiente.
Considero pouco que a limpeza geral do setor seja feita
Secretaria - CCHN
Pouco adequado
somente uma vez por semana.
Limpeza deveria ser mais frequente, feita apenas uma vez
Secretaria - CCHN
Pouco adequado por semana nas salas e corredores. Necessitando de
pintura geral nas paredes externas e internas.
ILUMINAÇÃO
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Unidade

Conceito

Assessoria de Gestão - CCHN

Pouco adequado

Assessoria de Gestão - CCHN

Adequado

Assessoria de Gestão - CCHN

Adequado

Assessoria de Gestão - CCHN

Adequado

Assessoria de Gestão - CCHN

Pouco adequado

Departamento de Ciências
Biológicas - CCHN

Pouco adequado

Departamento de Geografia CCHN

Pouco adequado

Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN

Pouco adequado

Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN

Inadequado

Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN

Pouco adequado Melhorar a iluminação dentro e fora do ambiente.

Secretaria - CCHN

Pouco adequado

Unidade
Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Comentário ou sugestão de melhoria
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.
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.
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.
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.
Precisamos de mais lâmpadas e os corredores são pouco
iluminados.
As redondezas do prédio precisam de melhoria na
iluminação, especialmente no período de recesso
acadêmico.
Nunca há recursos para nada além de ser muito burocrática
qualquer solicita para coisas bem simples.
A iluminação da passarela que chega no DOC é
praticamente inexistente, sendo que apenas 1 dos 4
refletores está funcionando
A iluminação da passarela que dá acesso ao DOC é precária,
apenas um dos quatro refletores está funcionando.

Há necessidade de persianas nas janelas, pois a incidência
de luz natural é intensa no período da manhã.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Ar condicionado quebrado há meses.
As janelas do prédio não são funcionais, não permitem
Inadequado
entrada de ventilação alguma. Quando tivemos problema
no ar condicionado foi muito complicado.
As janelas são antigas e de inverno. Não há ventilação. O ar
Inadequado
condicionado está quebrado há meses.
Inadequado
Limpeza dos ar-condicionados com frequência
Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então,
durante todo o expediente, é necessária a utilização do arInadequado
condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros
não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos
trabalhadores.
Não é possível abrir as janelas (estão quebradas), então,
durante todo o expediente, é necessária a utilização do arPouco adequado condicionado, cuja manutenção e higienização dos filtros
não é feita há anos, colocando em risco a saúde dos
trabalhadores.
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Assessoria de Gestão - CCHN

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

Assessoria de Gestão - CCHN

Pouco adequado

Assessoria de Gestão - CCHN

Pouco adequado

Departamento de Ciências
Biológicas - CCHN

Pouco adequado

Departamento de Ciências
Biológicas - CCHN

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 regularmente, colocando em risco a saúde dos
trabalhadores.
Não tem janelas e as básculas não abrem
A ventilação das salas em geral é boa, mas a do prédio
(DCBIO) como um todo tem problemas, que ocasionam os
mofos em algumas paredes.
Seria ideal que a Coleção Entomológica tivesse um
mecanismo para exaustão de ar, diminuindo a
concentração de naftaleno no interior da sala.

Departamento de Geografia Pouco adequado Não há janela na sala, porque é uma sala improvisada.
CCHN
Departamento de Linguas e Letras
Pouco adequado AR CONDICIONADO QUEBRADO
- CCHN
Departamento de Linguas e Letras
Estamos aguardando a instalação de ar condicionado na
Inadequado
- CCHN
sala há 5 anos. Temos que trazer ventilador de casa.
Estamos com ar-condicionado funcionando mal e
Departamento de Linguas e Letras
Adequado
antigo.Sendo que no departamento há novos ar- CCHN
condicionados
Departamento de Linguas e Letras
Pouco adequado Necessário novos ar-condicionados.
- CCHN
precisa-se de manutenção nos ar-condicionados, um deles
Departamento de Linguas e Letras
Pouco adequado não está funcionando e outro está com um barulho
- CCHN
estranho que incomoda.
Programa de Pós-Graduação em
As janelas, quando abertas,não permitem total circulação
Pouco adequado
Psicologia Institucional - CCHN
do ar (elas abrem muito pouco)
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a
Assessoria de Gestão - CCHN
Adequado
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a
Assessoria de Gestão - CCHN
Adequado
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a
Assessoria de Gestão - CCHN
Adequado
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a
Assessoria de Gestão - CCHN
Adequado
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
A distribuição dos banheiros é adequada. Inadequada é a
Assessoria de Gestão - CCHN
Adequado
limpeza dos banheiros, que os torna difícil de utilizar.
Existem banheiros "acessíveis" no 1º e 2º andares, mas só
Assessoria de Gestão - CCHN
Pouco adequado temos escada!Sem contar que temos vários banheiros com
problemas há meses, sem solução.
Assessoria de Gestão - CCHN

Adequado

Porém a limpeza dos banheiros está aquém do necessário.

Departamento de Geografia CCHN

Inadequado

Banheiros sem manutenção.

Departamento de Geografia CCHN

Adequado

Resolve, mas não em cem por cento. O prédio é antigo e
muito que foi feito neles segue a ideologia da
improvisação.
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Departamento de Oceanografia e
Ecologia - CCHN

Adequado

Melhorar manutenção nos locais.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Existe sala de convivência, mas falta limpeza.
Adequado
Há restaurante e sala de convivência.
Mais que
muito bom, agora temos uma sala de convivencia excelente
Assessoria de Gestão - CCHN
adequado
para todos os colegas de trabalho.
Assessoria de Gestão - CCHN
Adequado
Temos uma sala coletiva
Departamento de Ciências
A cozinha do prédio é muito pequena para o número de
Pouco adequado
Biológicas - CCHN
usuários.
O prédio dispõe de uma cozinha, porém a mesma é muito
Departamento de Ciências
Pouco adequado pequena e comporta poucas pessoas. Em horários de pico,
Biológicas - CCHN
é difícil atender a todos.
Departamento de Geografia Certa direção eliminou o único espaço que havia no centro,
Inexistente
CCHN
com o anexo novo, vieram as improvisações.
Departamento de Linguas e Letras
o acesso à sala de vivência do Bernadet Lyra está
Inadequado
- CCHN
impossibilitado por falta de maçaneta na porta.
Departamento de Linguas e Letras
Inadequado
O espaço necessita local para limpeza de utensílios.
- CCHN
Departamento de Oceanografia e
Inadequado
Melhorar as condições do local das refeições e descanso.
Ecologia - CCHN
Departamento de Oceanografia e
Inexistente
Não existe área de refeição ou de descanso no DOC
Ecologia - CCHN
Departamento de Oceanografia e
Inexistente
Não há espaço destinado a refeição ou descanso no DOC.
Ecologia - CCHN
Até existe uma sala de refeitório, mas não há
equipamentos para esquentar a comida, e não há cadeiras
Programa de Pós-Graduação em
Pouco adequado
suficientes (não há microondas, nem bujão de gás, apenas
Psicologia Institucional - CCHN
um fogão que, sem gás, fica inutilizado.
Secretaria - CCHN
Inexistente
No prédio Wallace não há local para refeições.
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Como não é possível atender os alunos pelo guichê
(problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000
Assessoria de Gestão - CCHN
Pouco adequado
alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança,
em especial no começo da manhã e à noite.
Unidade
Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Como não é possível atender os alunos pelo guichê
(problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000
Pouco adequado alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança,
em especial no começo da manhã e à noite. Uma das
janelas está sem vidro, com um papelão no lugar

Assessoria de Gestão - CCHN

Como não é possível atender os alunos pelo guichê
(problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000
Pouco adequado alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança,
em especial no começo da manhã e à noite. Uma das
janelas está sem vidro, com um papelão no lugar

Assessoria de Gestão - CCHN

Assessoria de Gestão - CCHN

Como não é possível atender os alunos pelo guichê
(problemas na estrutura) atendemos os mais de 3.000
Pouco adequado alunos na nossa sala, causando sensação de insegurança.
Uma das janelas está sem vidro, com um papelão no lugar.
Tem acontecido furtos e violência.
Pouco adequado Melhorar a iluminação
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Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN
Assessoria de Gestão - CCHN

Poucas são as oportunidades em que se vê algum vigilante
no campus.
Recentemente roubaram os microondas e botija de gás da
Inexistente
cozinha, ou seja, segurança nula!
Trabalhamos com sensação de insegurança, principalmente
Pouco adequado no início e final do expediente, bem como nos períodos de
pouco movimento, como férias.
Inadequado

Departamento de Ciências
Biológicas - CCHN

A porta do prédio "agarra" ao abrir e fechar, o que
aumenta o nível de exposição sobretudo em horários
Pouco adequado
alternativos. Além disso, qualquer indivíduo (de boa índole
ou não) pode entrar e sair do prédio a qualquer momento.

Departamento de Ciências
Biológicas - CCHN

Pouco adequado O entorno do prédio poderia ser melhor iluminado.

Departamento de Geografia CCHN

Mais que
adequado

A questão da segurança nos remete à idade das cavernas.
Não existe um trabalho de conscientização e sim de
opressão. O fato de haver o opressor, desperta o
sentimento animalesco em cada um, principalmente os
adormecidos.

Departamento de Linguas e Letras
Inadequado
falta policiamento.
- CCHN
Departamento de Linguas e Letras
Pouco adequado QUASE NÃO TEM SEGURANÇA
- CCHN
Estamos localizados na parte mais isolada da UFES, os
Departamento de Oceanografia e
Pouco adequado seguranças até fazem ronda em nosso estacionamento ,
Ecologia - CCHN
porém apenas no período da manhã/tarde.
O DOC localiza-se em uma área bem isolada, por este
motivo, o ideal é que houvessem mais rondas,
Departamento de Oceanografia e
Pouco adequado principalmente em torno das 07 horas da manhã, quando
Ecologia - CCHN
chegam os primeiros usuários e no anoitecer, a partir das
18 horas.
Departamento de Psicologia CCHN
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Biológicas (Animal)
Programa de Pós-Graduação em
História - CCHN
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia - CCHN
Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Institucional - CCHN

Secretaria - CCHN

Inadequado

A segurança do local, especialmente no início da manhã e
no final do dia, é insuficiente. O local de trabalho
permanece com pouco fluxo de pessoas, o que aumenta a
insegurança para os servidores.

Inadequado

sem treinamento e saídas em casos de acidente e incêndio

Inadequado

Sugiro aumento do efetivo dos policiais e vigilantes, além
de uma melhor iluminação no estacionamento do CCHN.

Inadequado

Sem vigilante e pouco contingente da PM.

Durante as férias o prédio fica bem vazio e não há câmeras
em seu interior(qualquer pessoa pode entrar livremente).
Pouco adequado Tenho que ficar com a porta trancada da secretaria nos
meses de recesso ou de pouco movimento, porque o
prédio fica vazio.
Inadequado

Não tenho informação de existir câmeras de
videomonitoramento nas entradas ou interior do prédio
Wallace. Não é comum a circulação de vigilantes no
entorno ou interior dos prédios.
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4.9 CCJE - CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS E ECONÔMICAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 42
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 40

Tabela 23 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCJE
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

3

6

27

4

0,0%

7,5%

15,0%

67,5%

10,0%

10

21

9

0,0%

25,0%

52,5%

22,5%

0,0%

5

30

5

12,5%

75,0%

12,5%

2

31

7

5,0%

77,5%

17,5%

Limpeza e conservação
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Iluminação
%

0,0%

0,0%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

0,0%

1

5

14

19

1

2,5%

12,5%

35,0%

47,5%

2,5%

6

8

11

14

1

15,0%

20,0%

27,5%

35,0%

2,5%

3

13

22

2

7,5%

32,5%

55,0%

5,0%

0,0%

Tabela 24 - Comentários e Sugestões - CCJE

Unidade
Assessoria de Gestão - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE

Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Secretaria - CCJE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não sei se tal comentário cabe neste item, mas o farei aqui:
Inadequado
falta espaço no local de trabalho.
Faltam muitos equipamentos: Anti viros, HD externo,
Pouco adequado
Projetor, Notebook
Computadores com defeito sem perspectiva de conserto;
sem impressora pois não tem fornecimento de toner; ar
Inadequado
condicionado com problemas; preciso utilizar meu
notebook pessoal para as atividades de extensão.
Não temos impressora, a que temos é particular de uma
servidora que emprestou para a coordenação. Não temos
Inadequado
roteador de WiFi, o que possui também é cedido por outra
servidora. Os computadores são muito ruins e inadequados
para a demanda de trabalho;
O computador utilizado não é muito adequado, mas já foi
Pouco adequado
solicitada a substituição.
É necessária a confecção de carimbos, sendo esse
Pouco adequado equipamento importante para a realização de algumas
atividades.
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Secretaria - CCJE

Adequado

enfrentamos problemas constantes com impressoras

Secretaria - CCJE

Pouco adequado

Não temos acesso ao microsoft word/excel. Não temos
anti-vírus, o que coloca em risco o nosso trabalho/arquivos

Unidade
Assessoria de Gestão - CCJE
Assessoria de Gestão - CCJE
Assessoria de Gestão - CCJE
Assessoria de Gestão - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Colegiado do Curso de Direito CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Secretaria - CCJE
Secretaria - CCJE

Secretaria - CCJE

Unidade

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado, apesar de haver momentos de flaa de limpeza
Adequado
por parte da empresa terceirizada.
Pouco adequado Deve haver limpeza mais de uma vez por semana.
Infelizmente a equipe de limpeza só vem uma vez por
semana. Eles tem muito trabalho mas nosso piso é branco e
Pouco adequado
por ser local de atendimento ao público ele está sempre
sujo.
Inadequado
Limpeza insuficiente.
A coleta de lixo éfeita diariamente, mas isso não ocprre
Pouco adequado
com a limpeza mais pesada (chão, retirada de pó...)
A limpeza do local de trabalho ocorre apenas uma vez por
Adequado
semana. Ela poderia ocorrer ao menos 2 vezes.
A Limpeza da sala é feita apenas uma vez da semana.É
Inadequado
muito pouco e a movimentação da Secretaria demandaria
limpeza de no mínimo 3x por semana
A limpeza do setor realizada uma vez por semana é
Inadequado
insuficiente, uma vez que a circulação de público no setor é
elevada
A limpeza dos setores administrativos uma vez por semana
Inadequado
é totalmente inadequada e insuficiente.
A limpeza semanal com frequência impede a manutenção
Pouco adequado
da devida higienização do ambiente.
A limpeza tem sido muito afetada com o corte de verbas.
Inadequado
Falta papel muitas vezes, banheiros limpos. A sala é limpa
apenas uma vez na semana.
Limpeza feita apensa uma vez por semana. É insuficiente
Pouco adequado num setor de atendimento ao público, onde a circulação de
pessoas é intensa.
Não existe contrato para retirada de poeira de mesas e
Inadequado
equipamentos, a frequencia de limpeza dos banheiros está
baixa.
As salas internas e a recepção são limpas apenas uma vez
Pouco adequado por semana e não atende porque há muito fluxo de
pessoas.
A limpeza é realizada somente uma vez por semana e
Inadequado
contempla somente o chão. Todos os demais ambiente não
são contemplados (móveis, janelas e persianas)
Com a redução de contratos o serviço de limpeza está
Pouco adequado insuficiente. Os lixos não estão sendo recolhidos com
frequência, ficando acumulados e atraindo bichos.
Pouco adequado a frequência da limpeza não é suficiente
A limpeza do setor é realizada apenas uma vez por semana,
Pouco adequado o que considero insuficiente considerando a quantidade de
usuários que frequentam o local
Há apenas limpeza do chão uma vez na semana, o que é
Inadequado
completamente inadequado e insuficiente, pois trata-se de
local de atendimento ininterrupto ao público
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Assessoria de Gestão - CCJE
Assessoria de Gestão - CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Secretaria - CCJE
Secretaria - CCJE
Secretaria - CCJE
Unidade
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Unidade

Da sala que trabalho é adequado, mas nos arredores é
inadequado. Por exemplo, para deslocamento até o ponto
de ônibus a iluminação é precária.
Pouco adequado o ambiente poderia ser mais iluminado
No corredor as luzes estão com defeito, gerando
Pouco adequado
insegurança no período noturno.
Adequado

Adequado

Possui boa iluminação, tanto natural como elétrica.

Adequada dentro do prédio onde trabalho. No campus a
iluminação é inadequada.
Pouco adequado Deveria haver, sem dúvidas, mais iluminação no local
Adequado
na sala é adequada, mas não no campus
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

Adequado

Janelas pequenas

Pouco adequado Ar condicionado apresentando problemas.
Adequado

possui janelas amplas e ar condicionado.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Assessoria de Gestão - CCJE

Não temos banheiro em nosso edifício. O banheiro mais
Pouco adequado próximo esteve inacessível nas últimas semanas por
problema com a chave mas o Centro já está cuidando disso.

Assessoria de Gestão - CCJE

Pouco adequado Necessidade de mais banheiros para servidores

Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE

Inadequado

Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Secretaria - CCJE

Pouco adequado
Inadequado
Inadequado
Adequado
Pouco adequado

Não tem banheiro exclusivo para os servidores. O banheiro
é de uso coletivo com o público interno e externo da UFES
Não temos, próximo à sala, banheiro exclusivo para os
servidores.
O banheiro fica fora do prédio e quando chove não é
possível utilizar.
Seria mais adequado possuir um local reservado apenas
para os servidores.
Utilizo o banheiro que é disponibilizado para os estudantes
da graduação e pós-graduação.
O banheiro mais próximo já foi trocado a fechadura várias
vezes e não fornecem a chave, o tornando inacessível.

Unidade

Somente um banheiro que fica trancado e por vezes o
miolo é trocado e os custos ficam com o servidor.
Pouco adequado Os sanitários não estão totalmente adequados para uso.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Assessoria de Gestão - CCJE

Inadequado

Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE

Pouco adequado

Temos uma 'copa' onde guardamos nossos alimentos mas
as chefias tentam argumentar que não deveríamos ter copa

Pouco adequado Ausência de local para descanso
Pouco adequado Não existe uma cozinha própria
Inadequado

Não há no ambiente de trabalho espaço para descanso.
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Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Secretaria - CCJE
Secretaria - CCJE
Unidade
Assessoria de Gestão - CCJE
Assessoria de Gestão - CCJE
Assessoria de Gestão - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Centro de Ciências Jurídicas e
Econômicas - CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Departamento de Serviço Social CCJE
Secretaria - CCJE
Secretaria - CCJE
Secretaria - CCJE

Inadequado
Inexistente

O local para refeições é pequeno e não atende a todos os
servidores do CCJE.
Usa-se uma sala de reunião de maneira adaptada para se
fazer refeições.

Inexistente

Não existe.

Inexistente

Não há local para descanso no intervalo.

Inexistente

Não há.
O local não possui um ambiente próprio para refeições,
Inadequado
caso seja necessário.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Frequentemente há medo e sensação de insegurança.
Sugiro controle de acesso às dependências da UFES, via
Pouco adequado
guaritas e cartão de identificação magnéticos. Nos moldes
do que já ocorre a décadas nos campi do IFES.
Inadequado
Muita insegurança na UFES.
Questão de segurança na UFES sempre será complicada,
Pouco adequado mas os guardinhas que trabalham aqui perto sempre vêm
nos ver quando ocorre algum incidente mais perigoso
A insegurança do meu local de trabalho é a mesma
Pouco adequado
verificada em todo o campus.
A quantidade de guardas ainda não está adequada para o
Pouco adequado
tamanho do campus.
Dentro de todo o campus, especialmente em horário
Pouco adequado noturno ou muito cedo pela manhã, e em períodos de
recesso acadêmico, há grande sensação de insegurança
Não tem segurança permanente, estamos vulneráveis por
Inadequado
estramos próximo ao mangue.
No período noturno, nos períodos de recesso escolar e dias
Inadequado
entre feriados e finais de semana é comprometido.
Poucos agentes de segurança pelo campus, pouca
iluminação, falta de resolução em casos de crimes e
Inadequado
contravenções, sistema de armazenagem das imagens de
câmeras insuficiente
Pouco adequado A noite fica muito escuro e o local é isolado.
Existe somente um vigilante federal responsável pelo
centro.
A iluminação do campus em horário noturno é muito
Inadequado
precária. Não me sinto segura.
Pouco adequado existe uma crise de violência no campus
Precisa melhorar as condições de segurança,
Pouco adequado principalmente nos dias de baixo movimento nas
proximidades do meu local de trabalho.
Inadequado

4.10 CCS - CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 125

47

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 118

Tabela 25 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CCS
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

1

9

40

59

9

0,8%

7,6%

33,9%

50,0%

7,6%

8

30

70

10

0,0%

6,8%

25,4%

59,3%

8,5%

1

7

11

81

18

0,8%

5,9%

9,3%

68,6%

15,3%

1

9

23

70

15

0,8%

7,6%

19,5%

59,3%

12,7%

1

6

24

76

11

0,8%

5,1%

20,3%

64,4%

9,3%

13

27

34

36

8

11,0%

22,9%

28,8%

30,5%

6,8%

7

26

40

37

8

5,9%

22,0%

33,9%

31,4%

6,8%

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

Tabela 26 - Comentários e Sugestões - CCS

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Assessoria de Gestão - CCS

Colegiado do Curso de Farmácia CCS
Colegiado do Curso de Fisioterapia
- CCS
Colegiado do Curso de Nutrição CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Falta cadeira anatômica, mouse pad, descanso para os pés,
Pouco adequado
janela de iluminação e ventilação natural
Infelismente a forma atual de compras do governo impede
Adequado
isso
Os recursos adquiridos pela Universidade normalmente
apresentam qualidade baixa, muitas vezes tornando-se
Pouco adequado inúteis, como fitas adesivas que não colam. Além disso,
demora na manutenção de equipamentos por falta de
recursos têm causado constantes problemas.
Pouco adequado Computador lento e antigo.
Pouco adequado Computador muito antigo e lento
Pouco adequado Na minha opinião deveria ter mais 2 capelas de exaustão
Há equipamentos defasados como computador que
diminuem o tempo com que damos resposta
Não temos acesso a muitos recursos para atuar na unidade
Pouco adequado de saúde como supervisora de estágio. Muitas vezes o
material tem que ser comprado por nós mesmas.
Pouco adequado

Inadequado

necessidades de materiais de reabilitação
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Departamento de Enfermagem CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Ginecologia e
Obstetricia - CCS
Departamento de Morfologia CCS

Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

Departamento de Morfologia CCS

Adequado

Computadores com pouco desempenho, falta de
computadores e datashow nos ambientes dificulta muito o
processo.

Inadequado

Faltam materiais específicos

Inadequado

Realizar troca do PC, apresentando falhas frequentes.

Armários sem portas, espaço inadequado para um setor
com atendimento ao público, dificuldade para conseguir
Pouco adequado manutenção de equipamentos e com o problema de
telefonia no CCS, temos que usar celular particular para o
trabalho.
Falta estrutura adequada para acondicionamento e
manuseio de cadáveres e peças anatômicas. Descarte
Inexistente
irregular de produtos químicos. Trabalho ergonomicamente
incorreto. Estrutura deteriorando.
Há a necessidade de equipamentos de biossegurança, tais
Pouco adequado como: armários corta-fogo, chuveiro lava-olhos e coifa para
exaustão de gases químicos.
O anatômico é composto por cubas de alvenaria com
vazamentos que inviabilizam sua utilização. Não há
Inadequado
nenhum sistema de elevação de cadáveres e assim os
técnicos trabalham em posições não ergonômicas.
Sugestão: cubas de inox com sistema de elevação de peça

Departamento de Morfologia CCS

Pouco adequado Riscos ergonômicos

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

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

Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS

Adequado porém limita-se o trabalho aos equipamentos e
produtos disponíveis para realização do mesmo.
Ausência de equipamentos de proteção coletiva;
equipamentos antigos e sem manutenção; área
Inadequado
administrativa dentro do laboratório onde são manipulados
reagentes químicos e amostras biológicas; área de preparo
de aulas práticas pequena.
Estamos em falta de luvas descartáveis para procedimentos
Pouco adequado
analíticos e papel para secar mãos
Falta de cabine de segurança biológica e de exaustão de
Pouco adequado
gases.
Faltam alguns equipamentos e materiais que estão sendo
Adequado
adquiridos aos poucos.
Pouco adequado

faltam cabine de segurança biológica funcionando; agitador
com aquecedor magnético; internet de boa velocidade.

Não temos suficientemente amostras de fezes
contaminadas com parasitas para preparar as lâminas de
Pouco adequado aulas práticas. não há manutenção dos microscópios, ficam
com defeitos e fora de uso. não tem computador, é
emprestado de um professor.
Validar o fluxo (cabine de segurança biológica) que está
Pouco adequado
parado. Adquirir agitador magnético com aquecimento.
O servidor deve trabalhar com recurso que muitas vezes
Pouco adequado faltam ou são antiquados. Em meu setor trabalho o ar
condicionado está em estado deplorável
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Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde - CCS
Programa de Residência Médica CCS

Adequado

Alguns equipamentos não funcionam direito. Também deve
ser revisto os materiais comprados, pois alguns são de
baixa qualidade e acabam não tendo uma boa serventia.

O setor sofre constantemente com defeito de
equipamentos que demoram meses para ser consertados.
Precisa-se de melhoras na iluminação, mesas e cadeiras.
Pouco adequado
Itens de copa/cozinha.
Computador antigo, rede instável, internet lenta,
Secretaria - CCS
Pouco adequado
impressora sem tonner.
Infraestrutura de rede ruim. Oscilação constante da
Secretaria - CCS
Pouco adequado
internet dificultando realização das tarefas.
Secretaria - CCS
Pouco adequado Poderia ser um local mais amplo.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS
Adequado
A metodologia de distribição de espaço por m2 é ruim
Não é efetuado diariamente já que é sala de reuniões e
Assessoria de Gestão - CCS
Pouco adequado
recebemos professores
Centro de Ciências da Saúde - CCS Pouco adequado Devido a redução do contrato de limpeza
Cada vez mais os custos de limpeza têm sido cortados, e
Colegiado do Curso de Farmácia com isso, a frequência com que o prédio é limpo com ela.
Pouco adequado
CCS
Dito isso, essa política tem que ser revista, pois a situação
tende a impactar na manutenção do ambiente.
Colegiado do Curso de Fisioterapia
Devido a contenção de gastos, só está sendo realizada
Pouco adequado
- CCS
limpeza na sala 01 vez por semana.
O prédio só é limpo uma vez por semana, o que não é
Colegiado do Curso de Nutrição Inadequado
suficiente, devido o número de pessoas que circulam no
CCS
local.
Departamento de Ciências
Existe mais não é adequada para o ambiente , laboratórios
Pouco adequado
Fisiológicas - CCS
devem ter limpeza diferenciada.
Departamento de Ciências
Na minha opinião janelas, portas, ficam extremamente
Pouco adequado
Fisiológicas - CCS
sujas
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Medicina
Especializada - CCS
Departamento de Morfologia CCS

Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Pouco adequado

A limpeza deveria ser mais frequência. A sala que eu uso é
limpa apenas uma vez na semana, assim como a cozinha.

Pouco adequado Limpar a sala uma vez por semana não é o suficiente
Inadequado

Não há quantidade suficiente de pessoal para limpeza.

Pouco adequado

A limpeza ocorre apenas 1 vez por semana na secretaria.
Deveria ocorrer mais vezes.

Pouco adequado Deveria ser diária.
Adequado

A limpeza das janelas da secretaria, não é realizada.

A limpeza do laboratório é precária, de apenas uma vez por
semana em um laboratório que possui uma demanda
Inadequado
grande de usuários. Além disso, os sanitários também não
são limpos com regularidade. Essa fato se deve ao
quantitativo reduzido de funcionárias.
A limpeza é feita de maneira bem superficial e só uma vez
Pouco adequado na semana. O n° de funcionários é insuficiente para realizar
uma limpeza adequada.
Acredito que a limpeza e organização do local de trabalho
Pouco adequado
poderia ser melhor
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Departamento de Morfologia CCS

Pouco adequado Falta um pouco mais de empenho por parte do pessoal

Departamento de Morfologia CCS

O anatômico possui limpeza adequada, porém, ao
considerar o Departamento de Morfologia, o prédio "Básico
Pouco adequado 2" constantemente fica sujo devido ao grande fluxo de
alunos (alunos de 19 disciplinas diferentes/semana).
Sugestão: limpeza mais de uma vez na semana

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

Adequado
Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde - CCS
Programa de Residência Médica CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Colegiado do Curso de Farmácia CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS

Pouco adequado Sobrecarga no serviço de limpeza e tempo insuficiente.
Costuma faltar papel toalha.
Está faltando papel toalha.
Há uma rotina semanal de limpeza e organização dos
espaços onde executo minhas tarefas. Parte dessa
organização (cronograma e horários) é parte das minhas
funções.

Houve redução no número de trabalhadores da limpeza
que deixou prejudicada a limpeza dos setores
Pouco adequado principalmente dos banheiros. Os trabalhadores da limpeza
não podem limpar janelas e nem realizar limpeza de nada
que seja alto de precise subir em escadas.
Limpeza realizada semanalmente com retirada de lixo
Adequado
diariamente.
Adequado

Satisfatório.

Os serviços de manutenção devem ser revistos e
aprimorados, além disso devem ser feitos com maior
Adequado
agilidade. Seria interessante ter um sistema online de
gerenciamento de serviços.
O serviço de limpeza é feito uma vez por semana, nem
Pouco adequado
sempre é suficiente.
Precisa-de de melhorias pontuais como: frequência e
Adequado
detalhes.
A limpeza só é realizada uma vez por semana. Deveria
Pouco adequado aumentar em pelo menos um dia a mais, inclusive nos
banheiros.
Devido redução do contrato de limpeza com a UFES, esta só
Inadequado
ocorre uma vez por semana e de forma bem limitada.
Adequado
Na medida do possível a limpeza é realizada
Inadequado
Só há limpeza uma vez por semana. Total absurdo.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
Não há iluminação natural, só artificial
Adequado, fora os momentos em que a Universidade não
Adequado
tem contrato para troca de lâmpadas.
A iluminação e adequada entretanto há demiora na
Adequado
reposição quando existe algum defeito ou qubra
Pouco adequado Á noite na porta de saída é bem escuro

Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Quando queima uma lâmpada, existe uma grande demora
Pouco adequado para o setor responsável efetuar fazer a troca e assim
temos de ficar dias trabalhando com pouca iluminação.

Departamento de Medicina
Especializada - CCS

Adequado

Houve melhoria de iluminação neste último ano.
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Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

Adequado

Pouco adequado Luminárias altas.
Adequado

Departamento de Morfologia CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde - CCS
Programa de Residência Médica CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Unidade
Assessoria de Gestão - CCS

Colegiado do Curso de Farmácia CCS

Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS

A iluminação interna é adequada. No entorno dos prédios
não é adequada.

Melhorou bastante
Poderia ser melhor se as luzes fossem mais próximas das
mesas, porém a estrutura atual é suficiente para realização
das aulas.
A iluminação da sala e do prédio em que trabalho é
adequada, no entanto, a iluminação da área externa é
inadequada
a noite o campus fica muito escuro, causando insegurança
aos alunos e servidores que precisam circular e ir embora.
Acho a iluminação externa do campus muito fraca.
Após pedido de troca de um número considerável de
lâmpadas queimadas, HOJE, temos uma condição de
iluminação adequada. Poderia ter mais luz natural e menos
gasto de energia.

O sistema elétrico deve ser reformado para evitar a queima
constante de lâmpadas e a queda constante de energia
Adequado
quando háa utilização simultanea de vários equipamentos.
Acho que todas as lâmpadas deveriam ser trocadas por
LED.
Pouca iluminação na sala de trabalho e praticamente
Pouco adequado nenhuma fora do prédio, tornando a saída noturna
perigosa.
Adequado

Satisfatório.

Pouco adequado Queima constante de lâmpadas e demora para trocá-las.
Em alguns pontos as janelas não possuem itens de controle
da luminosidade.
No interior das salas é boa, porém no Campus falta
Adequado
iluminação de uma maneira geral.
Inexistente
O campus é mal iluminado.
Adequado
Sim. Há iluminação com lâmpadas de boa qualidade.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há ventilação natural e ar condicionado não recebe
Inadequado
limpeza regular, e ainda sala é extensão inativada de um
banheiro
Constantes problemas em ar-condicionados e dificuldade
de troca/instalação de novos, levam a uma situação onde
Pouco adequado salas de aula e administrativas viram pequenos fornos, mais
preocupante em salas com equipamentos delicados e
caros, que dependem de baixa temp.
Inadequado

Adequado

Por vezes, ressalto que o Ar condicionado da sala apresenta
problema e a manutenção no aparelho e extremamente
lenta, chegando a ficar mais de mês sem que o aparelho
funcione.
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Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Morfologia CCS
Departamento de Morfologia CCS

Pouco adequado

Pouco adequado
Pouco adequado

O aparelho de ar refrigerado constantemente necessita de
reparos. O setor responsável demora semanas até atender
o chamado e fazer o conserto. E poucos meses depois o
equipamento já tem nova demanda de conserto.
A "sala de cubas" possui apenas um exaustor. Demais
laboratórios e salas possuem ventilação adequada.
Salas sem ar condicionados. Ar condicionados quebrados.
Exposição constante ao sol.
A sala de limpeza, descontaminação e esterilização fica
bastante quente devido a autoclave,pois está sem ar
condicionado e exaustor, e a janela não é suficiente. Os ar
condicionados param e existe demora na manutenção.
Ar condicionado funcionando adequadamente nos locais de
trabalho.
corredor com muitos armários, por falta de espaço
Má distribuição de equipamentos que funcionam em alta
temperatura e aquecem o laboratório.
Poderia ter mais ventilação natural e menos gasto de
energia com ar condicionado nas áreas que podem ser
ventiladas com janelas. Necessitamos de mais grades e
segurança para que isso seja viável.

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Presença de armários no corredor de circulação de pessoas
prejudicando a ventilação e movimentação das pessoas.

Adequado

Há problemas de manutenção em alguns ar-condicionados.

Inadequado

Sem ar-condicionado ou ventilador.

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

Há um ar condicionado antigo e que emite muito ruído,
sendo insalubre.
Secretaria - CCS
Adequado
Possuo um aparelho de ar condicionado
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Assessoria de Gestão - CCS
Pouco adequado Fica do outro lado do corredor (a mais de 30 passos
Colegiado do Curso de Nutrição Só tem um banheiro para servidor e outro para os alunos e
Pouco adequado
CCS
a comunidade que é atendida.
banheiros com má conservação, portas quebradas e pouca
limpeza, além de acesso público o que dificulta a
Departamento de Clínica Cirúrgica
Pouco adequado
manutenção e acesso dos servidores em determinados
- CCS
horários.
Departamento de Fonoaudiologia
Há um grande número de usuários para os banheiros no
Pouco adequado
- CCS
prédio.
Departamento de Ginecologia e
Pouco adequado Muito distante.
Obstetricia - CCS
Secretaria - CCS

Pouco adequado

Departamento de Morfologia CCS

Pouco adequado

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

Há pouco sanitários para alunos e não há sanitários
exclusivos para os servidores no térreo do prédio básico 1

Pouco adequado Muitos usuários para somente 1 banheiro
Necessidade um banheiro com chuveiro para os técnicos,
assim como vestiário.
Pouco adequado apenas 1 banheiro atende os servidores do setor.
Apenas um banheiro para atender servidores TAEs e
Inadequado
docentes e alunos dos laboratórios de microbiologia; não
há chuveiro.
Pouco adequado
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Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Prótese
Dentária - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS

Mais que
adequado

Muito boa.

Inadequado

Os banheiros são bem ruins. Faltam iluminação e são bem
precários.

Adequado

Satisfatório.

Há distrubuição dos banheiros para o(a) respectivo(a)
servidor(a).
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Local de refeição existe e é utilizado para 'descanso' sendo
Assessoria de Gestão - CCS
Inexistente
que não há boa ventilação e tem barulho quase
intermitente
Colegiado do Curso de Farmácia A cozinha do setor fica em um local de passagem,
Inadequado
CCS
praticamente um corredor.
Colegiado do Curso de Fisioterapia
Não há local para descanso e a copa atende somente 02
Pouco adequado
- CCS
servidores sentados para refeição.
Colegiado do Curso de Nutrição Inadequado
Muito pequeno.
CCS
Departamento de Clínica Cirúrgica
espaço para refeição pequeno e pouco ventilado, quente.
Inadequado
- CCS
Não há espaço para descanso.
Departamento de Educação
Inadequado
2 salas muito pequenas sem ventilação.
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
A cozinha é pequena. Não tem espaço suficiente para as
Inadequado
Integrada em Saúde - CCS
refeições. Não há espaço para descanso.
Departamento de Educação
Pouco adequado Copa/Cozinha o espaço é pequeno
Integrada em Saúde - CCS
É preciso que seja construído um local para os servidores
Departamento de Enfermagem Inexistente
almoçarem no 2º andar. A unica cozinha do prédio é
CCS
destinada aos alunos da pós.
Departamento de Fonoaudiologia
Cozinha pequena e sem ventilação Espaço para descanso
Pouco adequado
- CCS
inexistente
Departamento de Fonoaudiologia
Local para refeição muito pequeno e mal ventilado. Local
Inadequado
- CCS
para descanso no intervalo inexistente.
Secretaria - CCS

Adequado

Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Inexistente

Não existe uma copa no prédio. A sala que é utilizada como
copa foi montada com os recursos dos próprios servidores.

Inadequado

A "copa/cozinha" que atende a todos os servidores do
Departamento é minúscula e não comporta mais de 3
pessoas ao mesmo tempo. Não há espaço para descanso.
Sugestão: sala maior com possibilidade de descanso após a
refeição.

Departamento de Morfologia CCS

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

A copa é muito pequena para a quantidade de servidores,
além de ser muito quente.Como só cabe 3 pessoas por vez,
Inadequado
não dá para ficar lá no horário de almoço, visto que tem
que revezar. Não tem espaço para descanso.
Atualmente almoçamos em um espaço cedido por um
Pouco adequado professor, que é pequeno e não atende a todos os
servidores do nosso setor.
Inadequado

Local pequeno para refeições e número de usuários. Local
de descanso inexistente. Temperatura inadequada (calor).
Falta mesa e cadeiras adequadas. Limpeza precária.
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Departamento de Patologia - CCS

Inexistente

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

a cozinha é muito pequena, principalmente comparado a
quantidade de servidores e professores que a utilizam. A
cozinha serve mais para esquentar. Não existe local de
descanso.
Espaço muito pequeno que é compartilhado por servidores,
professores e alunos.
espaço para refeição pouco adequado; e local para
descanso não existe.
Espaço pequeno para refeição. Não há espaço para
descanso.
Há espaço para refeição. Entretanto é bem pequeno,
necessitando revezamento. NÃO HÁ ESPAÇO DE
DESCANSO.
Inexiste sala de descanso e espaço para refeição muito
pequeno.
Não existe espaço físico para descanso e o local de refeição
é muito pequeno.
Não há área de descanso. Espaço para refeição pequeno
(apenas 3 lugares) que é compartilhado por servidores TAEs
e docentes e alunos (ICs, mestrandos, doutorandos e pósdoutorandos) dos laboratórios de microbiologia.
O espaço para refeição melhorou, mas ainda falta um
ambiente para descanso.
O espaço é divido entre servidores e alunos da graduação e
pós graduação.

Departamento de Prótese
Dentária - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Atenção à Saúde Coletiva - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Doenças Infecciosas - CCS
Programa de Residência Médica CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS

Inadequado
Espaço muito pequeno, sem ventilação e muito calor.
Pouco adequado Espaço para refeição temos, porém para descanso não.

Secretaria - CCS

Inexistente

Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS

Unidade
Assessoria de Gestão - CCS
Colegiado do Curso de Nutrição CCS
Departamento de Ciências
Farmacêutica - CCS

Pouco adequado
Pouco adequado
Adequado

Satisfatório.

Pouco adequado Não temos local de descanso.
Pouco adequado Ambiente pequeno e quente.

Não há espaço restrito para servidor almoçar e descansar.

No laboratório temos só a cozinha, não temos lugar para
Pouco adequado refeição. A refeição é feita dentro do departamento dos
professores.
Adequado
Sugiro instalação de ar condicionado no refeitório
Temos um Restaurante Universitário e uma praça, onde
Adequado
conversamos com colegas e procuramos descansar.
Tenho usado a sala de reuniões do programa, pois a
Mais que
cozinha além de estar costumeiramente cheia, também
adequado
anda bem suja.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Iluminação e monitoramento de segurança bem ruins
Pouco adequado Poucos policiais atuando no Campus

Inadequado

Não há seguranças específicos no local ou nas
proximidades. O pouco que tem de vigilantes/polícia não
consegue atender à necessidade do local, uma vez que é
destinada ao HUCAM, prédio do CCS, Campus Maruípe
(parte baixa) e Restaurante Universitário.
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Departamento de Ciências
Fisiológicas - CCS
Departamento de Clínica Cirúrgica
- CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Educação
Integrada em Saúde - CCS
Departamento de Enfermagem CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS
Departamento de Fonoaudiologia
- CCS

Pouco adequado
Inexistente
Adequado

Maruípe é uma região bem violenta. Outro dia roubaram
um carro de um colega e trabalho.
Não se vê seguranças ao redor do prédio administrativo do
CCS.
Melhorou com a presença dos policiais

Para melhor segurança seria necessário um controle de
entrada e saída no Campus.
Apesar de termos recepcionista nos sentimos vulneráveis.
Pouco adequado
Faltam câmeras e catracas.
Deveria ser reforçado o controle de entrada e saída de
Pouco adequado
pessoas.
O prédio fica aberto constantemente. O fluxo de pessoas
Inadequado
da comunidade interno e externa é muito grande. Não há
porteiro e nem recepcionista. Ficamos muito expostos.
Pouco adequado

Departamento de Morfologia CCS

Houve furto recente de carro no estacionamento e durante
a noite não há seguranças/policiais próximo da sala de aula.
Pouco adequado
Sugestões: entrada controlada de veículos e pessoas, e
segurança próximo durante todo o período noturno.

Departamento de Morfologia CCS

Inadequado

Departamento de Morfologia CCS

Departamento de Morfologia CCS

Departamento de Patologia - CCS

Departamento de Patologia - CCS

Local escuro à partir das 17:30h. Vigilância intermitente.
Acesso livre, sem nenhum controle.
No Campus de Maruípe a segurança é precária, com
ocorrência de assaltos, furtos a veículos e invasões a
Pouco adequado prédios. Não há controle dos veículos que têm acesso à
área básica do CCS. Assim, há a circulação de muitas
pessoas que não utilizam este Campus.
Prédio de acesso fácil, sem controle de entrada/saída.
Também não há controle de acesso ao campus, há relatos
Inadequado
de assalto e no recesso a sensação de insegurança aumenta
consideravelmente.
Acredito que deveria ter portaria/guarita de acesso ao
Pouco adequado campos para controle de entrada e saída de
servidores/estudantes/outros usuários e veículos.
Falta segurança. Me sinto vulnerável em um local um
pouco isolado. Já fui surpreendido por pessoas que não
Pouco adequado
eram estudantes, servidores e nem tinham relação com a
UFES.
local de trabalho de acesso livre, qualquer um entra.
Sugestões: Catracas de segurança; identificação de pessoas
estranhas ao campus; estacionamento com identificação.

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

Departamento de Patologia - CCS

Local perigoso, principalmente no início da manhã, fim da
tarde e à noite, quando o campus está mais vazio. Não há
Pouco adequado
cancela para controle da entrada de veículos no campus
(CCS) e controle da entrada de pessoas nos prédios.

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

necessita de mais seguranças, cancelas para carros,
câmeras.

Departamento de Patologia - CCS

Pouco adequado

Número pequeno de seguranças. Falta de alarmes
institucionais nos predios. Várias ocorrências de assaltos.

Departamento de Patologia - CCS

Inadequado

O andar em trabalhamos não apresenta nenhum sistema
de segurança.

56
Departamento de Patologia - CCS
Departamento de Patologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Atenção à Saúde Coletiva - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Biotecnologia - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Farmacêuticas - CCS
Programa de Pós-Graduação em
Nutrição e Saúde - CCS
Programa de Residência Médica CCS

O estacionamento é escuro e torna-se vazio a partir das
17h.
Poucas câmeras e me sinto insegura na saída pois o local
Inadequado
está deserto e sem iluminação.
Frequentemente pessoas entram no prédio abordando
Pouco adequado
servidores e alunos solicitando auxílio financeiro
Pouco adequado

Pouco adequado Faltam seguranças, às vezes ocorrem assaltos.
Pouco adequado

A segurança precisa ser aprimorada. Tem pouca iluminação
no campus.

Inadequado

é comum que não haja ninguém nos arredores após as 16h.

Pouco adequado Falta operação ostensiva e monitorada.
após às 18 horas é pouco iluminado na garagem o que
causa sensação de insegurança.
Atualmente, possuímos policiais que efetuam a segurança
Adequado
do local
Inadequado
É deserto a partir de certos horários e escuro.
Pouco adequado Falta segurança no Campus de uma maneira geral.
Mais que
Outras pessoas foram roubadas durante o outro semestre.
adequado
Eu felizmente ainda não.

Secretaria - CCS

Inadequado

Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS
Secretaria - CCS

4.11 CE - CENTRO DE EDUCAÇÃO

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: 38

Tabela 27 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CE
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

Iluminação
%
Ventilação
%

0,0%

Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

3

7

25

3

7,9%

18,4%

65,8%

7,9%

9

15

14

23,7%

39,5%

36,8%

0,0%

4

5

24

5

10,5%

13,2%

63,2%

13,2%

2

5

7

20

4

5,3%

13,2%

18,4%

52,6%

10,5%

7

7

21

3

0,0%

18,4%

18,4%

55,3%

7,9%

6

12

11

9

15,8%

31,6%

28,9%

23,7%

Distribuição de banheiro
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

1

7

18

12

2,6%

18,4%

47,4%

31,6%

0,0%
0,0%
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Tabela 28 - Comentários e Sugestões - CE

Unidade
Centro de Educação - CE
Centro de Educação - CE
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 - CE
Programa de Pós-Graduação em
Educação - CE

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Computadores são trocados, mas continuam com defeitos.
Pouco adequado As cadeiras estão velhas e quebradas com encosto que
perderam a regulagem, dói as costas.
Faltam equipamentos para o melhor desempenho em meu
Pouco adequado
trabalho.
Computadores com defeito; internet instável; as vezes falta
Pouco adequado
material para desenvolver atividades pedagógicas.
Adequado

Dispomos de bastante material de papelaria, etc.

Inadequado

equipamentos antigos, falta alguns equipamentos.

Inadequado

equipamentos sucateados, falta armários.

Inadequado

não são adaptados de maneira a atender as crianças e aos
adultos, com necessidade de grande esforço dos adultos
em algumas atividades, como dar banho, por exemplo.

Unidade

Os serviços de manutenção nos computadores estão cada
vez mais difícil de ter pessoal para atender
uso de computador de baixa qualidade com sucessivos e
Pouco adequado
continuos problemas
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Centro de Educação - CE

Pouco adequado Chão sujo, mesas sujas, já até varri o chão da minha sala.

Centro de Educação - CE

Inadequado

Centro de Educação - CE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Adequado

Deveria ser feita a limpeza no mínimo 3x por semana
devido à rotatividade de pessoas no ambiente.
Pouco adequado Limpeza feita semanalmente, sendo que às vezes falha.
A limpeza é falha. Realizada em número inferior ao
Pouco adequado necessário, além dos produtos usados que são de péssima
qualidade.
a limpeza é péssima; não atende as especificidades da
educação infantil; falta limpeza contínua de
Inadequado
banheiros;muita poeira deixando o ambiente insalubre
para quem tem algum tipo de alergia respiratória.
a limpeza trabalha em escala e falha alguns horários do dia.
Pouco adequado
e material de limpeza de qualidade péssima.

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Pouco adequado

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE

A terceirização do serviço e a itinerância dos funcionários
da empresa, diminuiu a qualidade do serviço.

Conforme destaquei na pagina anterior, a limpeza do CEI
Criarte é totalmente inadequada para um ambiente que
atende crianças pequenas.
Continuo a achar a limpeza completamente inadequada
para uma instituição de educação infantil que deveria
Inadequado
contar com profissionais durante todo o tempo de
funcionamento da instituição. Lidamos com crianças!!!!
empresa terceirizada que trabalha por escala, materiais de
Pouco adequado
pouca qualidade.
Limpeza inadequada considerando as especificidades da
Inadequado
Educação Infantil.
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Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia - CE
Programa de Pós-Graduação em
Educação - CE
Programa de Pós-Graduação em
Educação - CE
Programa de Pós-Graduação em
Educação - CE
Secretaria - CE
Unidade
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Departamento de Linguagens,
Cultura e Educação - CE
Unidade
Centro de Educação - CE

o esquema de escala prejudica muito a limpeza do
ambiente.
O serviço de limpeza não é condizente com as demandas
Pouco adequado
de uma unidade de educação infantil.
A limpeza das salas deveria ser realizada mais de 1 vez por
Pouco adequado
semana
Bebedouros com problema e sem higiene. Serviço de
Pouco adequado Recolhimento de patrimônio deficiente. Limpeza de
banheiros e salas por vezes deixa a desejar.
Inadequado

Inadequado

Espaço de refeições sem limpeza.

Pouco adequado Não há limpeza frequente
Há várias substancias (morfos, fungos e ácaros) que
provocam a crise de rinite alérgica, bem como a poeira.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Acredito que a iluminação das salas possa melhorar
Pouco adequado
bastante.

Inadequado

Inadequado

arquitetura antiga com iluminação inadequada.

Inadequado

No meu setor a iluminação é boa, contundo outros setores
da escola e especialmente sua área externa são bem
escuros.

Inadequado

péssima.

Pouco adequado Necessita melhorar a iluminação externa noturna
VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
O ar-condicionado encontra-se com um buraco o que
Pouco adequado
possibilita entrada de animais como gambá.
Conceito

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Pouco adequado A cozinha é muito quente

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

As salas de aulas são extremamente quentes, os
ventiladores precários, com o agravante de que a firma de
Pouco adequado limpeza não pode limpa-los( não podem subir escadas???),
por não fazer parte do contrato! Sugiro plantar mais
árvores em frente aos solários!

Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE

arquitetura antiga com ventilação ruim, equipamentos para
ventilação artificial não comporta o calor do setor e
exaustor ruim, antigo e com ruido.
As salas de aula não tem ar condicionado e devido a
posição das salas em relação ao sol, no verão o calor é
insuportável para os alunos e principalmente para os
trabalhadores da CRIARTE que atuam em sala de aula

Pouco adequado Muito calor no verão.
Inadequado

muito calor, exaustor velho e ruim e arquitetura mal
elaborada.

Inadequado

no calor quase passamos mal dentro das salas de aula.

Inadequado

Os sistemas de ventilação estão mal posicionados.
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Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Secretaria - CE
Unidade
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
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia - CE
Unidade
Centro de Educação - CE

salas de aula não possuem ar condicionado e muitos
ventiladores com defeito.
Inexistente
As janelas são emperradas, impossíveis de abrirem.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
não atende a quantidade de adultos, principalmente
Inadequado
quando atendemos muitos estagiários.
O banheiro das crianças necessitam da troca das duchas
Adequado
higiênicas.
Os banheiros existentes não atendem o número de
funcionários pois compartilhamos o mesmo com os
Pouco adequado
funcionários do convênio da Sejus além dos servidores da
empresa terceirizada. Há somente um chuveiro.
Pouco adequado

Inadequado

Os banheiros não atendem os funcionários porque também
são usados pelos terceirizados e outros visitantes

pouco para a quantidade de servidores, terceirizados e
projeto pena.
Poucos banheiros para o número de adultos que circulam
Pouco adequado
na escola.
poucos banheiros para quantitativo de pessoas que
Pouco adequado
circulam no ambiente.
poucos para atender a demanda de todos os servidores,
Inadequado
pais, estagiários e monitores, terceirizados e apenados.
São em número insuficiente. Ficamos sem porta em um
Inadequado
deles por quase um ano e foi preciso a diretora comprar
uma e trazer em seu carro para ser instalada.
Inadequado

Pouco adequado Os servidores deveriam ter um banheiro reservado
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há espaço na própria sala para lanchar ou até um
Inadequado
bebedouro.

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

Deixa a desejar. Não há local para descanso e as refeições
(lanches e almoços) são feitos na área de serviço.

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

elaborado de forma provisória, não atende a quantidade de
pessoas. quando chove piora a situação, não da para comer
no local.

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

espaço foi improvisado e é insuficiente ´para quantidade de
pessoas que fazem refeições durante a jornada de trabalho.

Inadequado

espaço para refeição improvisado, com poucos lugares e
exposto ao clima.

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

Pouco adequado Espaço pequeno para a acomodação dos funcionários.
Pouco adequado

Há somente um espaço adaptado para almoço. Não há
local para descanso.

Inadequado

Nâo temos espaço apropriado para refeição e descanso.

Não temos espaço para refeição adequado, menos ainda de
Pouco adequado descanso. É um improvisado, e que uma família doou um
microondas!!!!
não temos um local para descansarmos no horário do
Inadequado
almoço.
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O espaço disponível para descanso no horário das refeições
é a sala dos servidores. o horário de início do turno
vespestino coincide com o de descanso do matutino.

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inexistente

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Pouco adequado Poderia ser melhor

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inadequado

Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia - CE

quase que inexistente. Somente um local adaptado para
almiço que não comporta a quantidade de servidores que
fazem 8 horas e almoçam no local.
A sala reservada para alimentação deveria ser mais
Pouco adequado adequada e com mais espaço. Não possuímos sala para
descanso.

Programa de Pós-Graduação em
Educação - CE

Inadequado

Unidade

Conceito

Centro de Educação - CE

Adequado

Centro de Educação - CE

Inadequado

Centro de Educação - CE

Pouco adequado Deveria haver seguranças no local, à noite principalmente.

Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Sem limpeza.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
apesar de ter respondido adequado não me sinto tão
segura aqui ultimamente.
Deveria existir pelo menos uma pessoa para intimidação e
segurança ou um jeito de controle ao entrar na
Universidade.

Inadequado

Pouco adequado muito escuro, sem muito controle.
Inadequado
Pouco adequado

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Pouco adequado

Centro de Educação Infantil
CRIARTE

Inexistente

Centro de Educação Infantil
CRIARTE
Colegiado do Curso de
Licenciatura em Pedagogia - CE

A iluminação é precária no entorno da escola. Agora com o
fim do horário de verão ficamos ainda mais receosos.
Muito escuro!!!! Tememos principalmente por causa das
crianças.

Inadequado
Pouco adequado

Programa de Pós-Graduação em
Educação - CE

Pouco adequado

Secretaria - CE

Pouco adequado

Secretaria - CE

Pouco adequado

muito grande, muito escuro, falta vigilancia.
o entorno do prédio nos horários de saída do turno
vespertino é pouco iluminado e muito deserto.
O local é protegido por telas baixas, são frágeis demais com
buracos, muito perigoso! A área externa é mal iluminada,
principalmente o estacionamento.
Segurança deixa muito a desejar. Atualemente contamos
com um servidor que vem diariamente fechar a escola,
entretanto durante o dia ficamos expostos a situações
adversas.
Sentimo-nos por vezes expostos em relação à segurança na
Ufes.
No momento contamos com a ajuda da equipe da reserva
da polícia militar, então melhorou um pouco.
Problema de segurança generalizado na UFES. Aparente, a
presença da polícia militar melhorou a percepção de
segurança.
Apesar da iluminação dentro do meu setor ser adequada, a
passarela entre a entrada da UFES e o Centro de Educação
está constantemente escura, assim como outros pontos da
Universidade. O policiamento disponível também não passa
sensação de segurança.
Falta mais policiamento.
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4.12 CEFD - CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 31
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 27

Tabela 29 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CEFD
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

2

6

18

1

0,0%

7,4%

22,2%

66,7%

3,7%

4

10

12

1

0,0%

14,8%

37,0%

44,4%

3,7%

3

4

19

1

11,1%

14,8%

70,4%

3,7%

4

11

11

1

14,8%

40,7%

40,7%

3,7%

5

7

15

0,0%

18,5%

25,9%

55,6%

3

9

10

5

11,1%

33,3%

37,0%

18,5%

Limpeza e conservação
%
Iluminação
%

0,0%

Ventilação
%

0,0%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

3

12

10

2

11,1%

44,4%

37,0%

7,4%

0,0%
0,0%
0,0%

Tabela 30 - Comentários e Sugestões - CEFD

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A UFES precisa dar mais apoio ao nosso Nucleo (NUPEM),
Adequado
na compra de equipamentos para a Academia.
Compra de equipamentos para agilizar processamento e
Pouco adequado
empréstimo de materiais
Computadores lentos e apresentam travamento constante.
Inadequado
Cadeiras desconfortáveis.
Ocasionalmente os produtos necessários ao trabalho
Pouco adequado
faltam
Adequado

Poderia ter mais equipamentos para escaneamento

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A limpeza da área verde deixa a desejar
Adequado

A limpeza terceirizada é boa, mas a constante troca das
Equipes prejudica, pois temos que sempre explicar e pedir
o que precisa ser feito.
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Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Pouco adequado Falta mais constância na limpeza e manutenção das áreas.

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Conceito

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Conceito

Inadequado
Inadequado

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Muitos setores com baixa ou nenhuma iluminação.
O entorno do CEFD é pouco iluminado, gerando
insegurança ao sair do trabalho no fim do dia.
VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado Ar condicionado com defeito
os aparelhos de ar condicionado não funcionam bem, na
maioria das vezes somente ventilam, a e a limpeza dos
filtros deixa a desejar (somente umas 3 vezes por ano). Se
desliga or ar, e abre as janelas, os mosquitos invadem o
espaço.

Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Inadequado

Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Pouco adequado Sala sem janela, e ar condicionado pouco eficiente

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Precisa ter um banheiro para uso exclusivo dos
Pouco adequado
funcionarios, com chuveiro.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A copa do CEFD não atende a todos os servidores no
Inadequado
horário de almoço, além de ser escura e mal ventilada.
Pouco adequado espaço pequeno para realização de lanches e refeições
No meu setor exite um, porém é pequeno, pouco
ventilado, inapropriado. Alunos e outras pessoas também
utilizam.
Nossa cozinha é muito pequena para a demanda do
NUPEM e não temos um local para descanso após o
almoço.

Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Inadequado

Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Inexistente

Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Pouco adequado Pequeno e pouco arejado

Unidade
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD
Centro de Educação Física e
Desportos - CEFD

Conceito

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria

Inadequado

A segurança não cobre toda a área de Universidade.

Inadequado

Não me sinto segura no Campus de Goiabeiras.

O entorno do CEFD é pouco iluminado, gerando
insegurança ao sair do trabalho no fim do dia.
Passa o dia inteiro sem a presença de vigilantes e as
Pouco adequado
câmeras foram retiradas.
Inadequado

4.13 CEUNES - CENTRO UNIVERSITÁRIO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 84

63

Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 80

Tabela 31 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CEUNES
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

0,0%

Limpeza e conservação
%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%
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4

17,5%

77,5%

5,0%

10

61

9

12,5%

76,3%

11,3%

0,0%

0,0%
2

9

56

13

0,0%

2,5%

11,3%

70,0%

16,3%

1

4

11

55

9

1,3%

5,0%

13,8%

68,8%

11,3%

1

24

8

42

5

1,3%

30,0%

10,0%

52,5%

6,3%

26

26

15

11

2

32,5%

32,5%

18,8%

13,8%

2,5%

3

19

26

29

3

3,8%

23,8%

32,5%

36,3%

3,8%

Iluminação
%

14

Tabela 32 - Comentários e Sugestões - CEUNES
EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Engenharias e
Uma sala individual como existe nas outras secretarias da
Adequado
Tecnologia - CEUNES
maioria dos outros departamentos.
Como a fazenda experimental é recente no campus ainda
Gerência da Fazenda Experimental
Pouco adequado faltam recursos e investimentos para funcionamento pleno
- CEUNES
de suas atividades.
Existem problemas no que diz respeito aos tramites para se
fazer manutenção periódica de alguns equipamentos de
Gerência da Fazenda Experimental
Pouco adequado uso frequente da Fazenda. Por falta de recurso/contrato de
- CEUNES
manut., equip. com pequenos defeitos fica parados (Ex.:
Roçadeiras, Pulverizadores).
Programa de Pós-Graduação em
Energia - CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES

Não me faltam recursos para realizar tarefas
administrativas. No entanto, quanto à tarefas laboratoriais
Pouco adequado
não são fornecidos EPIs pela unidade. A estrutura não
permite o abrigamento adequado de químicos e resíduos.
Pouco adequado

PCs deixam a desejar, principalmente no Auditório principal
(sob gestão da Seri)

Adequado

Sistemas/ sites muitas vezes apresentam instabilidades.

Adequado

Falta melhorar a parte de informática. Computadores
obsoletos.

Pouco adequado Falta treinamento para os sistemas que utilizamos.
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Unidade
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas - CEUNES
Departamento de Computação e
Eletrônica - CEUNES
Departamento de Engenharias e
Tecnologia - CEUNES
Gerência Administrativa - CEUNES
Programa de Pós-Graduação em
Energia - CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Unidade
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES
Unidade
Departamento de Matemática
Aplicada - CEUNES

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
O meu ambiente de trabalho é limpo com frequência, assim
como os banheiros. Entretanto, os profissionais
Adequado
responsáveis pela limpeza encontram-se visivelmente
sobrecarregados após a redução da equipe tendo que arcar
com a manutenção de vários setores.
Local empoeirado devido a falta de armários para guardar
Pouco adequado
equipamento e componentes.
Mais que
Equipe de limpeza está de parabéns.
adequado
Os banheiros do prédio da administração central do
Pouco adequado
CEUNES precisam ser limpos diariamente.
Os funcionário da limpeza são excelentes. O único
Adequado
problema é o sistema de saneamento que ainda é fossa
séptica.
Adequado

Exceto o único banheiro.

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Ainda existe a necessidade de instalação de persianas afim
Pouco adequado de diminuir o desconforto visual da luz externa que entra
pela janela.

Conceito

Inadequado

Não tem persianas

Inadequado

NÃO TEMOS CORTINA NAS JANELAS. O SOL BATE DIRETO
NAS PESSOAS.

Necessária mais iluminação nos arredores do setor e
Pouco adequado também no caminho para os estacionamentos no campus
durante a noite.
Mais que
Muitas lâmpadas no setor. Poderia diminuir.
adequado
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado

Sala possui somente janelas em um lado, impossibilitando
ventilação pois vento não tem por onde sair.

Gerência da Fazenda Experimental
O aparelho de ar condicionado precisa passar por
Pouco adequado
- CEUNES
manutenção preventiva.
Secretaria Unificada de PósInadequado
Janelas altas sem circulação de vento.
Graduação - CEUNES
Quando o ar condicionado não funciona o setor fica
Secretaria Unificada de PósPouco adequado insuportável, pois as janelas são muito pequenas e
Graduação - CEUNES
atrapalham a ventilação.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
dificuldade de utilização uma vez que é partilhados com um
Coordenação de Atenção à Saúde
Inexistente
número grande de estudantes nos horários de intervalo de
e Assistência Social - CEUNES
almoço
Coordenação de Atenção à Saúde
Os banheiros do prédio e de uso comum com os alunos,
Inadequado
e Assistência Social - CEUNES
discentes e servidores. A higienização é frágil.
Coordenação de Contabilidade e
Porém é utilizado por estudantes que deixam os banheiro
Pouco adequado
Finanças - CEUNES
muito sujos.
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Coordenação de Tecnologia da
Informação - CEUNES

Inadequado

Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas - CEUNES

Adequado

Gerência Administrativa - CEUNES

Adequado

Gerência da Fazenda Experimental
Inadequado
- CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Unidade
Coordenação de Atenção à Saúde
e Assistência Social - CEUNES

Inadequado

Ao lado da Copa
Existem quatro banheiros no meu local de trabalho.
Contudo, não há um banheiro para uso exclusivo dos
servidores lotados no prédio.
Mais precisam ser limpos diariamente.
Os banheiros para atendimento do pessoal que fica no
prédio da Administração é adequado, mas se pensarmos
nos terceirizados que passam boa parte do tempo no
campo, é necessário pensar numa solução para banheiros
para atendê-los.
O banheiro fica próximo à cozinha e tem momentos que é
constrangedor usá-lo.

1 banheiro para mais de 100 usuários está em desacordo
com a NR de segurança de trabalho. Mas não adianta
Inadequado
escrever isso aqui, pq nada é feito. Todo ano a mesma
coisa.
Os banheiros são compartilhados com várias pessoas. É
Pouco adequado necessário um espaço para banheiros dentro do próprio
setor.
Só há 01 feminino e 01 masculino para uso dos servidores
Inadequado
da SUGRAD, CASAS, e alunos das 4 empresas juniores, D.A.,
C.A.s.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
local sem espaço para acomodar mais de 02 pessoas; sem
Inadequado
infraestrutura adequada, impossibilitando o descanso
nesse espaço

Coordenação de Atenção à Saúde
e Assistência Social - CEUNES

Inadequado

So temos uma copa muito pequena.

Coordenação de Contabilidade e
Finanças - CEUNES

Inadequado

Possui apenas uma pequena copa e não tem local de
descanso. Você almoço e tem alguém em pé esperando seu
termino.

Inadequado

Falta um espaço para descanso no intervalo do almoço.

Coordenação de Recursos
Materiais - CEUNES
Coordenação de Tecnologia da
Informação - CEUNES
Coordenação de Tecnologia da
Informação - CEUNES
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas - CEUNES
Departamento de Ciências da
Saúde - CEUNES
Departamento de Ciências da
Saúde - CEUNES

Departamento de Educação e
Ciências Humanas - CEUNES
Departamento de Engenharias e
Tecnologia - CEUNES

Espaço para refeição OK(adequado), mas não há espaço
para descanso
Estou cansado de escrever isso todo ano e não resolver
Inexistente
nada!
Falta um local para descanso e integração como um centro
Pouco adequado
de vivência.
Local muito pequeno para o número de pessoas que o
Pouco adequado
utilizam.
O espaço destinado às refeições mede 5,74m2. Os
utensílios e móveis que tem dentro, somados, medem
Inadequado
2,35m2. "Sobra", de espaço (somando com a porta), 3,4m2,
para o uso de 09 técnicos, fora os docentes. Então o espaço
é ineficiente e inadequado.
Não existe local para refeição e descanso específicos,
Inexistente
apenas uma mesa com cardeiras no meio saguão (sala dos
professores)
Há uma copa para refeição, mas não há um espaço
Pouco adequado
adequado para descanso no intervalo.
Inexistente
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Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES
Unidade
Coordenação de Atenção à Saúde
e Assistência Social - CEUNES
Coordenação de Atenção à Saúde
e Assistência Social - CEUNES
Coordenação de Contabilidade e
Finanças - CEUNES
Departamento de Ciências
Agrárias e Biológicas - CEUNES
Departamento de Engenharias e
Tecnologia - CEUNES
Programa de Pós-Graduação em
Energia - CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria de Relações
Institucionais e Diálogo Com CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Única de Graduação CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES
Secretaria Unificada de PósGraduação - CEUNES

Inexistente

A copa consegue receber 6 servidores por vez; há rodízio
até que todos possam almoçar. NÃO EXISTE LOCAL PARA
DESCANSO DOS SERVIDORES NA UFES CAMPUS SÃO
MATEUS.

Inexistente

NÃO EXISTE.

Inexistente

Não temos espaço para descanso. Na prática ficamos sem
nosso horário de descanso, pois somos obrigados a voltar
para a sala.

Pouco adequado Espaço muito pequeno.
Inadequado

Copa no setor não é adequada para descanso.

Inadequado

Não há local para descanso

Conceito

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado Muito fragilizado.
por estar bem próximo ao caixa eletrônico a segurança é
insuficiente ; inexiste rota de fuga dentro do setor
Faltam seguranças pois o locla é afastado do centro e fica
Pouco adequado
em bairro de periferia (perigoso).
Inadequado

Inadequado

Com a remoção dos vigilantes não há, além das câmeras de
vigilância, alguém que promova a segurança do meu local
de trabalho. Os PMs raramente passam próximo do setor.

Há vão entre o vidro e o balcão e isto pode ser um ponto
visado de vandalismo ou furtos.
Acúmulo de resíduos e vegetação dominante que atrais
Pouco adequado
vetores perigosos como cobras e escorpiões.
Inadequado

Pouco adequado

Mesmo tendo vigilantes e câmeras em todo o prédio da
Administração Central, ainda assim, já ocorreram furtos.

Pouco adequado

NÃO TEMOS MAIS SEGURANÇA DURANTE O DIA NO
CAMPUS. TEMOS APENAS A PRESENÇA PACIFICA DA PM.

Pouco adequado Não temos nenhuma segurança na entra do prédio.
Pouco adequado
Inadequado
Inadequado
Inadequado

Apesar da presença de caixas eletrônicos, existem poucos
vigilantes na área.
Não há seguranças no prédio e a nossa sala fica em frente
02 caixas eletrônicos da Caixa e Banco do Brasil. O setor
funciona de 7h a 21h.
Trabalho próximo aos caixas eletrônicos e não tem
segurança
Houve uma expressiva redução na quantidade de vigilantes
para dar conta do campus inteiro.

Pouco adequado Setor perto de mato, poucos seguranças no Ceunes.
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4.14 CT E ITUFES - CENTRO TECNOLÓGICO E INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA UFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 55
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 53

Tabela 33 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - CT e ITUFES
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

2

2

17

31

1

3,8%

3,8%

32,1%

58,5%

1,9%

3

15

32

3

0,0%

5,7%

28,3%

60,4%

5,7%

3

9

36

5

0,0%

5,7%

17,0%

67,9%

9,4%

1

3

9

35

5

1,9%

5,7%

17,0%

66,0%

9,4%

3

3

11

33

3

5,7%

5,7%

20,8%

62,3%

5,7%

11

6

15

21

20,8%

11,3%

28,3%

39,6%

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

6

17

14

16

11,3%

32,1%

26,4%

30,2%

0,0%
0,0%

Tabela 34 - Comentários e Sugestões - CT e ITUFES

Unidade
Centro Tecnológico - CT

Centro Tecnológico - CT

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não temos ramal em nenhuma sala do CT-10 tudo tem que
ser feito de celulares próprios. Um cabo foi danificado pela
Adequado
empresa Techinip em fevereiro de 2017 e até hoje não foi
ajustado.
Mais que
Temos prosseguido nesta administração conforme a
adequado
avaliação da Diretoria do Centro Tecnológico.

Colegiado do Curso de Engenharia
Adequado
de Computação - CT

Há necessidade de manutenções ou troca de aparelhos.

Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Pouco adequado

Muitos equipamentos encontram-se sem condições de uso,
sendo necessário a manutenção por empresa especializada.

Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Adequado

Não temos equipamentos de informatica bem como
computadores, impressora entre outros necessários para a
rotina de trabalho.

Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Adequado

O laboratório possui todos os equipamentos e acessórios
necessários para a realização do meu trabalho.
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Departamento de Engenharia de
Produção - CT

Adequado

Departamento de Engenharia
Elétrica - CT

Sempre falta algum acessório ou material pois não houve
Pouco adequado solicitação na compra anterior do material por não existir
no catálogo da UFES.

Departamento de Engenharia
Mecânica - CT

Pouco adequado Mais recursos e consumíveis.

Departamento de Engenharia
Mecânica - CT

Inexistente

Departamento de Engenharia
Mecânica - CT
Departamento de Engenharia
Mecânica - CT

Pouco adequado
Pouco adequado

Departamento de Informática - CT Pouco adequado
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Ambiental - CT
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Elétrica - CT
Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica - CT

Pouco adequado
Inadequado

Necessitam passar por aferição.

Não foi entregue nenhum EPI para a realização das minhas
atividades,pro exemplo, a botina de segurança tive que
comprar com meu próprio dinheiro
Para atendimento telefônico, necessito um equipamento
com ajuste de volume.
Se faz necessário um melhor ferramental para realização
das atividades. Chaves, multímetros, etc.
As bancadas para uso do computador não são
ergonômicas.
O ar condicionado tem problema de manutenção
constantemente. Os computadores são muito antigos.
Trabalho há um ano sem ar condicionado em sala com sol
da tarde.

Pouco adequado Computador lento.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Temos prosseguido neste trabalho da forma mais
Mais que
adequada conforme os serviços de limpeza e conservação
Centro Tecnológico - CT
adequado
disponibilizados durante meu período fora da licença
médica.
Colegiado do Curso de Engenharia
Há serviços de limpeza que somos obrigados a fazer, como
Pouco adequado
de Computação - CT
de armaários, gavetas internas.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Limpeza uma vez por semana não é suficiente
Ambiental - CT
Necessita de aparelhos de refrigeração uma vez que não
Departamento de Engenharia
Pouco adequado possuímos janelas para troca de ar com meio externo do
Ambiental - CT
laboratório.
Departamento de Engenharia
Os funcionários da equipe de limpeza fazem o seu trabalho
Adequado
Ambiental - CT
adequado.
Os intervalos para poda e retirada do mato é grande,
Departamento de Engenharia
Inadequado
ficando a área com muito mato. A varrição na área externa
Ambiental - CT
também é bem precária.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Maior frequência de limpeza
Mecânica - CT
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Os banheiros muitas vezes estão com mau cheiro e sujos.
Mecânica - CT
Unidade

Programa de Pós-Graduação em
Engenharia Mecânica - CT
Unidade
Centro Tecnológico - CT
Centro Tecnológico - CT

Pouco adequado

Banheiro fica sem limpar alguns dias, lixo não é recolhido
diariamente, tem semanas que não passam limpar as salas.

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Há curso noturno e os entornos são de iluminação baixa.
Pouco adequado Melhorou, mas são frequentes a queima de lâmpadas e vez
ou outra ficamos no escuro.
Mais que
Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não
adequado
estiveram em licença médica como eu.
Conceito
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Departamento de Engenharia
Ambiental - CT
Departamento de Engenharia
Ambiental - CT
Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Ausência de iluminação natural. O laboratório possui
apenas uma porta e não possui janelas.
Iluminação pouco eficiente, ficando muito lugares bem
Pouco adequado
escuro.
Lâmpadas queimam com muita frequência, e há muita
Adequado
demora para substituí-las
A iluminação no local de trabalho foi melhorada com a
substituição pelas lâmpadas LED (área interna), porém as
Departamento de Engenharia Civil
Pouco adequado lâmpadas queimam com frequência devido à variações de
- CT
tensão da rede elétrica. Já a área externa ainda apresenta
baixa iluminação.
Departamento de Engenharia de
Pouco adequado Necessita de avaliação para adequações.
Produção - CT
Departamento de Engenharia
Inadequado
Melhorias no espaço físico
Mecânica - CT
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Mais que
Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não
Centro Tecnológico - CT
adequado
estiveram em licença médica como eu.
Colegiado do Curso de Engenharia
Pouco adequado problemas com ar condicionado seguido.
de Computação - CT
Necessita de aparelhos de refrigeração uma vez que não
Departamento de Engenharia
Pouco adequado possuímos janelas para troca de ar com meio externo do
Ambiental - CT
laboratório.
Departamento de Engenharia
Adequado
Nos últimos dois meses passou a ser adequado!
Ambiental - CT
Departamento de Engenharia
O laboratório possui apenas uma porta e não possui
Inexistente
Ambiental - CT
janelas, impossibilitando a renovação do ar.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado Lugar com pouca ventilação.
Mecânica - CT
Departamento de Engenharia
Salas com ar-condicionado funcionais e janelas, com boa
Adequado
Mecânica - CT
ventilação.
Programa de Pós-Graduação em
Trabalho há um ano sem ar condicionado em sala com sol
Inadequado
Engenharia Elétrica - CT
da tarde.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
os banheiros são compartilhado com alunos e transeuntes.
Centro Tecnológico - CT
Pouco adequado
Baixíssima privacidade.
Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não
Centro Tecnológico - CT
Adequado
estiveram em licença médica como eu.
Colegiado do Curso de Engenharia
Adequado
Faltou manutenção de boxes de banheiro
de Computação - CT
Departamento de Engenharia
O laboratório não possui banheiro, sendo necessário
Inexistente
Ambiental - CT
utilizar os banheiros dos prédios vizinhos.
Departamento de Engenharia
Banheiro nos laboratórios é único e "unissex", porém as
Inadequado
Elétrica - CT
meninas não o utilizam, é bem inviável e incomum.
O banheiro exclusivo dos servidores não possui chuveiro e
Departamento de Engenharia
é só para os servidores do sexo masculino. Seria necessário
Pouco adequado
a criação de um banheiro para as servidoras e professoras
Mecânica - CT
do sexo feminino.
O banheiro feminino para as servidoras é o mesmo usado
Departamento de Engenharia
Pouco adequado por todos as frequentadoras do prédio, ao passo que os
Mecânica - CT
servidores têm um banheiro específico.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
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Centro Tecnológico - CT

Adequado

Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não
estiveram em licença médica como eu.

Colegiado do Curso de Engenharia
Pouco adequado Não existe, nos adaptamos.
de Computação - CT
Colegiado do Curso de Engenharia
Não existe espaço destinado para refeição e descanso no
Inexistente
Elétrica - CT
CT2.
o prédio do CT VI, possui apenas uma sala pequena que foi
Colegiado do Curso de Engenharia
Pouco adequado adaptada, pelos servidores, para fazer as refeições porém
Elétrica - CT
não possui ventilação. Poderia mais adequada.
Departamento de Engenharia
Inexistente
Faz muita falta!
Ambiental - CT
Departamento de Engenharia
O laboratório possui cozinha, mas não possui espaço para
Pouco adequado
Ambiental - CT
descanso no intervalo.
Departamento de Engenharia
Pouco adequado PARA DESCANSO NÃO EXISTE!
Ambiental - CT
Temos uma cozinha improvisada mas que falta pia e espaço
Departamento de Engenharia
Adequado
para armazenamento dos utensílios de cozinha
Ambiental - CT
apropriados.
Departamento de Engenharia de
Inadequado
Não há espaço para descanso
Produção - CT
Departamento de Engenharia
Adequado
Existe uma copa, bem equipada, mas pequena.
Mecânica - CT
Programa de Pós-Graduação em
Nós servidores que ajeitamos um espaço para isso. E ainda
Pouco adequado
Engenharia Ambiental - CT
sim é bem pequeno e apertado.
Programa de Pós-Graduação em
Espaço criado pelos servidores e que infelizmente é bem
Pouco adequado
Engenharia Elétrica - CT
pequeno
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Centro Tecnológico - CT

Inadequado

Sequer há relógio de ponto nas proximidades do prédio
que trabalho. tenho que andar longas distâncias para bater
ponto sob sol, chuva e escuridão. Mas isso só será resolvido
quando docente tiver que bater ponto. Que não demore!

Centro Tecnológico - CT

Adequado

Sugiro maior observação da opinião dos servidores que não
estiveram em licença médica como eu.

Colegiado do Curso de Engenharia
Inadequado
de Computação - CT
Colegiado do Curso de Engenharia
Adequado
Elétrica - CT

pouca iluminação ao redor do prédio.
Para meu horário de trabalho, a segurança está adequada.

Colegiado do Curso de Engenharia
Inexistente
Elétrica - CT

Por diversas vezes precisar chamar a segurança da ufes,
que demorou cerca de 40 min para chegar ou as vezes nem
veio. Aconteceu também duas vezes do alarme do prédio
disparar e nenhum segurança apareceu para verificar o que
havia ocorrido.

Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Nos últimos dois meses passou a ser adequado!

Departamento de Engenharia
Ambiental - CT
Departamento de Engenharia
Ambiental - CT
Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Adequado

Nosso portão foi trocado, melhorando a sensação de
segurança, mas ainda pouco monitorado e assistido pela
Pouco adequado vigilância. NÃO POSSUÍMOS SAÍDA DE EMERGÊNCIA EM
NOSSO LABORATÓRIO, pois a porta esta emperrada e a
manutenção não deu solução para este problema.
O laboratório é muito antigo, sendo suas instalações
Inexistente
elétricas precárias, o que gera riscos de curto circuito.
O local já foi alvo de 3 assaltos à mão armada e foi retirada
Inexistente
a vigilância permanente que ficava na área.

71
Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

Inadequado

Poucos vigilantes, principalmente no período da noite.

Tivemos furto, incêndio num ar condicionado e teto de
gesso caindo todo em área de grande circulação no
Pouco adequado
laboratório. Tudo reflexo da estrutura insalubre em que
trabalhamos.
Departamento de Engenharia Civil
Deveriam ser feitas vistorias avaliando a rede e as ligações
Inadequado
- CT
elétricas.
Departamento de Engenharia de
Local com pouca iluminação e transito de pessoas
Inadequado
Produção - CT
estranhas ao ambiente de trabalho
LOCAL É ESCURO E COM MUITOS CONSUMIDORES DE
Departamento de Engenharia de
Inadequado
DROGAS, TODOS OS DIAS, TRAZENDO MEDO
Produção - CT
PRINCIPALMENTE AS NOSSAS COLEGAS DE TRABALHO.
Departamento de Engenharia
O prédio apresenta serias falhas com respeito a sua
Pouco adequado
Elétrica - CT
instalação elétrica, sendo necessária urgente reforma.
Especialmente em período de recesso acadêmico o CT
Departamento de Engenharia
Pouco adequado como um todo fica deserto. Em algumas situações prefiro
Mecânica - CT
trabalhar com a grade da porta fechada.
Departamento de Engenharia
Inadequado
Melhoria do espaço físico
Mecânica - CT
Departamento de Engenharia
Não existe um programa de manutenção da parte elétrica e
Inadequado
Mecânica - CT
estrutural do LabTecMec
Não fica nenhum membro da equipe de segurança próximo
ao CT3 ou CT4. Dessa forma, caso ocorra alguma
Departamento de Engenharia
Pouco adequado
eventualidade, pode se tornar uma situação bem
Mecânica - CT
complicada.
Programa de Pós-Graduação em
Constantemente temos assalto em volta do prédio e
Pouco adequado
Engenharia Ambiental - CT
poucos seguranças rondando essa área do CT
Programa de Pós-Graduação em
A noite fica escuro, os seguranças não ficam por aqui, e o
Inadequado
Engenharia Mecânica - CT
prédio por ser mais afastado, fica mais inseguro.
Departamento de Engenharia
Ambiental - CT

4.15 DAOCS - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS SUPERIORES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 10
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 10

Tabela 35 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 – DAOCS
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

1

6

3

0,0%

10,0%

60,0%

30,0%

1

4

4

1

10,0%

40,0%

40,0%

10,0%

7

3

70,0%

30,0%

7

3

Iluminação
%
Ventilação

0,0%

0,0%

0,0%

72
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança

0,0%

0,0%

0,0%

70,0%

4

3

2

1

40,0%

30,0%

20,0%

10,0%

6

1

2

1

60,0%

10,0%

20,0%

10,0%

5

3

50,0%

30,0%

2

%

20,0%

0,0%

30,0%
0,0%
0,0%
0,0%

Tabela 36 - Comentários e Sugestões - DAOCS

Unidade

Unidade
Departamento de Administração
dos Órgãos Colegiados Superior
Unidade

Unidade

Unidade
Departamento de Administração
dos Órgãos Colegiados Superior
Unidade

Unidade
Departamento de Administração
dos Órgãos Colegiados Superior

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A limpeza uma vez por semana é pouco
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Fora da sala de trabalho

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Poderia ter controle de ingressantes no prédio da reitoria

4.16 EDUFES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 13
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 11

Tabela 37 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - EDUFES
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1

0,0%

9,1%

10
0,0%

90,9%

0,0%
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Limpeza e conservação
%

0,0%

3

4

4

27,3%

36,4%

36,4%

3

1

7

27,3%

9,1%

63,6%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

0,0%
0,0%

3

4

2

1

1

27,3%

36,4%

18,2%

9,1%

9,1%

4

4

3
27,3%

0,0%

36,4%

36,4%

3

3

4

1

27,3%

27,3%

36,4%

9,1%

4

1

5

1

36,4%

9,1%

45,5%

9,1%

0,0%
0,0%
0,0%

Tabela 38 - Comentários e Sugestões - EDUFES

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Adicional de um ramal telefônico.
Hoje somos cinco servidores no setor e contamos com
apenas dois computadores. Sendo que um deles fica numa
Inadequado
espécie de balcão. A ergonomia é terrível, inclusive eu já
tive um problema muscular grave em função da má postura
nesse local.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

Editora da UFES - GR

Pouco adequado

Unidade
Editora da UFES - GR
Seção de Livraria e
Comercialização - GR

Editora da UFES - GR

Seção de Livraria e
Comercialização - GR
Seção de Livraria e
Comercialização - GR

Unidade
Editora da UFES - GR
Unidade
Editora da UFES - GR
Editora da UFES - GR

Não tem havido limpeza da mesa onde trabalho. O teclado?
Empoeirado. Paredes e tetos estão com teias de aranha.

Prédio antigo, sem ventilação, com estruturas danificadas
que permitem a entrada de água quando chove, paredes
Inadequado
emboloradas e espaços pequenos para o número de
servidores
A limpeza é feita uma vez por semana apenas, sendo que se
Pouco adequado trata de um espaço onde a apresentação é essencial, já que
envolve comercialização.
A livraria é um setor com fluxo alto de pessoas entrando e
saindo. E hoje é feita uma limpeza mais geral apenas uma
Inadequado
vez na semana. E limpezas superficiais nos demais dias. Não
é suficiente para o fluxo que temos.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Muitas lâmpadas para espaço pequeno, gerando
Inadequado
desperdício de energia.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há janelas ou aparelhos de ar condicionado na sala em
que trabalho. Embora a sala tenha portas, todas estão
Inadequado
ligadas a outras sala e nenhuma diretamente à área
externa.
Pouco adequado Não há janelas, apenas básculas.
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Seção de Livraria e
Comercialização - GR
Unidade
Editora da UFES - GR
Seção de Livraria e
Comercialização - GR
Seção de Livraria e
Comercialização - GR
Unidade
Editora da UFES - GR
Editora da UFES - GR
Seção de Livraria e
Comercialização - GR
Unidade
Editora da UFES - GR
Editora da UFES - GR

Seção de Livraria e
Comercialização - GR
Seção de Livraria e
Comercialização - GR

Pouco adequado Não possui janelas
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Os banheiros têm as portas voltadas para a mesa onde são
Pouco adequado
realizadas as refeições
Inexistente

Não há banheiro no local.

Só existem banheiros no prédio do Centro de Vivência, em
péssimas condições de utilização.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há espaços para tal, de modo que utilizamos outros
Inexistente
lugares improvisando.
Os banheiros têm as portas voltadas para a mesa onde são
Inadequado
realizadas as refeições. O espaço é pequeno para o número
de trabalhadores no local.
Não há espaço no local. Apenas uma bancada pequena com
Inexistente
cafeteira e bebedouro.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Não há rotas de fugas ou extintores em caso de incêndio.
Não há segurança. Às vezes aparece um guarda para tomar
Pouco adequado um copo de água. Mas, como disse, é de vez em quando
que isso acontece.
De tempos em tempos somos surpreendidos com algum
tipo de ocorrência na livraria. E quando acionamos a
Pouco adequado
vigilância, geralmente demoram muito para chegar ao
local.
Não há segurança fixa no prédio em que se encontra o
Inexistente
local, ainda que seja mais vulnerável por conter mais de um
setor que envolva comercialização.
Inexistente

4.17 GABINETE DO REITOR E COMISSÕES

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: 17

Tabela 39 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - GR
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

2

15

0,0%

11,8%

88,2%

1

3

13

0,0%

5,9%

17,6%

76,5%

1

15

1

0,0%

0,0%

5,9%

88,2%

5,9%

0,0%

Limpeza e conservação
%
Iluminação
%

0,0%
0,0%
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Ventilação
%

1
0,0%

5,9%

0,0%

94,1%

1

3

13

5,9%

17,6%

76,5%

7

8

1

5,9%

0,0%

41,2%

47,1%

5,9%

1

1

7

8

5,9%

5,9%

41,2%

47,1%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

16

0,0%
1

0,0%
0,0%

0,0%

Tabela 40 - Comentários e Sugestões - GR

Unidade
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR

Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Unidade
Assessoria de Projetos Especiais II
CCV

Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Unidade
Assessoria de Projetos Especiais II
CCV
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR

Unidade
Assessoria de Projetos Especiais II
CCV
Comissão Permanente de Pessoal
Docente - CPPD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Mas mobiliário pode ser melhorado, especialmente com
aquisição de cadeiras de escritório giratórias e com rodas
Pouco adequado na base. Espumas de isolamento acústico aparentam estar
velhas além da validade, e soltam pó, necessitam ser
trocadas.
Adequado

No setor de trabalho há equipamentos e recursos
necessários e adequados para a realização das atividades.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Estamos passando por reforma no setor desde abril e a
redução da limpeza do setor apenas uma vez na semana
Pouco adequado
não mantém o setor dentro das condições de limpeza
necessárias a qualidade de vida.
A limpeza da sala onde trabalho está adequada, mas a do
banheiro utilizado nem sempre está adequada, pois deveria
Pouco adequado
ser limpo com mais frequência, devido ao quantitativo de
pessoas que utilizam o local.
A limpeza é feita uma vez por semana, e todos os dias o lixo
Adequado
é retirado.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Considerado apenas a sala de trabalho e não a área do
Adequado
acervo
A iluminação na sala é adequada, e sempre que necessário
Adequado
ocorre a troca de material.
As instalações funcionam com regularidade, mas são
antigas e não correspondem a um modelo de gestão
Pouco adequado sustentável, seja voltada para a preservação do meio
ambiente, seja com redução dos valores gastos com
fornecimento de energia elétrica.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Considerado apenas a sala de trabalho e não a área do
Adequado
acervo
Só temos um aparelho de ar condicionado funcionando
Inadequado
para refrigerar duas salas. E como o aparelho é de janela,
faz muito barulho durante o funcionamento.
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Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Unidade
Assessoria de Cerimonial e
Eventos
Assessoria de Projetos Especiais II
CCV
Comissão Permanente de Pessoal
Docente - CPPD
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Unidade
Assessoria de Cerimonial e
Eventos
Chefia de Gabinete - GR
Comissão Permanente de Pessoal
Docente - CPPD
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Unidade
Assessoria de Cerimonial e
Eventos
Chefia de Gabinete - GR

Chefia de Gabinete - GR
Comissão Permanente de Pessoal
Docente - CPPD
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR
Coordenação de Procedimentos
Disciplinares - GR

Nas salas há aparelhos de ar refrigerado, que utilizamos
todos os dias, e janelas amplas que abrimos sempre que
necessário.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

Inadequado

É aberto ao público

Problema dos banheiros será resolvido com a reforma do
setor
Somos obrigados a utilizar os mesmos banheiros da
Pouco adequado comunidade em geral. Faz se necessário um banheiro de
uso restrito, acessível apenas para os servidores.
Há banheiros (masculino e feminino) próximos a sala e
Adequado
outros não muito distantes.
Seria interessante ter um banheiro com chuveiros para que
Adequado
fosse possível tomar banho, especialmente para quem
realiza atividade física.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado

Pouco adequado O espaço é pequeno
Pouco adequado Poderia ter um local para descanso no intervalo.
Neste setor não temos refeitório, mas um canto de janela
Adequado
que não temos como abrir pois está lacrada por causa do
aparelho de ar condicionado.
Adequado

Há um espaço para refeição de bom tamanho.

O local disponível é somente para refeição e nem sempre
Pouco adequado dispõe de itens para higiene dos utensílios utilizados ( como
esponja e detergente).
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado No prédio não temos uma portaria de identificação.
Não existe nenhum controle de entrada e saída do prédio
da reitoria. Ficamos vulneráveis pois pode entrar qualquer
pessoa no prédio.
O acesso aos prédio é totalmente liberado, não havendo
Pouco adequado nenhuma forma de controle formal em relação às pessoas
que entram nos setores.
Melhorou um pouco com a presença dos policiais mas, eles
Adequado
não ficam muito tempo por aqui.
A segurança não é ideal. Em determinados horários não
Pouco adequado
vejo o funcionário da segurança no prédio.
O número de vigilantes patrimoniais ou PM (convênio com
Pouco adequado a UFES) é insuficiente para o quantitativo de pessoas que
frequentam o campus e para o espaço do mesmo.
Inadequado

4.18 HUCAM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSINO ANTÔNIO MORAES

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 589
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Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 538

Tabela 41 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - HUCAM
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

2

36

139

324

37

0,4%

6,7%

25,8%

60,2%

6,9%

18

75

381

64

3,3%

13,9%

70,8%

11,9%

32

98

352

56

0,0%

5,9%

18,2%

65,4%

10,4%

6

48

109

328

47

1,1%

8,9%

20,3%

61,0%

8,7%

19

123

129

226

41

3,5%

22,9%

24,0%

42,0%

7,6%

75

150

132

144

37

13,9%

27,9%

24,5%

26,8%

6,9%

38

50

174

240

36

7,1%

9,3%

32,3%

44,6%

6,7%

Limpeza e conservação
%

0,0%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Tabela 42 - Comentários e Sugestões - HUCAM

Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Gerência Administrativa HUCAM/EBSERH
Setor de Hotelaria Hospitalar HUCAM/EBSERH
Setor de Urgência e
Emergência/HUCAM/EBSERH

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
Há necessidade de melhorar a disponibilidade de
adequado
equipamentos para atender a demanda do serviço.
Falta sala - posto de trabalho -compatível com a
Inadequado
profissão. Falta computador.
Pouco
necessitamos de outra máquina de scanner, nossa
adequado
máquina de xorox não funciona
Pouco
Falta estrutura para armazenamento de materiais.
adequado
Pouco
falta de leitos
adequado

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

Pouco
adequado

Falta tecnologias de Informação para otimizar o
tempo e os processos de trabalho

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Carecemos de um software eficiente que faça a
gestão das compras em consonância com a gestão de
estoque. Ainda faltam mobiliário e estantes para
acondicionar medicamentos.

Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

falta computadores

Unidade
Comissões - HUCAM/EBSERH

Adequado
Inadequado

Necessário uma seladora, no entanto precisaria de
um maior espaço físico.
piso quebrado , já causou queda ; faltam armários ,
filtros HEPA , mais computadores
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Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Estrutura física insuficiente pelo número de
trabalhadores. Poucos computadores, salas e linhas
telefônicas

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Adequado

MAIS COMPUTADORES

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

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

Pouco
adequado

Carência em equipamentos para atendimento de
urgência.

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

Pouco
adequado

Espaço reduzido de atendimento

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

Adequado

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

Inadequado

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

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

Adequado

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

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

NUMERO DE PROFISSIONAIS NÃO CONDIZEM COM A
QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES,
ATRASADO ASSIM O ANDAMENTO DO SERVIÇO.
Para o melhor desempenho das nossas atividades no
Hucam seria importante contar com, no mínimo, dois
consultórios odontológico bem montados e equipe
com treinamento para o atendimento para PNE.
aquisição de otóscopio de boa qualidade,número
adequado de aparelho PA não invasiva e oximetria
para os leitos do serviço. Constante manutenção e
adequação do material de reanimação do serviço.

Estamos trabahando razoavelmente bem mas
precisamos de novos monitores e saturímetros ou
que sejam realmente consertados os que não estão
em pleno funcionamento. Seria bom termos coleta de
exames pelo laboratório disponível 24h.
falta aparelhos de pressão adequado, estadiômetro,
monitor cardíaco com oximetria de pulso para
carrinho de parada
instrumentais cirúrgicos antigos e desgastados
necessitando de reposição de novos instrumentais ,
inclusive mais delicados
Os instrumentais cirúrgicos das caixas de cirurgia
pediátrica estão desgastados pelo tempo de uso e
acho que deveriam ser renovados
poderia haver mais equipamentos disponiveis de
avaliação de oximetria de pulso e monitorização
cardiaca
Seria preciso uma melhor Iluminação das enfermarias
para a realização de procedimentos, aparelhos de
pressão com braçadeiras adequadas.
Faltam equipamentos básicos
ainda precisamos de salas, anestesistas e circulantes
nas 24h.
Falta de instrumental cirurgico adequado para
realização de procedimentos cirúrgicos
falta de materiais e ergometria no trabalho
falta leitos para os pacientes.cirurgias sao suspensas
por falta de leitos. falta salas no centro cirurgico. a
demanda e maior que o numero de salas
funcionando
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Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

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 Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

MATERIAIS OBSOLETOS E JÁ VELHOS (BOMBA DE
INFUSÃO, OXÍMETRO), FALTA TERMÔMETRO
SUFICIENTE.
materiais quebrados e não repostos - falta de
ergometria no trabalho
Referente ao ambulatório da casa $
As camas da recuperacao anestesica e macas estao
sucateadas colocando em risco nao so a ergonomia
do funcionario,mas a seguranca do paciente
As camas da RPA não estão niveladas à altura da maca
de transporte de pacientes.
As camas dos pacientes não sendo elétricas são
impróprias para a passagem dos pacientes da mesa
cirúrgica para a cama e da cama para a maca de
transporte, o que proporciona riscos de quedas ao
paciente, bem como lesões ergonômicas dos
servidores.

Adequado

AS CAMAS PODERIAM SER TODAS ELETRICAS

Adequado

Atende asnecesidades

Adequado
Inadequado
Pouco
adequado

avaliar ergonomicamente a altura dos aparelhos, para
um melhor desempenho do serviço.
Camas inadequadas para transporte dos paciente,
bem como macas.
camas rpa improprias para passar pacientes para
trasnporte
classifiquei como pouco adequado apenas pelo
autoclave.pois o que temos esta ergonomicamente
desfavorável ao nosso trabalho
É necessário mudar as camas que não permitem
regulagem de altura (o que dificulta muito a
transferência do paciente para a maca) e requerem
muito esforço físico devido ao uso de manivelas.
Sugiro compra de camas de acionamento
elétrico/controle digital.
Faltam alguns ítens necessário à excelência no
desempenho da minha função, como monitoriazação
completa em todas as salas cirurgicas, por exemplo.

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado

Manutenção periodicamente

Adequado

os equipamentos são compativeis ao serviço

Inadequado

Os leitos da SRPA e as macas de transporte não são
elétricas, dificultando a passagem do
paciente.Aumentando o risco de queda ao paciente, e
lesão ergonômica ao trabalhador.

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

Mais que
adequado
Pouco
adequado
Adequado

temos as melhores equipamentos para auxiliar
Faltam exames diagnósticos complexos, tais como
biologia molecular e dosagem de antígenos
necessário apoio audiovisual / cenários de simulação
para treinamento de habilidades.
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Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Por exemplo, a sala de preparar medicação, nós
sentamos em banquetas que não tem apoio para a
coluna.Além de ser apertada para o numero de
funcionários.
salas apertadas, espaço fisico ruim, computadores
ruins.
Sobre o arquivo de prontuários dos pactes do
programa da cirurgia bariátrica inadequado, qto a
localização e ergonometria. Mas já está sendo
corrigido.
Equipamentos de várias marcas. não padronizados.
Há necessidade de mais aparelhagem especificas para
procedimentos especifico como por exemplo : US
móvel de pequeno porte especifico para
procedimentos em ECOTIN ...O aparelho de ECMO
para tartamento de hipoxemia refratária...
Trabalhamos com equipamentos com mal
funcionamento o que dificulta o tratamento
adequado dos pacientes
Máquinas de exames adequadas. Computadores
antigos, porém com monitores adequados. Sala de
laudo inadequada, deveria ser maior.

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

Adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não temos espaço adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

precisa de sala exclusiva para procedimentos de
enfermagem,e sala de recuperação para pacientes.

Inadequado

Quantidade de computador insuficiente para todos os
profissionais que atuam no local de trabalho.
Ausência de descanso para os pés. Ausência de mesas
adequadas para computador (a bancada existente
não é ergonômica).

Unidade de
Epidemiologia/HUCAM/EBSERH

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

Inadequado
Pouco
adequado
Adequado

Quantidade de computador insuficiente para todos os
profissionais que usufluem da sala. Ausência de
mesas adequadas para computador. Ausência de
descanso para os pés.
Falta de equipamentos básicos com aparelhos de
pressão manual
mais equipamentos p melhor atendimento dos
pacientes.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

cadeira quebrada, ar condicionado não suficiente

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

centrifuga barulhenta e outros aparelhos também
podendo causar danos a nossa audição

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

centrifugas estão obsoletas e sucateadas,cadeiras
compradas inadequadas prejudicando o
posicionamento postural.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Deficiência de mobiliário adequado para realização
das atividades.
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Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Faltam cadeiras que atendam às necessidades
ergonômicas

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Mesa de computador e cadeira adequados.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Falta espaço que dividimos com média de 36
estagiários por ano.
Hoje tenho condição de realizar meu trabalho sem
grandes dificuldades. Porém em alguns momentos
falta computadores.
O espaço físico da unidade e estrutural da unidade
não comporta a quantidade de funcionários

Unidade de
Adequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH
Unidade de
Planejamento/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 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 Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

área física inadequada segundo RDC 50

Adequado

Funcionando adequadamente.

Pouco
adequado

equipamentos com necessidade de manutenção,
sensores de monitorização de rn com mal contato

Adequado

Estamos trabalhando com ótimos equipamentos, o
que contribuem para melhor evolução clinicas dos
nossos recém- nascidos

Pouco
adequado

falta de equipamentos essenciais ao cuidado neonatal

Pouco
adequado

muitos equipamento quebrados ou faltando acessório

Inadequado

Muitos equipamentos não se adequam ao perfil do
paciente que atendemos. Equipamentos obsoletos e
sem manutenção.

Inadequado

Sala de utilidades sem condicoes de trabalho.

Pouco
adequado

temos poucos multiparametros, poucas bombas de
seringa

Pouco
adequado

Equipamentos sem manutenção adequada e
especifica
Faltam máquinas básicas, e q já até existiram no
passado, para o atendimento adequado da
população.
Entretanto faltam alguns dispositivos ocasionalmente,
como balão inttra-aórtico
Observar os frascos de SF 0,9% que são dificeis de
abrir podendo causar contaminação do líquido.
Os equipamentos em uso são antigos. Necessitam de
melhoria ou troca.

Inadequado
Adequado
Adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

falta suporte p soro em números suficientes
Grande melhora no parque de endoscópios com
última compra
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Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Quanto aos equipamentos do setor, ainda
encontramos algumas dificuldades que precisam
melhorar. precisamos de mais equipamentos e
melhorar a manutenção dos que temos.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Manutenção dos equipamentos mais eficiente

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Comissões - HUCAM/EBSERH
Divisão Administrativa e Financeira HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão do Cuidado HUCAM/EBSERH
Setor de Regulação e Avaliação em
Saúde - HUCAM/EBSERH
Setor de Urgência e
Emergência/HUCAM/EBSERH
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 Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Adequado
Adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

faltam monitores cardiacos, pois temos no setor
paciente de cirurgia cardica.
Faltam termômetros no setor.
suportes adequados para o setor. falta de suportes de
soro adequado para irrigação continua. aparelhos de
pressão arterial instalados numa altura inadequada
para utilização do aparelho no paciente.
a sala de exames ginecológicos é pouco organizado e
muito feia esteticamente
Acontece de os equipamentos não funcionarem
perfeitamente sempre que necessários.
Cadeira de rodas; sem as rodas funcionarem.
Está melhorando, porém ainda não está suficiente
falta aparelhos para aferir pressão arterial

Falta compra de alguns materiais, como berço do
recém nascido, monitor e oxímetro para rn.
Falta: suporte de soro, bomba de seringa que
Inadequado
funcione, o etc
porem ficam em cima de uma bancada alta e muito
Adequado
elevados para as atividades de processamento.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Devido a termos que armazenar as amostras dos
Pouco
pregões(que foram reprovadas ou que aguardam o
adequado
recolhimento por parte do fornecedor) fica difícil
uma limpeza adequada
mofo nas paredes em decorrência de infiltrações em
Adequado
épocas de chuvas.
Várias vezes nos deparamos com sujidades
Inadequado
infectantes e com paredes e corredores mal
conservados
Pouco
Muito mofo.
adequado
Pouco
limpeza inadequada
adequado
Pouco
As condições da sala de uma forma geral encontra-se
adequado
bastante precária.
Estamos em novo espaço reformado, o que melhorou
Adequado
muito as condições do espaço de trabalho!
Pouco
muita caixa empilhada , dificulta limpeza do local
adequado
Adequado

Adequado

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

Adequado

Manutenção dos aparelhos de ar condicionados em
sala de prescrição ecobrança da rotina de
higienização dos recintos destinados ao pessoal de
saúde.

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

Adequado

Temos profissionais da limpeza em nosso setor
durante o período de atendimento.

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

ENFERMARIAS ESCURAS. TODAS AS LAMPADAS
ACENDEM AO MESMO TEMPO. FUNGOS NO POSTO
DE ENFERMAGEM. FALTA DE CADEIRA PARA SENTAR.
NÃO É POR FALTA DE LIMPEZA, MAS A ESTRUTURA
FÍSICA ESTA MUITO VELHA, MANCHADA, COM
FUNGOS NO POSTO DE ENFERMAGEM.
os banheiros tem cheiro de esgoto por falta de
sifonagem
Referente ao ambulatório da casa $

Adequado

Adequado atende as becesidades

Adequado

limpeza sempre bem feita

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Nosso local de trabalho é frequentado por muitas
pessoas e nem todas tem o cuidado com a limpeza e o
cuidado com o material de trabalho

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

durante plantão noturno . unico servidor realizando
limpeza em vários setores.

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Muito a melhora , já que a estrutra física local não
ajuda ...

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

REPOUSO MEDICO INADEQUADO

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

Poderia ser melhor

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

nada declarar

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

A conservação está deixando a desejar. Não temos
entrada para funcionários. Estamos entrando no local
de trabalho no meio dos pacientes.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

tenho alergia e tem muitos artefatos no local ,tendo
crise s direto

Pouco
adequado

Estrutura do setor adaptada por obra paralisada não
permite conservação adequada.

Adequado

O espaço é limpo diariamente.

Adequado

A limpeza do serviço é muito boa.

Pouco
adequado

depois que tiraram o pessoal da limpeza de ser
exclusivo para o setor, diminui muito a qualidade da
limpeza

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Número de funcionários inadequado para o perfil do
setor (pacientes imunoimaturos. melhor qualificação
do funcionário pra o setor.
A limpeza de determinados espaçoes, como o quarto
de repouso da UTI é inadequada.
Estrutura antiga com necessidade de reforma.

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Quanto a limpeza: A limpeza é dificultada devido as
condições precárias dos setor, que precisa de
reformas.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Conservação da estrutura do imóvel deixa muito a
desejar no Serviço Público.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão do Cuidado HUCAM/EBSERH
Setor de Urgência e
Emergência/HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

verificar horário da limpeza nas enfermarias. no
plantão noturno ocorre com frequência após os
pacientes já estando dormindo,prejudicando o
descanso dos mesmos.
limpeza adequada, mas os armarios do local de
Adequado
trabalho não possuem portas.
O banheiro do repouso dos médicos da maternidade
Adequado
deveria ser limpo pelo menos 2 vezes ao dia, pois são
miotos usuários
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
adequado

Adequado

NO NASTH.

Inadequado

Péssima iluminação em alguns ambientes,
ocasionando maior risco de aidentes

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Iluminação precária tanto na parte interna (dentro da
sala) quanto no pátio em frente.

Inadequado

muito escuro , iluminação insuficiente

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Adequado

A noite local sugere perigo

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

Adequado

acima da média na maior parte da enfermaria.

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

Adequado

Manutenção preventiva das luminárias e uso de
lãmpadas de LED.

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

Pouco
adequado

melhorar iluminação das enfermarias e colocar
lâmpadas nas cabeceiras dos leitos, para melhorar o
atendimento ao paciente no período noturno.

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

Pouco
adequado

Melhorara iluminação no entorno do hospital como
também dentro das enfermarias.

Inadequado

AS LAMPADAS SÃO INADEQUADAS E INSUFICIENTE.

Inadequado

ENFERMARIAS E POSTO DE ENFERMAGEM SÃO
INSUFICIENTE.

Adequado

iluminaçao regular

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

iluminação pode ser melhorada
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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

Adequado

Mas pode melhorar

Pouco
adequado

nossa iluminação e totalmente artificial. não há
entrada de luz natural
Orientação quanto á manter limpeza constante
equipamentos de uso contínuo .

Adequado
Pouco
adequado

Sempre tem lâmpadas queimadas
é comum iluminação abaixo da necessária no período
noturno . Isso dificulta a realização de procedimentos
no horário noturno como passagem de sondas e
punções venosas
Temos com frequência lâmpadas queimadas em
enfermarias que demoram em serem substituídas,
dificultando sobretudo, o trabalho da equipe noturna.

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Estrutura física local não ajuda

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

AS lampadas queimam com frequência e a
substituição não são imediatas, nos deixando em
ambiente opaco.

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Adequado

muitas vezes a uma demora para troca de luminárias.

Adequado

O espaço passou por reformas

Adequado

Confortável aos olhos.

Pouco
adequado

ficamos alguns dias, quando queima lâmpada, sem
troca, prejudicando nosso serviço

Inadequado

Não temos controle de iluminação, condição
fundamental para atendimento dos nossos paciente

Inadequado

Trocar lampadas.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de
Planejamento/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 Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado
Adequado
Pouco
adequado
Adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado

Iluminação no período noturno ruim.
precisamos de melhor iluminação na cabeceira do
paciente.

Não há iluminação específica ou sala de prescrição
adequada
A iluminação precisa melhorar, principalmente dentro
das enfermarias.
as lampadas não iluminam o suficiente p bom
desempenho das funções
- se faz necessário um foco de luz para eventuais
procedimentos na enfermaria.
Precisa melhorar a iluminação dentro das
enfermarias.
Algumas enfermarias com lâmpadas queimadas ou
fracas.
Algumas enfermarias com pouca luminosidade para
executar algumas tarefas.
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Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Comissões - HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Setor de Administração HUCAM/EBSERH
Setor de Hotelaria Hospitalar HUCAM/EBSERH
Setor de Regulação e Avaliação em
Saúde - HUCAM/EBSERH
Setor de Urgência e
Emergência/HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Pouco
Lâmpadas queimadas
adequado
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
A sala fica fechada por causa do ar condicionado e a
adequado
circulação de pessoas que atrapalha a concentração
Inadequado

Não tem janelas. Falta ventilação.

Pouco
adequado
Pouco
adequado

A Ventilação não é natural, ar condicionado em todas
as dependências.

Inadequado

mofo.

Inadequado

ar condicionado frequentemente quebrado

Inadequado

ar condicionado barulhento e sujo

Pouco
adequado

Ar condicionado muitíssimo antigo, com altíssimo
barulho.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

No verão situação mais caótica, visto inexistência do
ar condicionado ou outros em péssimo estado

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

Adequado

acima da média na maior parte da enfermaria.

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

Adequado

Já citado acima.

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

Inadequado

Na maioria das vezes os aparelhos de ar
condicionados estão com defeitos.

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade de Cirurgia
Geral/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

Adequado

ALGUNS LUGARES TEM VENTILAÇÃO E OUTROS NÃO.

Exceto a copa do setor que é muito pequena e sem
ventilação para o número de servidores que a
utilizam.
MUITO QUENTE. PACIENTE E NO POSTO DE
ENFERMAGEM É COLOCADO LENÇOL NA JANELA
PARA SE PROTEGER DO SOL.
Atende as nesecidades

Pouco
adequado

nao temos ventilaçao pois o setor e todo lacrado so
tem ar refrigerado
nosso setor e fechado e o ar é condicionado, não há
hjanelas

Inadequado

Ventilação inexistente!

Inexistente

Pouco
adequado
Pouco
adequado

alguns consultórios naõ tem janelas.
necessário melhorar temperatura nas enfermarias.

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

No verão temos que entrar em isolamento
respiratório sem ar condicionado, que são
verdadeiras saunas.

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Muito a melhorar . Muito frio nos meses frios e muito
calor nos meses de verão ..
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Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

REPOUSO MEDICO MAL VENTILADO- BASCULA
PEQUENA

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Adequado

ar condicionado sem manutenção preventiva. quando
ocorre defeito, fica muito tempo desativado.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

As salas de exames radiológicos sem encontram em
corredor sem saída e circulação de ar.

Unidade de Gestão de
Transplantes/HUCAM/EBSERH

Adequado

sem queixas.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Durante o verão a temperatura da sala chega a 29°c a
30°c ar condicionado apresenta muito defeito.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

não tem troca de ar, precisa de um sistema de troca
de ar.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Trabalhamos em sala com ar condicionado, que
muitas vezes não funciona de forma satisfatoria

Inadequado

Espaço não tem ventilação adequada

Adequado

Espaço climatizado.

Pouco
adequado

ar condicionado do repouso de enfermagem
danificado de forma recorrente

Pouco
adequado

Climatização do ambiente deficiente.

Pouco
adequado

Muitas vezes o ambiemte não contribue para
manutenção de equipamentos de refirgeração.

Inadequado

Unidade fechada, sem controle adequado da
refrigeração. Não temos termômetros de ambiente. O
controle da temperatura é fundamental para
qualidade de nosso atendimento. Pacientes
prematuros.

Inadequado

Ventilados nao funciona.

Inadequado

ar condicionado ineficaz

Pouco
adequado

A limpeza e manutenção dos aparelhos de arcondicionado na UTI adulto é precária.
Corredores de esperar sem ar condicionado, onde o
calor é grande, tanto para pacientes quanto para
servidores e empregados
A ventilação é boa. O problema é no verão, setor
muito quente. necessita de ar condicionado.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH
Unidade de
Planejamento/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 Centro da
Visão/HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH
Unidade do Sistema Cardiovascular HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Ar condicionado com frequentes defeitos
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade
Comissões - HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão de Pessoas HUCAM/EBSERH
Divisão de Gestão do Cuidado HUCAM/EBSERH
Setor de Administração HUCAM/EBSERH

- falta de ar condicionado no posto de enfermagem,
os que compõem as enfermarias não são suficientes
para manter o setor refrigerado, tornando o calor no
posto de enfermagem insuportável no verão.
ar condicionado freqüentemente danificado no estar
Adequado
médico da maternidade
Pouco
Não há ventilação natural no posto de enfermagem
adequado
do pré parto.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco
Muitas servidoras no prédio para um banheiro só
adequado
Pouco
adequado

Inadequado
Inadequado
Pouco
adequado

Setor de Contabilidade - HUCAM/EBSERH Inadequado
Setor de Contabilidade - HUCAM/EBSERH Inadequado
Setor de Regulação e Avaliação em
Saúde - HUCAM/EBSERH
Setor de Urgência e
Emergência/HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Banheiro unissex
Não existes banheiros adequados, acessiveis,
conservados. Os que existem são compartilhados
A quantidade de banheiros Masculinos e femininos
não é suficiente para atender à demanda.
a quantidade de banheiros do prédio da DAF/HUCAM
é inadequado a quantidade de profissionais que
trabalham no local.
Necessário, para a quantidade de colaboradores do
prédio da Divisão Administrativa Financeira.

Inadequado

Mais 30 profissionais para 2 banheiros.

Inadequado

ruim, pouco higienizados

Pouco
adequado
Pouco
adequado

falta espaço no vestiário
Temos somente 01 único banheiro, o ideal seria 02
(homem e mulher).

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

NUMERO DE PROFISSIONAIS NÃO CONDIZEM COM A
QUANTIDADE DE BANHEIROS

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Um único banheiro para mais de 20 servidores no
mesmo setor

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

Adequado

Obsrvar pias e duchas higiênicas com defeito ou
ausentes em alguns locais.

Inadequado

poucos sanitários, apenas dois, para uma demanda
enorme de servidores , estudantes, residentes,
colaboradores em geral, media de 30 a 40 pessoas
diariamente com apenas dois sanitários disponíveis.

Inadequado

Necessita banheiro masculino, e um para usuário.

Inadequado

necessitamos de banheiro para usuários.

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

Inadequado

Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

FALTA BANHEIRO DENTRO DAS ENFERMARIAS, UM
BANHEIRO ATENDE 04 ENFERMARIAS, FALTA
BANHEIRO PARA ISOLAMENTO DE CONTATO E
ADAPTÁVEL PARA PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS.
Na internação do sexo feminino na ala masculina fica
inadequado o uso do banheiro para as usuarias do
servico.
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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
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 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

Inadequado

Não há banheiros

Pouco
adequado

no pronto socorro tem apenas um banheiro para
todos os funcionarios
POUCOS BANHEIROS PARA A DEMANDA DE
PACIENTES.

Inadequado
Pouco
adequado

Referente ao ambulatório da casa $

Adequado

apesar de alguns estarem apertados com armarios

Inadequado
Adequado
Inadequado

Exposição do trabalhador e o quantitativo de
banheiro x trabalhador.
mais ainda falta banheiros par o numero de usuários
do setor
Não atende a NR. As portas ficam abertas,
constrangendo o servidor e expondo a sua
privacidade.

Inadequado

pessimo um beco para uma multidao

Pouco
adequado

Poderia ser melhor, mas por falta de espaço no
momento atende as necessidades.
porém deveria ter um mais perto do quarto de
descanso

Adequado
Pouco
adequado
Inadequado
Inadequado

Poucos banheiros pro numero de funcionarios
poucos para a quantidade de pessoal, vaso sanitarios
baixos inapropriados. falta de privacidades na troca
de roupas,
reforçando a informaçao da avaliaçao de 2018 .nosso
banheiro nao tem privacidade nenhuma

Inadequado

Apenas um Banheiro para uma equipe muito grande

Inadequado

banheiro para dois setores

Inadequado

Temos somente um para todos os funcionários do
setor. Todos!

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Banheiro alojamento médico sem janela externa e
sem exaustor , um absurdo ...

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

número insuficiente para o número de pessoas.
Infelizmente, os banheiros existentes,
constantemente estam interditados por algum
motivo.
o banheiro de funcionário fica dentro do
quarto.quando tem alguém no repouso,este fecha a
porta e ficamos sem poder usar o banheiro.

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

Inadequado

sem queixas.

Pouco
adequado

Número de banheiros é inadequado para o
quantitativo de servidores e os banheiros existentes
têm que ser compartilhado com usuários quando é
necessária a realização de alguma coleta de amsotra

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

Pouco
adequado

Só tem um banheiro para atender a todos os
funcionários

Unidade de Laboratório de Anatomia
Patológica - HUCAM/EBSERH

Inadequado

já descrito em avaliações anteriores.

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Inexistente

Não existe banheiros na unidade

Inexistente

Sou servidora,lotada no HUCAM ,no setor de nutrição
onde não existe banheiro para nós funcionários.
Temos que nos deslocar para os banheiros de outros
setores, que por sinal é longe

Unidade de Nutrição Clinica HUCAM/EBSERH

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

Necessidade de mais um banheiro no setor.

Unidade de
Inadequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH

só tem um único banheiro

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

somente um banheiro

Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Espaço muito pequeno. Banheiros ficam muito, muito
próximos aos locais de trabalho.

Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Inadequado

devido a existencia de apenas 02 banheiros para
atender cerca de 50 funcionarios.

Inadequado

apenas um banheiro para todos os funcionários

Inadequado

distribuição não igualitária de banheiro por classe
profissional

Inadequado

Falta banheiros.

Pouco
adequado

Pela quantidade de pessoas envolvidas no processo
de trabalho , um banheiro apenas é insuficiente

Inadequado

quantidade de banheiro insuficiente em relação ao
número de servidor, distribuição desiqualitária de
banheiros existentes

Pouco
adequado

Reforma da unidade.

Inadequado

repito, como sempre em todas avaliações, temos 01
banheiro para atender todos os profissionais(
enfermagem,fisioterapia, residentes)

Inadequado

Um único banheiro para toda a equipe
multiprofissional.

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 Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
Adequado

A disponibilidade e estado geral de baheiro para
funcionários na UTI adulto é inadequada.
A distribuição dos banheiros é adequada. Mais
precisam de reforma e manutenção.
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Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

1 BANHEIRO PARA AMBOS OS SEXOS.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Apenas banheiro unissex para funcionários

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Falta banheiros específicos para funcionários no
setor.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Há necessidade de mais um banheiro para a equipe
de trabalho.

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Adequado

Deveriam ter banheiro exclusivos para o setor
Programa de Tuberculose. Atualmente usamos os do
setor DIP
há apenas um(01) banheiro no setor para os
funcionários. trabalhamos com uma equipe mista(
homens e mulheres) usando o mesmo banheiro.
poderia ter no setor banheiros no corredor,pois
temos paciente que nao estao intermnados, vem no
setor para uma avaliação medica e para exames, e os
mesmos tem qie usar os banheiors das enfermarias,
aumentando o risco de contaminação.
Precisa de um banheiro fora do repouso da equipe.
um banheiro é insuficiente para atender toda a
demanda de pessoal que o setor possui.
elevado número de pessoas utilizam o estar médico
da maternidade por ser um ponto de apoio no setor.
é freqüentado inclusive por alunos de outros setores
Falta banheiros masculinos.

há apenas um banheiro com dois chuveiros e dois
vasos para 16 pacientes e acompanhantes que
utilizam. Alem disso as pacientes do canguru também
utilizam totalizando 20 pacientes.
Unidade Materno Infantil Pouco
Para a quantidade de servidoras da Maternidade, os
HUCAM/EBSERH
adequado
banheiros são insuficientes.
Unidade Materno Infantil Pouco
Tem apenas um único banheiro muito pequeno e não
HUCAM/EBSERH
adequado
é acessível a cadeirantes.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Almoço no RU, mas não existe local adequado para
Divisão de Gestão de Pessoas Pouco
descanso no intervalo de 01 hora de almoço. Sugiro
HUCAM/EBSERH
adequado
disponibilizar sala de descanso.
Setor de Administração Existe copa para refeição, porém não existe local
Inexistente
HUCAM/EBSERH
apropriado para descanso no intervalo.
Não existe local para refeição e descanso dos
Setor de Contabilidade - HUCAM/EBSERH Inadequado
profissionais que atuam na administração do HUCAM.
Espaço insuficiente para acomodar os plantonistas.
Setor de Urgência e
Somente 3 camas para 10 plantonistas. Essa situação
Inadequado
Emergência/HUCAM/EBSERH
tem gerado transtorno e desconforto, o que pode
prejudicar o atendimento ao paciente.
Setor de Urgência e
Inadequado
grande circulação de pessoas, ruim para descanso
Emergência/HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado
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Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH

Inadequado
Pouco
adequado

A copa do novo espaço reformado foi improvisada
pelos servidores. Não há local para descanso.
Espaço para refeição, ok. Espaço para descanso,
inexistente.

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

FALTA DE CLARIDADE, VENTILAÇÃO E ESPAÇO

Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Inexiste

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

Inadequado

Fazemos refeição num container, sem nenhum
conforto.

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

Pouco
adequado

Não há espaço para descanso

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

Inadequado

o Espaço para refeição é um container com pouco
espaço, difícil até de se locomover

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

Inadequado

O local para refeição é péssimo, funcionários de
mau humor, sem educação. Não respeitam os
colegas de trabalho, as vezes o ar refrigerado
funciona as vezes não. Com relação ao descanso,
nossos colchões deveriam ser melhores.As portas
barulhentas.

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

Pouco
adequado

Refeitorio muito apertado

Unidade de Atenção à Saúde da Mulher Inexistente
HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher Inexistente
HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção Psicossocial HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção Psicossocial 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
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia
Geral/HUCAM/EBSERH
Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inexistente

Inexistente

Inadequado

Só existe uma copa para refeições, que é
compartilhado com outros profissionais de outros
setores, ficando um pouco tumultuado a utilização
para nós servidores. Área para descanso não existe.
TEMOS COPA, MAS INEXISTE LOCAL PARA DESCANSO
NO INTERVALO O QUE GERA ESTRESSE TODOS OS
DIAS.
As refeições são feitas na sala de reunião e oficinas.
Há necessidade de uma copa para refeição e um lugar
de descanso para os servidores. atualmente fazemos
nossas refeições em uma sala que é de oficinas
terapêuticas e de reuniões.
espaço muito pequeno e sem ventilação para o
número de servidores que a utilizam.

Inexistente

improvisado

Adequado

muito BOM.

Inadequado
Pouco
adequado
Pouco
adequado
Adequado

o restaurante e num trailer de aço.o quaarto de
dormir tem menos de 8 metros quadrados, para
varios profissionais
precisamos de água filtrada no quarto; e feitura de
uma pequena copa no lugar do banheiro.
Referente ao ambulatório da casa $
Adequado no que se refere à alimentação, mas
inadequado a respeito do descanso.
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Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

não é um local de descanso e tranquiliadade para as
refeições ; visto que há uma movimentação grande de
outras pessoas durante esses horários

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não existe local adequado para descanso.

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Inadequado

nunca teve descansamos no colchoes dos pacientes
no chao refeitorio um terror com chuva entao o
acesso e pessimo

Pouco
adequado

Pequeno espaço físico.

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

Inadequado
Inadequado
Inadequado

Repouso sem ventilação, sem espaço suficiente para
todos, copa ruim sem espaço!
Ao dia é impossível descansar no repouso de
enfermagem.
Copa e o repouso juntos, dificultando o descanso nos
intervalos

Pouco
adequado

naõ tem espaço almoçamos na sala de coordenaçaõ.

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Não há espaço para descanso e refeição para o
servidor; fazemos uso do espaço destinado aos
residentes de Clínica Médica, que cedem por
gentileza

Unidade de Clínica
Médica/HUCAM/EBSERH

Inadequado

para refeicao inadequado para descanco inexistente

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Inexistente para os profissionais médicos . O existente
não comporta nem o próprio grupo que ali frequenta
( enfermagem , fisioterapia , limpeza e secretárias
administrativas ..)

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não ha espaço para refeição e o local p/descanso é
pequeno e sem ventilação

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

REPOUSO MEDICO COM ESPAÇO INSUFICIENTE PARA
DESCANSO E REFEIÇÃO

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Temos um local para repouso inadequado, muitas
pessoas num ambiente minúsculo, sem ventilação.
Não há local para realização das refeições

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço pequeno para quantidade de funcionários.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Não nos oferece comodidade para o numero de
funcionarios que usam o mesmo espaço que é
estreito e pequeno,

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Inadequado

o local de refeição é um corredor de passagem para
os servidores da manutenção. frequentemente nos
deparamos com cenas em que estamos almoçando e
servidores da manutenção passam com
escadas,desentupidores de esgoto etc...por cima de
nossas cabeças.

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Pequeno para o setor da radiologia.

Inexistente

Não existe local específico para essas atividades.

Inadequado

não há um lugar de descanso apropriada para
enfermagem.

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

Pouco
adequado

devido ao fluxo de pessoas para as refeições fica
difícil.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço de refeição muito pequeno para a quantidade
de trabalhadores e espaço de descanso inexistente.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço para descanso é inexistente.

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Espaço pequeno, sem condições de descanso
adequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

O local é pequeno e sem estrutura. Não possuímos
local de descanso .

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

Tamanho, mobiliário e climatização inadequadas.

Unidade de Laboratório de Anatomia
Patológica - HUCAM/EBSERH

Inadequado

já descrito em avaliações anteriores.

Inadequado

Não existe espaço para descaso e para as refeições
não é adequado

Inexistente

Sou do noturno não há espaço pra descanso

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

Unidade de
Inadequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH

Área pequena para o número de servidores e
funcionários.

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

Espaço muito pequeno

Unidade de
Pouco
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH adequado

Falta um refeitório e um local adequado para os
almoço e para repouso dos plantonistas e dos
diaristas.

Unidade de
Inadequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH

O quarto de descanso e refeitório são uma ambiente
só. Portanto inadequados.

Unidade de
Planejamento/HUCAM/EBSERH

Inexistente

As refeição é feita na mesa de trabalho.

Unidade de Program Orçamentária e
Financeira - HUCAM/EBSERH

Inexistente

não há sala para refeiçoes, utilizamos a sala onde
executamos nossas tarefas diarias.

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

Inadequado

Inadequado

Inexistente

Inadequado

com espaço insuficiente, portas danificadas, ar
condicionado danificado de forma recorrente,
limpeza precária
espaço pouco adequado, com portas quebradas, ar
condicionado que não funciona, condição de limpeza
precária
Não dispomos no hospital de local adequado para
alimentação. Locais de descanso totalmente
inadequados e insalubres
necessitamos de area para fazer refeições que no
momento nao temos dentro do setor
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Unidade de Terapia Intensiva e SemiIntensiva Pediátrica e
Neonatal/HUCAM/EBSERH

Inadequado

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

Pouco
adequado

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

o descanso está sendo dividido com a copa com um
colchão. e descansamos com colchão no chão,
dividindo espaço com baratas
O espaço de refeição. é organizado, é limpo, porem
por se tratar fora do hospital, expõe o profissional a
riscos. Poe exemplo , no periodo de muitas chuvas , o
deslocamento ao refeitório fica comprometido.

Inadequado

quarto dos médicos pequeno e sem local de refeição

Pouco
adequado

Reforma da unidade.

Inadequado

só temos 3 cadeiras, para mais de 20 pessoas fazerem
suas refeições

Inadequado
Inadequado
Inexistente
Inadequado
Adequado

Precisa de um local para médicos e afins
descansarem.
O quarto de repouso da UTI Adulto é totalmente
inadequado às necessidades.
precisamos de um refeitório no hospital, hoje temos
um improvisado a mais de 04 anos
sala pequena e improvisada pelos próprios
funcionários. Não existe refeitório.
Espaço adequado. Poderia ser melhor se o espaço das
refeições fosse separado do descanso.
O espaço é disputado entre quem lancha e quem
descansa atrapalhando assim o descanso de quem
precisa

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Copa muito pequena e local para descanso
inexistente.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Espaço para refeições pequeno

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

mesa com duas cadeiras para mais do que 15
funcionários.

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não há um local para refeição aprazível próximo ao
local de trabalho.

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Inexistente

Não há espaço para refeição nem tampouco para
descanso no setor Programa de Tuberculose.
Atualmente utilizamos o mesmo espaço do setor DIP,
para almoço. O mesmo não comporta se quer os
servidores e funcionários da DIP.

Unidade do Sistema Respiratório HUCAM/EBSERH

Inexistente

não temos local para as refeiçoes no nosso ambiente.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

espaço para refeição pequeno. Repouso da
enfermagem com a unica cama quebrada, colocando
em risco a saúde e vida do trabalhador.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Inadequado

muito pequeno para a quantidade de funcionarios.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

O local para refeição é muito pequeno, visto que
atende as equipes multiprofissionais atuantes no
setor.
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH
Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Poderia ser mais espaçoso.

Inadequado

A copa deveria ser separado do local do repouso.

Inadequado

A Enfermagem da maternidade não cabe no espaço
que hoje é destinado às refeições e descanso. é
pequeno, apertado e nada adequado.

Pouco
adequado

Espaço pequeno para o tamanho da equipe.

Inadequado

não tem

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Não temos local para realizar as refeições do plantão
diurno, apenas finais de semana e feriados no serviço
noturno realizamos nossas refeições num container
o refeitório é na área externa do hospital, quando
esta chovendo temos que nos expor no tempo para
acessar o local.

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
Sem comentários porque nunca irá mudar mesmo.
adequado
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Falta segurança permanente. Frequentemente ocorre
Divisão de Gestão de Pessoas Pouco
violência verbal, abusos psicológico e emocional. Falta
HUCAM/EBSERH
adequado
atuação da Gestão nível estratégico para tratar as
violências e assedio.
Divisão de Gestão do Cuidado Várias vezes ocorrem agressões, violência,
Inadequado
HUCAM/EBSERH
insegurança no ambiente de trabalho
Pouco
As regras de circulação (como entrada e saída de
Setor de Contabilidade - HUCAM/EBSERH
adequado
servidores) precisam ser revistas.
Setor de Urgência e
Inadequado
Vide caso Milena Gotardi...
Emergência/HUCAM/EBSERH
Unidade de Abastecimento e Disp
Pouco
falta vigilantes
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
adequado
Necessário uma melhor presença do segurança no
Unidade de Abastecimento e Disp
Pouco
local de trabalho, principalmente no fim do dia
Farmacêutica - HUCAM/EBSERH
adequado
(expediente).
Unidade de Apoio
Multiprofissional/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Segurança frágil do setor, além de pouca circulação á
noite e fins de semana.

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

Pouco
adequado

está melhorando o sistema de vigilância mas por ser
uma instituição de livre acesso sempre gera situações
potenciais de risco

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

Pouco
adequado

Iluminação precária na saída do ambulatório no
período noturno

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

Inexistente

Não temos segurança nenhuma, ficamos de portas
abertas a noite noite toda, tanto que uma detenta
estava acompanhando o filho e ela evadiu.

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

Pouco
adequado

Necessitamos de rondas maiores, principalmente no
prédio da pediatria.

Unidade de Atenção à Saúde da Mulher Inadequado
HUCAM/EBSERH
Unidade de Atenção à Saúde da Mulher - Pouco
HUCAM/EBSERH
adequado

falta segurança interna no setor
TEMOS HORÁRIOS EM QUE A QUANTIDADE DE
VIGILANTES AINDA É POUCA.
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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

Pouco
adequado
Pouco
adequado

HÁ MUITO COMENTÁRIO DE ASSALTO E ATÉ TEVE
ASSASSINATO.

Inadequado

Não há segurança

Inexistente

Referente ao ambulatório da casa $

Adequado

com entrada pelo PS apos 20hs oferece mais
segurança

Inadequado

Controle de portas

Unidade de Cirurgia RPA/CME HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado

Fora do hospital adequado, dentro pouco adequado
pois qualquer pessoa que esteja dentro do hospital
tem fácil acesso para adentrar no nosso setor.
O setor funciona de portas abertas o que nao e
seguro nem pro funcionario e em pro paciente.

Inexistente

portas abertas , sem controle de entrada de pessoal

Inadequado

Qualquer um pode entrar no setor, fica tudo aberto
sem tranca durante todo o plantão, muito arriscado!

Inadequado

todas as portas do nosso setor ficam abertas

Inexistente
Pouco
adequado

Melhorar acessorios de proteçao ao rx

Todas as portas ficam abertas 24 horas. É muito
comum o roubo de pertences de servidores.
O campus de Maruípe é cercado por áreas violentas, e
o acesso ao hospital, no período noturno, é inseguro.
Acredito que o pessoal do Suporte técnico e de
manutenção possa responder ( já que teve caso de
queda de teto no setor , e quase em cima dos
profissionais local )
Não há nenhuma segurança no meu setor. O setor
possui uma porta sem tranca, sem interfone ou
qualquer outra forma de controlar a entrada de
pessoas. A guarda é exclusivamente patrimonial. A
despeito das varias solicitações da coordenação da
unidade.
Em caso de agreções de atos de violencias o setor não
oferece saída de emergencia, vigilantes no setor, nos
deixando totalmente sem reação de defesa.

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade de Cuidados Intensivos e SemiIntensivos Adulto/HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade de Diagnóstico por Imagem
Métodos Gráficos/HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

qualquer um entra e sai sem ser abordado,quando
damos conta já está no quarto refeitótio etc...

Inadequado

Não existe uma saída de emergência.

Inexistente

Sem saída de emergência.

Adequado

sem queixas.

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

Inadequado

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inexistente

LOCAL DE ENTRADA DE FUNCIONÁRIO SEM
SEGURANÇA PORTA DE EMERGÊNCIA QUE SEGUNDO
O CORPO DE BOMBEIRO NÃO PODE TER EMPECILHO,
FOI PASSADO TETRA CHAVE.
NAO HA SEGURANCA NA ENTRADA DO
LABORATORIO. PORTA SAIDA EMERGENCIA FORA DO
PADRAO....COM TETRACHAVE
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Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Número de agentes de segurança insuficiente para
atender ao campuis

Unidade de Laboratório de Análises
Clínicas - HUCAM/EBSERH

Inadequado

qualquer pessoa tem acesso ao local de trabalho. Fora
que só temos uma entrada para pacientes e
funcionários.

Unidade de
Inadequado
Oncologia/Hematologia/HUCAM/EBSERH

Falta adequação principalmente referente a incêndio.

Unidade de
Planejamento/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 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

Pouco
adequado

O quantitativo de segurança é insuficiente para o
tamanho da área.

Pouco
adequado

Área muito extensa, o estacionamento da subida
geralmente é muito escura.

Adequado

Atualmente a segurança melhorou muitos. Até
mesmo pelos fluxos criados de acesso ao hospital

Inadequado

entrada sem barreira

Pouco
adequado

Livre acesso ás pessoas que circulam no hospital.

Pouco
adequado

qualquer um entra no setor

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade do Sistema Digestivo HUCAM/EBSERH

Inexistente

Unidade do Sistema Neuromusculo
Esquelético/HUCAM/EBSERH

Inadequado

Deveria haver segurança na entrada dos
ambulatórios.

Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

a

Pouco
adequado
Pouco
adequado

Precisaria de maior controle de quem entra e sai do
nosso setor.
a segurança que existe no local e só para patrimônio

Adequado

Após reforço da equipe de segurança houve melhora
na situação.

Inadequado

Bairro muito perigoso

Pouco
adequado

Local de grande acesso ao público, sem vigilância

Inexistente
Inexistente

Não temos nenhuma segurança em nosso setor de
trabalho, tanto pessoal como patrimonial.
Não temos nenhuma segurança em nosso setor de
trabalho, tanto pessoal como patrimonial.
Ainda temos problemas de segurança no setor. A
falha nesse processo continua sendo a portaria. Onde
pessoas sobem sem serem identificadas e
devidamente autorizadas.
na área interna do hosp se entra sem identificação na
portaria, na área externa a roubos de bike motos e
arrombamento de veículos
Não existe porta separando da área comum, não tem
câmeras de vigilância ou sitema de alarme. temos
equipamentos caros sem sistema de segurança
algum.
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Unidade do Sistema Urinário HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Inadequado

Unidade Materno Infantil HUCAM/EBSERH

Pouco
adequado

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

Pouco
adequado

setor em andar alto, contendo ainda janelas sem
grades. local de fácil acesso também para o paciente
o que coloca em risco a vida do mesmo.
A maternidade é uma "porta aberta" à clientela,e não
temos a presença constante de um profissional que
nos assegure a integridade diante da possibilidade de
agressão.
a porta do estar médico está sempre com defeito, não
fecha compeltamente
Deveria ter um segurança permanente na
maternidade, uma vez que funciona 24 horas de
pronto atendimento
Infelizmente já tivemos casos de roubos no interior do
espaço hospitalar.
Não há segurança específico para o setor.
Sugiro que haja mais segurança no setor, pois muitas
pessoas circulam e muitas vezes entram e saem dos
ambientes sem nem se identificarem.

4.19 IOUFES - INSTITUTO DE ODONTOLOGIA DA UFES

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: 19

Tabela 43 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - IOUFES
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

1

12

6

5,3%

63,2%

31,6%

6

8

5

31,6%

42,1%

26,3%

0,0%

3

1

11

4

0,0%

15,8%

5,3%

57,9%

21,1%

1

3

1

14

5,3%

15,8%

5,3%

73,7%

4

7

8

0,0%

21,1%

36,8%

42,1%

1

9

9

0,0%

5,3%

47,4%

47,4%

2

6

7

4

10,5%

31,6%

36,8%

21,1%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
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Tabela 44 - Comentários e Sugestões – IOUFES

Unidade
Diretoria Administrativa - IOUFES

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
ok

Instituto de Odontologia da UFES - não há comunicação com a impressora instalada no setor;
Pouco adequado
IOUFES
-falta móveis adequados para arquivar os documentos;
Atualmente, o IOUFES carece de readequação de espaço
físico. A sala na qual trabalho, por exemplo, abriga 4
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
servidores em um espaço aproximado de 8m² com
IOUFES
mobiliário e equipamentos improvisados, que carecem de
ergonomia e comprometem a mobilidade.
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR
Instituto de Odontologia da UFES Pouco adequado CONDICIONADOS NÃO ATENDE A UMA ROTINA DE
IOUFES
LIMPEZA.
Mesas inadequadas, espaço físico inadequado na sala de
Instituto de Odontologia da UFES trabalho, ausência de ergonomia e mobilidade. Dificuldade
Pouco adequado
IOUFES
de acesso, escadas sem corrimão, dificultam a execução do
trabalho com maestria.
Instituto de Odontologia da UFES Adequado
nECESSIDADE DE APARELHOS QUE FAZEM MENOS RUIDOS
IOUFES
Instituto de Odontologia da UFES Poucas ferramentas, equipamentos e peças para realizar os
Pouco adequado
IOUFES
serviços de manutenção.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
As limpezas no ambiente que trabalho ocorrem com um
Diretoria Administrativa - IOUFES Inadequado
lapso de tempo muito grande.
Instituto de Odontologia da UFES -A empresa terceirizada só realiza limpeza das salas e dos
Inadequado
IOUFES
banheiros 1 vez por semana.
A limpeza do IOUFES, por conta dos diversos mobiliários
Instituto de Odontologia da UFES nos corredores, da falta de adequação do espaço físico, da
Inadequado
IOUFES
alta circulação de pessoas, e atual. Como um todo é
ineficiente devido as obras que estão ocorrendo.
Instituto de Odontologia da UFES A limpeza torna-se ineficiente já que é um local impróprio
Pouco adequado
IOUFES
pela quantidade de servidores num espaço tão pequeno.
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
IOUFES

Limpeza precária em todo o Instituto de Odontologia.

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
ok
Lâmpadas instaladas sem realização de cálculo
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
luminotécnico, descumprindo o item 17.5.3.3 da NR-17 e os
IOUFES
valores estabelecidos pela NBR 5413:1992.
Instituto de Odontologia da UFES Pouco adequado Não obedece as normas técnicas.
IOUFES
Sem iluminação ou com iluminação precária no
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
estacionamento do Pavilhão Didático, na frente e entre os
IOUFES
Ambulatórios de Odontologia.
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES Adequado
ok
Unidade
Diretoria Administrativa - IOUFES

Conceito
Adequado
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A sala de trabalho é inadequada. Sendo 8 metros
Instituto de Odontologia da UFES quadrados para 4 servidores, cada um respondendo por um
Pouco adequado
IOUFES
setor diferente. O que faz com que a sala lote ainda com
outros servidores, quando estamos em atendimento.
Devido ao pequeno espaço que compartilho com outros
Instituto de Odontologia da UFES colegas de trabalho e a falta de manutenção no aparelho
Inadequado
IOUFES
de ar condicionado, considero as condições de ventilação
ineficientes.
Instituto de Odontologia da UFES Inexistente
IOUFES
Unidade
Diretoria Administrativa - IOUFES

Janelas emperradas e totalmente deterioradas na Sala da
Assistência Técnica, não possibilitando as suas aberturas.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Ainda não foi concluída a reforma dos banheiros para os
Pouco adequado
servidores.

Instituto de Odontologia da UFES Pouco adequado Aguardando reforma do banheiro
IOUFES
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
IOUFES

Após exaustivas solicitações, os banheiros disponibilizados
para os servidores encontram-se em reforma. Porém, as
instalações utilizadas nesse período também encontra-se
em condições precárias e com falta de acessibilidade.

Instituto de Odontologia da UFES Banheiros em reforma. Utilização do banheiro de outro
Pouco adequado
IOUFES
setor.
O MESMO É UTILIZADO POR SERVIDORES, DOCENTES E
Instituto de Odontologia da UFES Pouco adequado DISCERTES,TORNANDO ASSIM O ESPAÇO FISICO,POUCO
IOUFES
ADEQUADO PARA TANTA DEMANDA
Somente um banheiro masculino para os servidores e com
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
um vaso sanitário. Deve-se ampliar o banheiro ou
IOUFES
disponibilizar mais um banheiro para servidor.
Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
Sugere-se a construção de novos banheiros.
IOUFES
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Diretoria Administrativa - IOUFES Adequado
ok
Após exaustivas solicitações, o espaço para refeições foi
Instituto de Odontologia da UFES disponibilizado apenas para servidores, porém tal espaço
Pouco adequado
IOUFES
ainda carece de pintura, zelo e melhor adequação do
mobiliário para o ambiente.
Instituto de Odontologia da UFES COPA ADAPTADA, MAS NÃO DISPÕE DE LOCAL DE
Pouco adequado
IOUFES
DESCANSO E REPOUSO
Instituto de Odontologia da UFES Existe uma cozinha com móveis e equipamentos, mas com
Pouco adequado
IOUFES
o mesmo problema da limpeza somente 1 vez na semana.
Instituto de Odontologia da UFES Pouco adequado NÃO TEM.
IOUFES
Instituto de Odontologia da UFES Seria necessário um local maior, arejado, e com mais
Pouco adequado
IOUFES
aparelhos de microondas.
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
O IOUFES possui um campo predial grande e, a partir das
Diretoria Administrativa - IOUFES Inadequado
18h, não se vê a quantidade ideal de pessoal da segurança
nas proximidades deste Instituto.
Instituto de Odontologia da UFES A ÁREA EXTERNA E POUCO ILUMINADA E NÃO DISPÕE DE
Inadequado
IOUFES
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA.
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Instituto de Odontologia da UFES Inadequado
IOUFES
Instituto de Odontologia da UFES IOUFES

Instituto de Odontologia da UFES IOUFES
Instituto de Odontologia da UFES IOUFES
Instituto de Odontologia da UFES IOUFES

ambiente com grande circulação de pessoas externas, local
aberto, próximo ao hospital, sem vigilantes.
Atualmente a segurança é precária, pois o ambiente é de
livre acesso, não existe segurança ostensiva, os
Inexistente
equipamentos de vídeo monitoramento não funcionam e
tem distribuição inadequada, os muros das imediações são
baixos e a iluminação externa é precária.
NÃO HA VIGILANCIA NEM CAMERA PROXIMO AO MEU
Inadequado
SETOR, ONDE TERMINO MEU EXPEDIENTE AS 19;00
QUANDO JÁ ESTA ESCURO E DESERTO
Pouco policiamento ou sem nenhuma vigilância no período
Pouco adequado
noturno.
Sugiro a contratação de porteiro ou vigia armado,
Inadequado
considerando o enorme volume de pessoas que transitam o
prédio.

4.20 NTI - NÚCLEO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 50
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 49

Tabela 45 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - NTI
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

3

5

39

2

6,1%

10,2%

79,6%

4,1%

6

10

32

1

0,0%

12,2%

20,4%

65,3%

2,0%

1

4

38

6

0,0%

2,0%

8,2%

77,6%

12,2%

2

2

7

35

3

4,1%

4,1%

14,3%

71,4%

6,1%

8

16

24

1

16,3%

32,7%

49,0%

2,0%

0,0%

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

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

0,0%
3

11

9

23

3

6,1%

22,4%

18,4%

46,9%

6,1%

5

10

16

18

10,2%

20,4%

32,7%

36,7%

Tabela 46 - Comentários e Sugestões - NTI

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria

0,0%
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Divisão de Desenvolvimento - NTI
Gerência de Desenvolvimento de
Sistemas - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Unidade
Divisão de Desenvolvimento - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Unidade
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Melhorar os computadores e as cadeiras. A sala muito
aberta causa distrações.
Os computadores estão ficando obsoletos. Minha atividade
Pouco adequado
depende deles.
Cadeiras de baixa qualidade que geram problemas de
Pouco adequado
coluna.
Os computadores já estão começando a ficar
Pouco adequado
desatualizados em relação aos mais novos do mercado.
Os recursos computacionais deveriam ser melhorados
Adequado
devido ao que é demandado dos Analistas de TI.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Tirando o banheiro, por conta de servidores mau educados,
Adequado
que insistem e urinar no chão todo santo dia.
A limpeza do ambiente poderia ser feita em horario fora do
Adequado
expediente.
Pouco adequado

Pouco adequado A limpeza poderia ocorrer com mais frequência.
Estamos comprando com o dinheiro dos servidores
Pouco adequado sabonete líquido e álcool em gel, pois a UFES não está
fornecendo.
O ambiente de trabalho é muito grande e com muitas
Pouco adequado pessoas e a limpeza ocorre um vez por semana e de forma
precária.
Inadequado

o ambiente laboral é limpo somente 1 vez na semana

O local é limpo apenas uma vez semanalmente. Em minha
opinião a limpeza deveria ocorrer no mínimo três vezes
Inadequado
durante a semana, e a limpeza dos banheiros deveria ser
diária.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A iluminação do estacionamento poderia ser melhor.

As vezes parece que a iluminação ambiente é excessiva o
que causa cansaço visual. (lâmpadas muito brilhantes)
Lampadas ficam na mira da visão do monitor, ficando a
pessoa olhando para o monitor e para o "farol" das
Núcleo de Tecnologia da
Pouco adequado
lampadas ao mesmo tempo. Cabe analise de uso de
Informação - NTI
iluminação refletida ou alguma outra solução.
Núcleo de Tecnologia da
Lâmpadas muito fortes para quem trabalha 8h na frente de
Inadequado
Informação - NTI
uma tela de computador.
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Problemas com ar condicionado são constantes, pois a sala
Divisão de Desenvolvimento - NTI Pouco adequado
muito aberta não foi feita para se adequar a isso.
Gerência de Desenvolvimento de
Há salas sem ar condicionado e outras com ar quebrado há
Pouco adequado
Sistemas - NTI
quase um ano.
Gerência de Sistemas Corporativos
sem manutençao, equipamento quebrado ha mais de um
Inexistente
- NTI
ano.
Núcleo de Tecnologia da
Inexistente
estou a mais de 1 anos em ar condicionado na sala
Informação - NTI
Adequado
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Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Unidade
Gerência de Desenvolvimento de
Sistemas - NTI
Gerência de Sistemas Corporativos
- NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Unidade
Gerência de Infraestrutura - NTI
Gerência de Sistemas Corporativos
- NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Unidade
Divisão de Desenvolvimento - NTI

Existem cantos de calor e cantos de
congelamento/adoecimento. Preciso ser alterado a forma
Pouco adequado
de refrigeração do ambiente, talvez com o uso de ar
central.
Há 4 ar-condicionados de 60 mil BTUs que deixam as
Pouco adequado
pessoas doentes de forma recorrente.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Poucos banheiros e não tem chuveiro no prédio.

Inadequado

ja fiz mais de 04 avaliacoes e a condicao precária
permanece.

Pouco adequado Há muitas pessoas para poucos banheiros.
Inadequado

Muito poucos banheiros masculinos.

Não é contemplado PCD. Cabe destacar a dificuldade de
Pouco adequado acessibilidade do setor para pessoas com dificuldade de
locomoção e deficiência
Pouco adequado Necessidade de um banheiro com chuveiro.
Pouco adequado Poucos banheiros para a quantidade de pessoas.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Deveria ter um local que não interferisse no restante do
Inadequado
ambiente de trabalho.
Inadequado

pequena, sem ventilação e sem condições de uso.

Pouco adequado

Acho o tamanho da copa pequeno para um grupo
aproximado de 50 servidores

Inadequado

Cozinha pequena e improvisada, não há local de descanso

Inadequado

Espaço pequeno para a quantidade de pessoas.

Mais que
adequado

O local é muito bom e adequado para o uso.

Pouco adequado pouco espaço para muita gente
refeição quase inexistente. descanso totalmente
Inadequado
inexistente! Precisa-se instalar coifa na cozinha e sistema
de refrigeração.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Somente um cadeado de 20 reais protege os servidores e
Pouco adequado computadores que disponibilizam os sistemas da UFES para
todos. Melhorar isso.

Gerência de Sistemas Corporativos
Inadequado
- NTI
Núcleo de Tecnologia da
Inadequado
Informação - NTI

Prédio de tecnologia seguro por um cadeado.
É preciso melhorar e muito a iluminação do pátio de
estacionamento.
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Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI
Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Existe uma recepcionista no prédio mas, como o prédio fica
em região afastada do campus, nas horas fora do
Pouco adequado expediente da mesma nos sentimos um pouco inseguros.
Também, o portão de aço da entrada é velho e simples,
caberia melhorar a segurança na entrada.
Novamente, .... apesar de no setor possuirmos
equipamentos carrísimos o policiamento e controle de
acesso ao prédio é inexistente. É um milagre até hoje não
termos tido furtos ou arrombamentos no setor

Inexistente

Pouco adequado O acesso é realizado sem qualquer tipo de controle.
Pouco adequado portaria sem controle de acesso
Inadequado

Pouca segurança na parte da noite na saída do prédio.

Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Adequado

Precisa de mais luzes nos arredores do prédio. Porta de
vidro da entrada tranca com dificuldade. Cadeado do
portão do prédio com defeito.

Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Inexistente

Qualquer pessoa pode acessar o prédio.

Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Pouco adequado

Sempre tem uma insegurança para os servidores que ficam
até a noite, pois não tem controle de entrada na UFES.

Núcleo de Tecnologia da
Informação - NTI

Pouco adequado Vários problemas com o portão de acesso

4.21 OG - OUVIDORIA GERAL

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

Tabela 47 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - OG
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

4
0,0%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

3

25,0%

75,0%

0,0%

3

1
25,0%

Iluminação
%

0,0%

0,0%

0,0%

75,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

2

2

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

1

2

1

Ventilação
%

4

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso

0,0%

0,0%
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%

0,0%

Segurança

25,0%

50,0%

1

%

0,0%

25,0%

25,0%

0,0%

3
0,0%

75,0%

0,0%

Tabela 48 - Comentários e Sugestões - OG

Unidade

Unidade
Ouvidoria Geral - OG
Unidade

Unidade
Ouvidoria Geral - OG
Unidade

Unidade

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
O piso demanda manutenção e limpeza "pesada" pelo
Adequado
menos uma vez ao mês, pois está encardido.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Ar-condicionados precisão passar por procedimento de
Adequado
higienização, feito pelo menos uma vez a cada semestre.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.

4.22 PG - PROCURADORIA GERAL

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

Tabela 49 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PG
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

1

1

1

0,0%

33,3%

33,3%

33,3%

1

2

33,3%

66,7%

0,0%

0,0%

Iluminação
%

3
0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%
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Ventilação

3

%

0,0%

Distribuição de banheiro
%

Segurança

0,0%

33,3%

0,0%

66,7%

33,3%

100,0%

0,0%

2
0,0%

66,7%

0,0%

33,3%

0,0%

0,0%

0,0%

2
1

%

0,0%

1

Espaço para refeição e descanso
%

0,0%

0,0%

1
2

0,0%

66,7%

Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.

4.23 PROAD - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 109
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 102

Tabela 50 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROAD
Inexistente
Equipamentos e recursos
%
Limpeza e conservação
%

7

16

73

6

0,0%

6,9%

15,7%

71,6%

5,9%

1

15

22

60

4

1,0%

14,7%

21,6%

58,8%

3,9%

5

12

76

9

0,0%

4,9%

11,8%

74,5%

8,8%

1

10

21

58

12

1,0%

9,8%

20,6%

56,9%

11,8%

9

22

20

41

10

8,8%

21,6%

19,6%

40,2%

9,8%

17

26

28

29

2

16,7%

25,5%

27,5%

28,4%

2,0%

6

22

42

30

2

5,9%

21,6%

41,2%

29,4%

2,0%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Tabela 51 - Comentários e Sugestões - PROAD

Unidade

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
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Assessoria de Gestão - DCC

Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Departamento de Contratos e
Convênios - DCC/PROAD

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

existe uma maratona para desestimular a formalização de
pedidos do que precisamos e vemos setores que não
Pouco adequado
necessitam com ótimos equipamentos, o que sugere
influencia
Atualmente necessito apenas de um computador com
Adequado
acesso à rede para desempenhar minhas funções, e o
mesmo está em perfeito funcionamento.
Mais que
Perfeito
adequado
É necessária a informatização do DCC no tocante aos
processos de elaboração de projeto e de prestação de
Pouco adequado contas. A Divisão de prestação de contas precisa de
telas/monitores de computador que possam ser utilizadas
aos pares.
A Divisão de Controle e Prestação de Contas necessita de
Pouco adequado software específico para auxílio na análise das prestações
de contas e de controle de processos.
Com a implantação dos processos digitais, é imprescindível
Inadequado
a utilização de duas telas de computador.
Com o inicio do programa Ufes Digital, os processos
deixarão de tramitar em meio físico para serem em
Inadequado
formato digital. Entretanto, não possuímos equipamentos e
nem programa de prestação de contas que permita a
realização da análise dos processos digitais.
conforme ja solicitados, precisamos de computadores
Inadequado
novos, e mesa e cadeiras adequadas
Não há um programa para a análise informatizada das
prestações de contas, sendo realizadas manualmente e de
Pouco adequado forma precária. Necessidade dois monitores para leitura e
elaboração de planilhas e relatórios simultaneamente,
considerando o UFES Digital.
Necessidade URGENTE de dois monitores para leitura e
elaboração de planilhas e relatórios simultaneamente,
considerando a UFES Digital. Necessidade de programa
específico de Prestação de Contas

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inadequado

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Necessidade URGENTE de dois monitores para leitura e
elaboração de planilhas e relatórios simultaneamente,
Pouco adequado considerando o UFES Digita. Vale ressaltar até a Ufes não
possui programa para analise, sendo efetuada de forma
precária manual.
Para realizar o serviço se faz necessária a utilização de dois
monitores, uma vez que para a análise da prestação de
contas são abertas várias telas simultaneamente, word,
excel e prestação de contas digitalizadas.

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inadequado

Divisão de Elaboração de
Contratos e Convênios - DCC

Pouco adequado falta computadores novos

Divisão de Licitação - DA

Computador antigo e lento. Estamos aguardando a chegada
Pouco adequado de um computador mais moderno, com duas telas, visto
que nossa atividade assim o exige.

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD

Inadequado

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Pró-Reitoria de Administração PROAD

Falta material de escritório.

Precisamos 02 monitores (telas) para cada computador a
Pouco adequado fim de otimizar as análises dos processos de cobrança
administrativa.
Faltam equipamentos e espaço para conseguir melhorar a
Pouco adequado
velocidade de atendimento e solução de problemas
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Os sistemas de informática, ainda em desenvolvimento,
acabam por atrasar o andamento dos trabalhos.

Seção de Alienação - DA

Adequado

Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF

Pouco adequado A área de software precisa se melhorada.

Seção de Arquivo Geral - PROAD

Falta a publicação de um Planejamento Estratégico do
Siarq/PROAD que informe de modo claro a situação atual
Pouco adequado do setor, a meta e o cronograma para o desenvolvimento
de atividades específicas para a consolidação do sistema de
arquivos da universidade.

Secretaria Administrativa - DA

Pouco adequado

Secretaria Administrativa - DCF
Unidade
Assessoria de Gestão - DCC
Coordenação de Cadastro SICAF PROAD
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

dificuldade com impressoras (já resolvido) e de softwares
que atendam a formatação de documentos, planilhas, etc.

Falta impressora com escaneamento e que produza cópias
nítidas sob menos barulho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
semanal é ruim, e não se localiza facilmente o encarregado
Pouco adequado
para demandas ocasionais
Limpeza é feita uma vez por semana, o restante e só coleta
Pouco adequado
do lixo.
Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes
Pouco adequado apenas o chão é limpo, mas fogão pia não. A limpeza da
sala so é feita uma vez por semana.
Com o desmanche da Gráfica e a repartição do galpão para
outros setores, percebeu-se claramente o não interesse da
Pouco adequado
Administração em melhorar as condições das instalações
do que restou da Gráfica.
Mais que
Lindo
adequado
a sala é limpa apenas 01 vez na semana, deveria ser mais
Pouco adequado vezes, e também trabalhamos com processos antigos
desencadeado quadro alérgico para toda a equipe
A sala é varrida uma vez por semana, causando acúmulo do
poeira no chão e nas prateleiras que não tem portas, os
Inadequado
processos ficam expostos, causando alergia
constantemente nos servidores.
Adequado

Inadequado

Devido a grande quantidade de processos retidos na sala,
ohá u muito acúmulo de poeira, ácaros, entre outros.

É necessária a higienização regular dos processos nas
Pouco adequado prateleiras e nos chão na sala da Divisão de Controle e
Prestação de Contas.
O local apresenta quantidade muito grande de processos,
não apresentando limpeza/higienização dos
Inadequado
processos/prateleiras existentes no local, acumulando
mofo e poeira na sala.
URGÊNCIA de higienização imediata e depois constante da
sala de trabalho e dos processos de prestação de contas
Inadequado
que estão nas prateleiras e no chão acumulando poeira,
ácaro, mofo.
URGÊNCIA de higienização imediata e depois constante da
sala de trabalho e dos processos de prestação de contas
Inadequado
que estão nas prateleiras e no chão acumulando poeira,
ácaro, mofo.
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Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Elaboração de
Contratos e Convênios - DCC
Divisão de Materiais - DA
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Seção de Almoxarifado - DA
Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF
Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Especificação - DA
Seção de Registro de Preços - DA
Secretaria Administrativa - DCF
Unidade
Assessoria de Gestão - DCC
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inadequado

URGÊNCIA de higienização imediata e depois constante da
sala de trabalho e dos processos de prestação de contas
que estão nas prateleiras e no chão acumulando poeira,
ácaro, mofo.

Adequado

falta mais capricho da limpeza

Pouco adequado A limpeza é feita apenas uma vez por semana.
Pouco adequado Entrada de vetores. Infiltração nas épocas de chuvas.
Inadequado

Muita sujeira nos aparelhos de ar condicionado, paredes,
janelas, cortinas e em cima dos armários.

Pouco adequado Necessidade de um número maior de limpeza semanal.
O problema da limpeza e conservação está associado às
Pouco adequado condições físicas inadequadas do espaço, e não ao serviço
terceirizado.
Pouco adequado Não tem equipe de limpeza para realizar periodicamente.
Inadequado

Ineficiente.

Inadequado

Limpeza somente uma vez por semana é insuficiente.

A limpeza feita na sala é o passar de uma vassoura e o
recolher do lixo o que é muito pouco. As demais coisas
ficam sujas.
Limpeza feita por empresa terceirizada com pouca
Pouco adequado
qualidade e entre períodos muito espaçados.
As paredes dos setores estão um pouco sujas. Poderia
Adequado
colocar um roda meio para evitar marcas de cadeira na
parede. Precisa de pintura. Alguns vazamentos na janela.
A limpeza do departamento, principalmente do chão e
Pouco adequado
móveis, é pouco frequente.
Adequado
Há um afundamento no chão já relatado e averiguado.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado não foi resultado de um projeto
Mais que
Maravilhoso
adequado
devido o espaço comprimido por termos excesso de
servidores em um mesmo espaço a posição da mesa fica
Inadequado
inadequada quanto a iluminação, excesso para alguns e
pouca iluminação para outros
Mas carece de luz natural. Não há como deixar persianas
Inadequado
abertas pois a sala é muito exposta, e a tarde há sol.
Mas carece de luz natural. Não há como deixar persianas
abertas pois a sala é muito exposta, e a tarde há sol. O ar
Adequado
condicionado precisa de manutenção com frequência, pois
quando chega no verão a sala fica muito quente.
Pois carece de luz natural. Não há como deixar persianas
abertas pois a sala é muito exposta, a tarde há incidência
Pouco adequado
de sol intenso, e infestação de mosquitos se a janela ficar
aberta.
Inadequado

Seção de Almoxarifado - DA

Pouco adequado Lampadas queimam com frequência. Reposição demorada.

Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF

Inadequado

Algumas lâmpadas queimadas sem reposição. No caminho
até o prédio iluminação quase nenhuma
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Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Especificação - DA
Seção de Registro de Preços - DA
Unidade
Assessoria de Gestão - DCC
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Seção de Almoxarifado - DA
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Unidade
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Depois que trocadas ficaram. O problema é o tempo para
trocar.
Adequado
As janelas poderiam ser maiores.
Pouco adequado A área externa do prédio é muito escura e deserta a noite.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado não foi resultado de um projeto
Adequado

Inadequado

O aparelho de ar condicionado instalado só dá refresca
metade da sala.

Inadequado

Janelas bloqueadas e sem opção nem condição de serem
abertas.

Mais que
adequado

Sem janelas. Mas tudo bem, né?

Constantes problemas apresentados com o ar condicionado
existente.
devido o excesso de pessoas na sala a refrigeração fica mais
Inadequado
para uns e menos para outros
Não há como deixar as janelas abertas pois a sala é muito
exposta, a tarde há incidência de sol intenso, e infestação
Inadequado
de mosquitos se a janela ficar aberta. Portanto não há
ventilação natural.
Não há como deixar as janelas abertas pois a sala é muito
Inadequado
exposta, e a tarde há sol e muito mosquito.
Não há como deixar as janelas abertas, pois a sala é muito
Pouco adequado exposta, e a tarde há sol. No campus da Ufes possui muito
mosquitos.
Pouco adequado

Pouco adequado Sala muito pequena para grande quantidade de servidores.
Pouco adequado Na falta do ar condicionado é impossível trabalhar.
O problema de ventilação está associado às condições
Inadequado
físicas inadequadas do espaço, e ao sistema inadequado de
climatização.
Pouco adequado Local de trabalho é muito quente.
Ambiente fechado com ar condicionado sem circulação. Se
Pouco adequado
abre as janelas entram os mosquitos.
Inadequado

Ar-condicionado com pouca ou nenhuma manutenção

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A estrutura do banheiro masculino não comporta a
Inadequado
quantidade de usuários. E o banheiro masculino é usado de
vestiário.
Pouco adequado

Insuficiente para quantidade de pessoas que utilizam o
banheiro

Inexistente

Atualmente, existe apenas um banheiro para atender o que
restou do espaço físico da Gráfica, com ventilação apenas
de exaustor, o tornando mais que insalubre e inadequado.

Mais que
adequado

Só 1 para 6 pessoas.

Pouco adequado

Ausência de fechaduras, sendo expostos sempre a colegas
abrindo a porta.
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Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Adequado

Pouco adequado Grande quantidade de pessoas utilizando o banheiro.
Pouco adequado poderia ser mais ecológico

Divisão de Materiais - DA

Pouco adequado

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD

Inadequado

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Seção de Almoxarifado - DA
Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF

Inadequado
Inadequado

Inadequado

Seção de Arquivo Geral - PROAD

Inadequado

Seção de Registro de Preços - DA

Secretaria Administrativa - DCF

Unidade
Assessoria de Gestão - DCC
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD

Só existe 1 banheiro feminino com 1 privada no andar da
minha sala, sendo insuficiente para atender a demanda
Banheiro pequeno e utilizado por muitas pessoas, além
disso é utilizado como vestiário. Baixa condição de
higienização.
O problema de distribuição dos banheiros está associado às
condições físicas inadequadas do espaço.
Péssimas condições.

Pouco adequado Poderia ter mais banheiros mais acessível ao público.
Implantação de banheiros de uso exclusivo de servidores,
uma vez que o banheiro no térreo do prédio da
Inadequado
administração central muitas vezes está em condições
insalubres para uso.

Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF

Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Especificação - DA

Ausência de sabão, sabonete para lavar as mãos.

Inexistente
Inexistente

Muito mal distribuído e sujos.
Apenas um banheiro unissex para atender mais de 10
pessoas.
É necessário sair do departamento para ir ao banheiro
destinado ao público. Sempre entupido.
Não possuímos banheiros

Os banheiros do prédio são de uso comum; a limpeza não é
suficiente.
Pouco adequado Falta um vestiário adequado para banho.
São apenas 2 banheiros no andar de cima (um masculino e
Inadequado
um feminino), enquanto temos 4 de cada no andar de
baixo.
Mictórios insuficientes; torneiras perdulárias e em pouca
Pouco adequado quantidade; má educação dos usuários que defecam e não
dão descarga.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado ao lado da recepção da reitoria, restringe seu uso pleno
Inadequado

Inadequado

A cozinha/copa é pequena. Não há ventilação, em dias de
calor a cozinha é extremamente quente e abafada.

Inexistente

Geralmente a cozinha não é limpa, na maioria das vezes
apenas o chão é limpo, mas fogão pia não

Mais que
adequado

Inexistente.

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inexistente

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inexistente

a copa que temos no local é para atendimento da reitoria,
pequena uma vez que precisamos comer rápido para
desocupar espaço para os demais servidores
É utilizada a copa do gabinete do reitor, com um grande
volume de servidores utilizando ao mesmo tempo para as
refeições. As cadeiras são inapropriadas. Quanto ao local
para descanso no intervalo não existe.
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Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Divisão de Licitação - DA

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD

Espaço pequeno para a quantidade de usuários. Não há
espaço para descanso.
Não possui o tamanho ideal, as vezes tem acúmulo de
Pouco adequado servidores para esquentar a marmita no microondas. Não
há espaço para descanso.
Uma copa maior e melhor estruturada seria o ideal para
Pouco adequado
atender aos servidores do prédio.
Uma copa para um grande volume de servidores utilizarem
Pouco adequado
ao mesmo tempo durante o almoço.
Uma copa que atende ao gabinete do reitor que serve para
um grande volume de servidores utilizarem ao mesmo
Inexistente
tempo durante o almoço, com ausência de local para
repouso, com cadeiras inadequadas, pouco espaço.
Só tem uma pequena cozinha onde realizamos as refeições.
Após isso, temos que voltar as nossas salas de trabalho,
Inadequado
pois não há nenhum outro espaço de descanso no
departamento.
Copa inadequada, muito pequena e sem higiene. Somente
Inexistente
serve para esquentar as marmitas e temos que fazer as
refeições no posto de trabalho.
Inadequado

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD

Inadequado

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD

Inexistente

Seção de Alienação - DA

Inadequado

Seção de Almoxarifado - DA

Inexistente

Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Especificação - DA
Seção de Especificação - DA
Seção de Registro de Preços - DA
Seção de Registro de Preços - DA
Seção de Tombamento - DA
Seção de Tombamento - DA
Seção de Tombamento - DA
Secretaria Administrativa - DCF
Unidade

Inexistente

Cozinha em péssimas condições.
Mesa improvisada na cozinha com capacidade para 01
pessoa, ou até 2 pessoas sem conforto. ps. o espaço é
utilizado por aproximadamente 30 pessoas.
Pouco espaço para a refeição dos trabalhadores e nenhum
local para descanso, pois todas as dependências do edifício
são usadas para trabalho.
Não temos espaço suficiente para almoçarmos e nem para
descanso.
Nunca teve. E, pelo o que aparenta está longe de
acontecer. Uma lástima.

Inexistente

Não temos

Inadequado

Sala improvisada, cozinha mal equipada e mal conservada.

Pouco adequado Temos um refeitório pouco confortável.
Espaço para refeição muito pequeno, não atendo a todos
os usuários. Não existe local para descanso no intervalo.
Existe um copa pequena para quantidade de servidores
Pouco adequado
lotados no departamento.
Inadequado
A cozinha é minúscula!
Cozinha pequena para o número de servidores do
Pouco adequado
DA/PROAD.
Pouco adequado Espaço pequeno.
Não há espaço para descanso e o espaço para refeição é
Pouco adequado
pequeno
Sugere-se a criação de espaços para a alimentação e
Pouco adequado
repouso para serem usados nos horários de intervalo.
Cantina pequena; ausência de poltronas reclináveis para a
Adequado
sesta.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado
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Coordenação de Cadastro SICAF PROAD
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Projeto Básico e
Acompanhamento de Contratos GCC
Coordenação de Serviços Gráficos
- PROAD
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC
Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Fragilidade da porta de entrada principal do
Departamento.
Após as 18h é muito perigoso caminhar do prédio até o
Pouco adequado ponto de ônibus, além de ser muito escuro o caminho, não
se vê segurança/vigilância.
Por se um local mais distante e um pouco ermo, me sinto
Pouco adequado totalmente insegura, pois não tem muitos seguranças na
região
Mais que
Isolados.
adequado
A segurança aqui na Ufes é péssima. Não temos segurança
Inadequado
alguma para os servidores e alunos.
Carece de controle efetivo e eficaz do fluxo de pessoas,
Pouco adequado
com acesso ao público sem controle nenhum.
Pouco adequado

Pouco adequado Carece de controle efetivo e eficaz do fluxo de pessoas.
Inexistente
Inadequado
Inadequado

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inexistente

Divisão de Controle de Prestação
de Contas - DCC

Inexistente

Divisão de Licitação - DA

Pouco adequado

Divisão de Materiais - DA

Inadequado

Divisão de Materiais - DA

Pouco adequado

Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Gerência de Compras e
Contratações - PROAD
Seção de Alienação - DA
Seção de Almoxarifado - DA
Seção de Almoxarifado - DA
Seção de Análise e Controle
Contábil - DCF
Seção de Arquivo Geral - PROAD

Pouco adequado
Pouco adequado
Inadequado

Não existe controle de acesso ao prédio da reitoria e nem
segurança apropriada no campus de Goiabeiras, haja vista
as notícias publicadas a mídia.
Não há controle do fluxo de pessoas para entrada no
prédio da reitora.
Os andares são de fácil acesso de qualquer pessoa.
todos tem acesso ao prédio sem restrição, e muitas das
vezes ficamos sozinha no local de trabalho com receio de
sermos abordados sem opção de socorro
Totalmente inexistente a segurança. Qualquer pessoa entra
no prédio, na sala, sem identificação.
Já tive minha bicicleta roubada em frente a porta do emu
local de trabalho.
A porta de vidro do prédio fica permanentemente aberta e
local do prédio extremamente deserto e perigoso.
A porta do Departamento é de vidro, bastante frágil, para
um local isolado.
Não há saídas de emergência e as janelas são gradeadas. A
única porta é de acionamento elétrico.
O problema de segurança está associado à localização do
espaço.
O setor fica muito escondido sendo que não há segurança.

Prédio antigo sem condições ideais das instalações e
acessibilidade, além de estar fora das normas do corpo de
bombeiros militar.
Não há câmera interna ao prédio, nem agentes de
Inadequado
segurança próximos a quem recorrer em caso de algum
incidente.
Pouco adequado Falta uma tranca automática na porta principal.
Pouco adequado Poderiamos ter mais segurança.
Pouco efetivo, para que chega ou sai um pouco mais ou
Inadequado
mais tarde, a segurança simplesmente NÃO existe.
Ausência de registro do controle de acesso ao setor,
atualmente é impossível conhecer rigorosamente quem
Inadequado
acessou o setor em determinado dia e hora.
Videomonitoramento e iluminação externas insuficientes.
Inadequado
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Seção de Compras - DA

Pouco adequado

precisei usar a filmagem da câmera daqui do setor, a
filmagem não é boa, não é nítida.

Inadequado

Existem poucos seguranças no meu local de trabalho

Inexistente

Não temos

Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Controle de Orçamento
e Finanças - DCF
Seção de Especificação - DA

Adequado

Seção de Especificação - DA

Pouco adequado

Seção de Registro de Preços - DA

Pouco adequado

Seção de Registro de Preços - DA

Pouco adequado

Seção de Tombamento - DA

Pouco adequado

Seção de Tombamento - DA

Inadequado

Seção de Tombamento - DA

Pouco adequado

Secretaria Administrativa - DA

Pouco adequado

Inadequado

Segurança patrimonial apenas, sem segurança aos
servidores.
Fica um pouco deserto no fim de expediente.
Não existe impedimento para o controle de acesso.(Ex:
falta porta de segurança com controle de identificação.)
A área do entorno é muito deserta e escura.
Os arredores do prédio são pouco iluminados, o que causa
receio aos servidores que saem após o pôs do sol.
Não há grades ou travas nas portas e o prédio é afastado,
causando a sensação de insegurança.
Prédio isolado e raramente com presença de seguranças
Sugere-se ações de segurança em todo o campus,
principalmente nas adjacências aos manguezais.
Ausência de portas com tranca para acesso as
dependências do prédio somente para servidores e pessoas
autorizadas.

4.24 PROAECI - PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS E CIDADANIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 59
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 54

Tabela 52 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROAECI
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

1

5

17

26

5

1,9%

9,3%

31,5%

48,1%

9,3%

5

14

29

6

9,3%

25,9%

53,7%

11,1%

3

14

33

4

0,0%

5,6%

25,9%

61,1%

7,4%

8

11

10

19

6

14,8%

20,4%

18,5%

35,2%

11,1%

9

10

6

24

5

16,7%

18,5%

11,1%

44,4%

9,3%

11

12

12

14

5

20,4%

22,2%

22,2%

25,9%

9,3%

6

14

17

13

4

11,1%

25,9%

31,5%

24,1%

7,4%

Limpeza e conservação
%

0,0%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
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Tabela 53 - Comentários e Sugestões - PROAECI

Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI

Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Projetos e
Acompanhamento ao Estud PROAECI
Divisão de Administração e
Finanças - DGR
Divisão de Administração e
Finanças - DGR
Divisão de Nutrição - DGR
Seção de Nutrição do RU de São
Mateus - DGR

Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Alguns computadores não funcionam bem.
Como trabalho com atendimentos individuais, que
Pouco adequado demandam uma escuta sigilosa, gostaria que houvesse
tratamento acústico do meu espaço de trabalho
Falta uma sala para atendimento em grupo. Temos mais
Inadequado
servidores no setor do que computadores disponíveis e por
um bom tempo fiquei sem acesso ao computador.
Não dispomos de equipamento suficiente; não há
computadores nas salas de atendimento; há 5 estações de
Inadequado
trabalho para 6 servidores e um só aparelho de telefone
para todos.
Número de salas de atendimento insuficiente Salas de
atendimento não atendem as exigências do conselho de
Inadequado
psicologia Não há computador na sala de atendimento Não
há sala para atendimento em grupo
Porém, com frequência, ficamos sem internet o que
Adequado
dificulta e muitas vezes impede a realização de nossas
atividades.
Impressora não funciona e não tem previsão de oferta de
Pouco adequado serviço de manutenção na universidade. Falta de sala para
atendimento individual e de grupo.
Necessária sala de atendimento psicológico que atenda ao
Pouco adequado
que é preconizado pelo Conselho de Psicologia
Inexistente

Faltam peças de computador.

As cadeiras de trabalho deveriam ser de melhor qualidade,
para evitar problemas de coluna e postura, por exemplo.
Pouco adequado
Isso, pois a maior parte dos servidores passa grande parte
da jornada de trabalho sentados.
Os equipamentos relativos à ergonomia foi adquirido com
Pouco adequado
recursos da servidora.
Pouco adequado Dificuldade de Manutenção

Adequado

Existem alguns equipamentos do restaurante necessitando
de manutenção. O fato destes equipamentos estarem
inoperantes dificulta a realização do trabalho e prestação
do serviço que é planejado para a unidade.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A frequencia de limpeza é baixa.
As profissionais de limpeza são excelentes, porém o fato de
Pouco adequado o escritório ser na cozinha é um problema constante de
odor, ruídos, presença de insetos e aves e lixo.
É necessário a limpeza dos equipamentos de arPouco adequado condicionado. Já foram abertos chamados para esse serviço
(há quase um ano), mas ainda não foi realizado.
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Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Divisão de Nutrição - DGR
Seção de Nutrição do RU de São
Mateus - DGR
Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Divisão de Nutrição - DGR
Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Divisão de Administração e
Finanças - DGR

Divisão de Administração e
Finanças - DGR

O banheiro que é compartilhado com o público geral, fede
ao fim do dia, tornando-se insuportável para quem trabalha
até à noite
A equipe de limpeza é excelente, mas o número de
Pouco adequado
trabalhadores diminuiu com a terceirização.
Saliento que os cortes no número de trabalhadores
Adequado
impactaram na qualidade do serviço
Troca de Piso na Cozinha, piso atual inadequado
Pouco adequado
dificultando a limpeza.
O restaurante necessita de manutenções em sua estrutura
Adequado
física que proporcionariam um ambiente mais
adequado(como pintura, troca de pisos, etc).
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Frequentemente as lâmpadas queimam, em função das
Pouco adequado
falhas no sistema elétrico precário do setor.
Tivemos problemas com a iluminação no início do ano e a
Pouco adequado
prefeitura demorou a atender ao pedido
à noite a iluminaçäo precisa ser melhorada no Centro de
Pouco adequado
Vivencia
A sala tem fachada toda de vidro e a incidência solar é
Adequado
direta.
Pouco adequado Precisando de adequação
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Inexistente

Não existe janela em meu local de trabalho

Inexistente

Não existe Janelas

Não exite janelas para ventilação na sala e o arPouco adequado condicionado faz muito barulho, além de não ser limpo
com frequência
Inexistente

Não há janelas nem circulação de ar.

Pouco adequado Não há janelas no meu local de trabalho.
Inexistente

Não há NENHUMA janela.

Pouco adequado Ar condicionado de janela muito antigo
Pouco adequado Não há janelas. Ar condicionado velho e barulhento.
Pouco adequado Não tem janela na sala.
Ao lado da sala há emissão de gás carbônico, devido ao
fluxo de caminhão para carga e descarga, o que provoca
Pouco adequado
acúmulo desse gás, diariamente, dentro da divisão de
trabalho.

Inadequado

Laboramos no prédio do Restaurante Central e o local de
carga e descarga de mercadorias e alimentos fica ao lado
da nossa Divisão. Logo, o monóxido de carbono emitido
pelos veículo (em sua maioria movidos a diesel), fica, em
grande parte, retido aqui.
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Divisão de Administração e
Finanças - DGR

Divisão de Administração e
Finanças - DGR
Divisão de Nutrição - DGR
Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI

Inadequado

O local de trabalho fica colado às baias de
descarregamento dos caminhões de refeição. O caminhão
Inadequado
do RU, por possuir refrigeração para levar a comida ao
restaurante de Maruípe, necessita ficar ligado para a
bateria não arriar, deixando a sala com monóxido
Pouco adequado Precisando de adequação
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Banheiros a maioria das vezes com o odor e sujo pela
Inadequado
grande circulação de gente que utiliza o mesmo banheiro.
Hoje de 5 sanitários só tem 3 funcionando.

Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI

Inadequado

Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI

Inexistente

Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Projetos e
Acompanhamento ao Estud PROAECI
Departamento de Projetos e
Acompanhamento ao Estud PROAECI
Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI

O local de trabalho fica bem ao da baias de
descarregamento dos caminhões de refeição. O caminhão
do RU, por possuir refrigeração para levar a comida ao
restaurante de Maruípe, necessita ficar ligado para a
bateria não arriar, deixando a sala com monóxido

Não temos banheiro no setor

Não temos banheiros disponíveis para o meu setor.
Utilizamos o banheiro compartilhado com o público
externo.
O banheiro utilizado por nós é bastante precário, não há
tampas nos vasos, há pias/torneiras quebradas e como há
Inadequado
grande circulação de pessoas ele geralmente está sujo e
com forte odor.
Só há um banheiro público, que é dividido entre toda as
Inadequado
pessoas que circulam pelo centro de vivência, com ou sem
vínculo com a UFES
Apenas um banheiro para utilizaçäo de todo o predio do
Pouco adequado
centro de vivencia
Importante destacar que as condições de limpeza do
banheiro do segundo piso são ruins. O banheiro é de uso de
Pouco adequado muitas pessoas, por estar localizado no Centro de
Vivências. Não é disponibilizado papel higiênico. O
banheiro do primeiro piso é mais adequado.
Porém os banheiros não é limpo o numero de vezes por dia
Adequado
necessário para manter a conservação.
Inexistente

Marco essa opção todos os anos e nada é feito. Cansada!

Os banheiros disponibilizados no prédio do restaurante
universitário (prédio em que fica o dpae) frequentemente
têm insetos, e na cabine é cheio de teias de aranha.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A cozinha de todo o setor é compartilhada com nosso
Inadequado
espaço de trabalho. Odores e ruídos, no horário do almoço,
atrapalham nosso desempenho.
As pessoas descansam e fazem refeição no mesmo lugar do
Inadequado
escritório.
Inadequado

Inadequado

As refeições são feitas em uma cozinha improvisada (onde
outros servidores trabalham, inclusive eu), numa sala sem
janela e por vezes o cheiro torna o ambiente insuportável.
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Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Projetos e
Acompanhamento ao Estud PROAECI

Não existe cozinha ou espaço para refeições. Caso precise
esquentar minha refeição preciso solicitar utilizar a cozinha
de outros setores.
não tem cozinha, sempre temos que sair se quisermos
Inadequado
descansar .
O espaço para refeição é junto à sala da equipe psicossocial
Pouco adequado e quando aquecemos a comida o cheiro se espalha por
toda sala.
Inexistente

Inexistente

Não temos copa.

Inadequado

É uma passagem entre uma sala e outra.

Divisão de Administração e
Finanças - DGR

Falta pia para lavar louças quando trazemos marmita,
Pouco adequado tendo em vista que não é permitida entrada na produção
para lavá-las.

Seção de Nutrição do RU de São
Mateus - DGR

Pouco adequado Não há local específico para descanso no intervalo.

Unidade
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Assistência
Estudantil - PROAECI
Departamento de Cidadania e
Direitos Humanos - PROAECI
Departamento de Projetos e
Acompanhamento ao Estud PROAECI
Divisão de Administração e
Finanças - DGR
Divisão de Administração e
Finanças - DGR
Divisão de Administração e
Finanças - DGR

Divisão de Administração e
Finanças - DGR
Divisão de Nutrição - DGR

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Esse ano furtaram a bicicleta de meu diretor, mesmo
Pouco adequado
estando ela acorrentada

Conceito

Inexistente
Pouco adequado
Inadequado
Adequado

Não há saídas alternativas nem saídas de emergência.
Para quem trabalha até o período noturno, não há
segurança.
Quase não temos segurança e ainda não temos saída de
emergência no local de trabalho.
Mas no período noturno a universidade é esvaziada.

As proximidades do restaurante universitário são muito
escuras. é lamentável em um local muito frequentado e de
passagem frequente.
A tubulação de gás do RU passa por trás da sala da DAF, por
Inadequado
via aérea. Entendo ser pertinente avaliação quanto ao
adicional de periculosidade.
A tubulação de gás do RU passa por trás da sala da DAF, por
Inadequado
via aérea. Entendo ser pertinente avaliação quanto ao
adicional de periculosidade.
Em que pese a presença dos reservistas da polícia militar
ter aumentado a sensação de segurança aqui no Campus,
Pouco adequado
acredito que ainda há mais a se fazer, como melhoria da
iluminação de certas localidades ermas.
No tocante à segurança creio que não há garantia em lugar
algum, mas não existe prevenção com presença de
Pouco adequado
segurança ou vigilante que possa acionar órgãos em caso
de violência.
Pouco adequado Necessitando de segurança em horários específicos.
Inadequado
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4.25 PROEX - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

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

Tabela 54 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROEX
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

0,0%

Limpeza e conservação
%

1

6,3%

87,5%

6,3%

6

9

1

56,3%

6,3%

0,0%

37,5%
1

15

0,0%

0,0%

6,3%

93,8%

0,0%

1

5

9

1

6,3%

31,3%

56,3%

6,3%

8

8

50,0%

50,0%

Ventilação
%

14

0,0%

Iluminação
%

1

0,0%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

0,0%

0,0%

2

3

6

5

12,5%

18,8%

37,5%

31,3%

7

8

43,8%

50,0%

1
6,3%

0,0%

0,0%
0,0%

Tabela 55 - Comentários e Sugestões - PROEX

Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROEX
Departamento de Política
Extensionista - PROEX
Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX
Divisão de Suporte a Projetos PROEX
Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROEX
Departamento de Política
Extensionista - PROEX
Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Faltam equipamentos básicos tais como câmeras
Pouco adequado fotográficas e de filmagem, computadores adequados para
edição de vídeo e áudio.
Não há transporte para realização de serviço externo, como
Adequado
algumas visitas demandam, sendo necessário a realização
com meios e recursos próprios.
Sala, mesas, computadores, impressão,são adequados para
Adequado
o desenvolvimento das tarefas burocráticas.
Ainda temos problemas de queda dos sistemas da UFES /
Adequado
internet, o que prejudica muito o nosso trabalho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Limpeza uma vez por semana apenas não é suficiente para
Pouco adequado
um local onde circulam muitas pessoas.
Adequado

A limpeza de janelas e telhados não é realizada.

Adequado

Recebemos, com periodicidade, os serviços de limpeza
pelos servidores terceirizados, contudo a conservação por
parte de alguns parceiros de trabalho fica a desejar.
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Divisão de Integração com o Setor
Público e Privado - PROEX
Divisão de Suporte a Projetos PROEX
Seção de Apoio Administrativo PROEX
Seção de Apoio Administrativo PROEX
Unidade
Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX

O contrato de limpeza abrange poucas coisas, como chão e
mesa.
Atualmente a limpeza da sala é feita apenas 1 vez por
Pouco adequado semana. Preferia que limpassem a sala 2 vezes por semana
e o banheiro 3 ou 4 vezes por semana.
Pouco adequado

Adequado

A limpeza do setor uma vez por semana é insuficiente

Pouco adequado A limpeza do setor uma vez por semana não é satisfatória
Conceito

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Adequado

Atende às demandas de permanência no local.

Divisão de Integração com o Setor
Público e Privado - PROEX

Adequado

A iluminação artificial é adequada, entretanto seria
interessante se a sala possuísse uma janela por onde
entrasse luz solar (existe apenas uma báscula)

Divisão de Suporte a Projetos PROEX

Pouco adequado Não temos janela na sala e as divisórias são escuras.

Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROEX
Departamento de Política
Extensionista - PROEX
Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX
Divisão de Integração com o Setor
Público e Privado - PROEX
Divisão de Suporte a Projetos PROEX
Divisão de Suporte a Projetos PROEX
Divisão de Suporte a Projetos PROEX
Unidade
Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX
Unidade

Conceito

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado Faltam janelas. O ar está ruim.
Adequado

Há uma janela que não pode ser aberta pois está quebrada.

Adequado

Atende às demandas de permanência no local.

Inadequado

Não existe janela e as básculas não podem ser abertas, por
causa dos mosquitos (além de o vidro estar quebrado)

Pouco adequado A sala não apresenta janelas.
Pouco adequado Não há janelas, báscula e nem saídas de emergência.
Pouco adequado Não temos janela na sala e não há ventilação natural.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

Atende às demandas de permanência no local.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Apesar de haver uma cozinha, suficiente para realizar o
manuseio e conservação das refeições, não há espaço para
almoçar, apenas uma pequena mesa com uma cadeira.

Departamento de Política
Extensionista - PROEX

Inadequado

Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX

Pouco adequado

Unidade

Conceito

Departamento de Política
Extensionista - PROEX

Inexistente

Divisão de Integração com Ensino
Básico - PROEX

Pouco adequado

Ausência de um espaço específico para realização das
refeições.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há saídas de emergência. As pessoas que trabalham
nos fundos do setor não tem rota de fuga em caso de
incêndio ou qualquer outro imprevisto.
Uma preocupação é a localização da minha sala no final de
corredor sem saídas estratégicas para uma emergência.
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Divisão de Integração com o Setor
Público e Privado - PROEX

O prédio da PROEX não possui saída de emergência; caso
aconteça algum acidente/incidente a evacuação pode se
Pouco adequado tornar complicada. Além disso, qualquer pessoa (bem
intencionada ou não) consegue entrar facilmente em
qualquer sala, durante o expediente

Divisão de Suporte a Projetos PROEX

Adequado

Divisão de Suporte a Projetos PROEX
Seção de Emissão de Cerificados PROEX

Não há saídas de emergência.

O campus não oferece segurança adequada, sobretudo no
Pouco adequado período noturno. Durante as férias dos alunos o campus
fica muito deserto também.
Não temos uma recepção adequada fisicamente.
Pouco adequado
Servidores existem mas o espaço fisico não

4.26 PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 105
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 98

Tabela 56 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROGEP
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

2

14

74

8

2,0%

14,3%

75,5%

8,2%

12

28

52

6

0,0%

12,2%

28,6%

53,1%

6,1%

2

7

74

15

0,0%

2,0%

7,1%

75,5%

15,3%

6

6

71

15

0,0%

6,1%

6,1%

72,4%

15,3%

1

19

21

50

7

1,0%

19,4%

21,4%

51,0%

7,1%

0,0%

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

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

10

17

39

28

4

10,2%

17,3%

39,8%

28,6%

4,1%

16

20

30

30

2

16,3%

20,4%

30,6%

30,6%

2,0%

Tabela 57 - Comentários e Sugestões - PROGEP

Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

Bom.
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Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Departamento de Atenção à
Saúde - DAS/PROGEP
Divisão de Apoio Técnico e
Administrativo - DDP
Divisão de Assistência à Saúde DAS

Adequado

O Departamento oferece serviços a toda a comunidade
Pouco adequado universitária e para tal é necessário recurso financeiro para
aquisição de materiais de consumo e permanentes.
Falta recursos como: escada, mouse, pilha,
Pouco adequado
estabilizador/filtro de linha, peças de computador, etc.
A demanda de atendimento em saúde vem aumentando e
Pouco adequado é necessário ampliar os espações destinado a esta
demanda.

Divisão de Assistência à Saúde DAS

Inadequado

Divisão de Assistência à Saúde DAS

Pouco adequado

Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Capacitação - DDP
Divisão de Capacitação - DDP
Seção da PROGEP no HUCAM PROGEP
Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Gestão da
Informação - PROGEP
Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas DDP/PROGEP
Divisão de Assistência à Saúde DAS

Tenho recursos para administrar o meu trabalho.

A sala de enfermagem é pequena para atender os
servidores e alunos com qualidade. Essa sala é inadequada
e insuficiente para fazer todos os procedimentos de
enfermagem. Não temos sala de medicação e curativo.

aparelho de pressão ruim e só tem um aparelho, somente
um estetoscópio para a enfermagem
Equipamentos antigos que necessitam de revisões
periódicas que não são realizadas fazendo com que eles
Pouco adequado
funcionem de maneira irregular ou não funcionem.
Necessidade de troca por novos equipamentos.
Falta de material de informática como nobreak, mouses e
Pouco adequado computadores velhos dificultam a realização de nossos
trabalhos.
Falta de mouse e mau funcionamento do computador da
Pouco adequado
segunda sala
Adequado

Nada a declarar.

os equipamentos ja sao antigos e vem apresentado
problemas com frequencia sem manutencao
Se faz necessário pequenos reparos. Exemplo , o foco
Adequado
usado para exame é de luz quente , e isso pode causar
queimadura caso encoste nele.
Um pouco mais de espaço fisico ajudaria a ficar um
Pouco adequado
ambiente melhor.
O computador que utilizo está defasado. Julgo necessário
Pouco adequado
haver uma substituição por um mais moderno.
Setor constantemente não possui mouse ou teclados
Pouco adequado
disponíveis para troca.
Cadeiras disponíveis não estão em bom estado de
Pouco adequado
conservação e, com isso, não estão sendo ergométricas.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado

Adequado

Bom.

Pouco adequado É necessário a limpeza mais que uma vez por semana.
Adequado

A limpeza geral está acontecendo 1 vez por semana. O ideal
seria pelo menos 2 vezes.

Adequado

Embora a frequência seja baixa

Pouco adequado

A falta de limpeza diária das salas cria um ambiente pouco
higiênico para o trabalho.
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Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Avaliação - DDP
Divisão de Avaliação - DDP
Divisão de Capacitação - DDP

Divisão de Capacitação - DDP

Divisão de Capacitação - DDP

Divisão de Capacitação - DDP

Divisão de Ingresso e
Movimentação - DGP
Seção de Análise e Registro
Funcional - DGP

A limpeza da sala tem deixado a desejar. A frequência é
Pouco adequado muito baixa considerando o número fluxo de pessoas que
utilizam a sala
A sala é dividida por uma equipe de 6 profissionais e a
Inadequado
limpeza ocorre apenas duas vezes na semana.
Inadequado

Aumentar o número de vezes que a sala é limpa.

Inadequado

Já que a limpeza da sala é feita apenas 01 vez por semana
(o que já é pouco) deveria ser bem feita.

Pouco adequado Limpezas mais de uma vez por semana na sala.
A limpeza do setor só é feita 1 vez na semana. Isso é pouco
Pouco adequado Deixando as vezes o setor sujo principalmente quando
chove.
Falta a limpeza de áreas superiores (como janelas, por
Pouco adequado
exemplo).
A limpeza uma vez por semana é inadequada, visto ser um
Inadequado
setor que sempre recebe público para atendimento e
cursos.
As janelas nunca são limpas e a limpeza é feita apenas 1 vez
por semana. Nas salas de aula, nas quais a utilização as
Pouco adequado vezes é grande, a limpeza é insuficiente (por ex.: no curso
de yoga, onde temos bastante contato com o chão, a sala
está sempre suja).
Inadequado
É necessário melhorar muito
Não é feita a limpeza adequada do ambiente, sendo apenas
o chão limpo. Não há a limpeza das janelas, persianas, em
Pouco adequado cima dos armários etc. Não há bebedores suficientes para a
quantidade de pessoas que transita. Também há infestação
de insetos e miriápodes.
Sugiro a disponibilização diária de equipe de limpeza para o
Pouco adequado
departamento.
Pouco adequado Limpeza feita uma vez por semana é insuficiente.

Trabalhamos num ambiente de atendimento no qual
transitam muitas pessoas durante o dia e a limpeza é feita
somente uma vez por semana.
Seção de Pagamentos e Descontos
Limpeza semanal não atende a um setor com cerca de 30
Pouco adequado
- DGP
pessoas.
Devido aos cursos oferecidos a área comum das salas de
Secretaria Administrativa - DDP
Pouco adequado
aulas ficam sujas após o lanche e a cozinha.
Secretaria Administrativa - DDP
Inadequado
Limpeza ocorre apenas 1 vez por semana.
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação
Mais que
A iluminação é ótima!
Institucional - DGP
adequado
Coordenação de Documentação
Adequado
Boa.
Institucional - DGP
Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas Adequado
O entorno que é escuro
DDP/PROGEP
Divisão de Apoio Técnico e
A iluminação ao redor do meu local de trabalho.Aqui é
Pouco adequado
Administrativo - DDP
muito perigoso.
Divisão de Assistência à Saúde As persianas estão danificadas, o traz incômodo ao ter que
Pouco adequado
DAS
ficar visualizando a tela do computador.
Seção de Atendimento e
Recadastramento - PROGEP

Inadequado
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Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Capacitação - DDP
Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Departamento de Atenção à
Saúde - DAS/PROGEP
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Capacitação - DDP
Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Gestão da
Informação - PROGEP
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Capacitação - DDP
Seção de Análise e Registro
Funcional - DGP

Pouco adequado

lampadas da sala da enfermagem queimam e a troca é
demorada

Inadequado

Não há iluminação externa.

Inadequado

Proporcionar iluminação natural.

Mais que
adequado

Luzes suficientes.

Conceito
Mais que
adequado
Adequado

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
As condições de ventilação é ótima!
Boa.

Pouco adequado Poucas janelas com possibilidade de abertura.

Adequado

Inadequado

A situação melhorou após instalação de difusor de acrílico
do ar refrigerado na sala, que foi adquirido pelos
servidores. Sugestão para que UFES disponibilize para
demais setores da instituição.
Algumas salas não tem ventilação externa, o que reduz a
qualidade da ventilação.

Pouco adequado Não dispõe de ventilação natural.
Inadequado

Não há circulação e consequente renovação de ar.

Inadequado

Proporcionar ventilação natural.

Mais que
Possuímos 2 ares condicionados, mas, na maioria das vezes,
adequado
usamos apenas 1.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Precisa de mais limpeza durante o dia. Mas a distribuição
Adequado
está boa.
Temos 02 banheiros no andar próximo ao setor. Contudo
Adequado
não são bem limpos.
Na térreo da reitoria só há banheiros do lado de fora dos
Inadequado
setores.
apenas um banheiro feminino e um masculino para todos
Inadequado
os servidores do setor
Banheiros são individuais, pouco adequados para a
Pouco adequado
quantidade de servidores
Adequado

Nada a declarar.

No serviço tem poucos banheiros para a quantidade de
funcionários
O espaço destinado a este fim não é suficiente para o
Inadequado
número de trabalhadores do setor.
sugestão: instalar pequena bancada de apoio da mesma
Adequado
forma que na recepção
Sendo um espaço destinado a cursos, quando estes
Pouco adequado
ocorrem a distribuição de banheiros é inadequada.
Banheiros sujos e sem limpeza. Falta um trabalho de
Inadequado
conscientização com os servidores para que possam
aprender a usar os sanitários.
Inadequado
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Seção de Análise e Registro
Funcional - DGP

Pouco adequado

Muito utilizado pelo público externo e pouca limpeza pela
demanda: banheiros sujos e insalubres.

Seção de Atendimento e
Recadastramento - PROGEP

Inadequado

o banheiro disponibilizado para os servidores é aberto ao
público. Está sempre sujo e fica impossível de ser usado.

Seção de Pagamentos e Descontos
Banheiros fora do setor e de uso geral não atendem
Inadequado
- DGP
adequadamente.
Seção de Provimento - DGP
Inadequado
Poucos banheiros para a quantidade de servidores.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Documentação
Não há espaço destinado a isso no DGP. Utiliza-se a sala de
Pouco adequado
Institucional - DGP
reuniões.
Coordenação de Documentação
Não temos espaço para descanso e refeição. É necessário
Pouco adequado
Institucional - DGP
usar a sala de reunião do departamento.
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Departamento de Atenção à
Saúde - DAS/PROGEP
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS

Inadequado

Não temos espaço para descanso. Há uma cozinha, porém
pequena para a quantidade de pessoas que utilizam.

Pouco adequado

Com o aumento da demanda pela utilização do espaço, o
mesmo ficou totalmente insatisfatório.

Pouco adequado Copa muito pequena
Pouco adequado Copa pequena
Pouco adequado Cozinha mais espaçosa
Inadequado

Não existe um local para descanso no intervalo e o local das
refeições é muito pequeno cabendo apenas duas pessoas

Inadequado

Não há espaço para descanso , e o refeitório é mínimo

Pouco adequado
Inadequado
Pouco adequado
Pouco adequado
Inadequado
Inadequado
Pouco adequado
Adequado
Pouco adequado
Inadequado

Não há local para descansar nos intervalos. Ninguém
consegue descansar sentado e em um espaço apertado.
Não temos espaço pra descanso e nosso "refeitorio" é uma
copa bem pequena.
Não temos uma cozinha decente nem um local para
intervalo.
O espaço de refeição é pequeno considerando o tamanho e
quantitativo de profissionais que atuam no setor.
O espaço destinado a este fim não é suficiente para o
número de trabalhadores do setor.
O local destinado as refeicoes e pequeno, apertado e muito
quente
O refeitório é pequeno, proporcionalmente ao número de
pessoas que o utilizam.
Para refeição há um espaço perfeito. Gostaria de solicitar
um local para descanso após as refeições.
precisamos de uma copa maior com uma mesa maior para
as refeições
Subdimensionado para a quantidade de servidores do
setor. Sugestão: abrir porta para jardim de inverno da
edificação que o setor está instalado.
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Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Avaliação - DDP
Divisão de Capacitação - DDP
Seção da PROGEP no HUCAM PROGEP
Seção de Análise e Registro
Funcional - DGP
Seção de Análise e Registro
Funcional - DGP
Seção de Provimento - DGP
Secretaria Administrativa - DDP

Temos uma copa/cozinha minúscula para todo o
departamento usar. Não temos mesa para fazer as
Inexistente
refeições e só dispomos de três banquetinhas na cozinha,
onde temos que fazer um revezamento para almoçar.Não
há espaço para descanso no intervalo.
Inadequado
Possui espaço para refeição, para descanso não possui.
Adequado
Nossa cozinha é ótima.
Não existe espaço para refeições. Com isso, as refeições
Pouco adequado
estão sendo feitas na própria mesa de trabalho.
Espaço físico insuficiente para refeição.Espaço para
Pouco adequado
descanso inexistente.
Pouco adequado Falta espaço para os servidores fazerem suas refeições.
Inadequado
Adequado

Unidade
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Coordenação de Documentação
Institucional - DGP
Departamento de Atenção à
Saúde - DAS/PROGEP
Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas DDP/PROGEP
Divisão de Apoio Técnico e
Administrativo - DDP
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS
Divisão de Assistência à Saúde DAS

Conceito

Divisão de Avaliação - DDP

Inadequado

Divisão de Avaliação - DDP

Inadequado

Não há espaço para descanso no intervalo.
Não temos área para descanso.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado Falta vigilância armada próxima ao meu local de trabalho.
Pouco adequado Não é trabalhado no DGP política de segurança/ergonomia.
Adequado

Pode melhorar. Até porque não há controle de pessoas no
prédio.

Pouco adequado Especialmente a partir das 19h.
Pouco adequado
Inexistente
Adequado

Local afastado que precisa de maior presença de vigilantes
e PMs
A sensação de segurança é nula. Local escuro à noite,
isolado e poucos policiais passam.
Gostaria de reforçar a importância de manter a boa
iluminação com refletores em frente ao setor.

Pouco adequado Maior vigilância após 19h
Não há saída de emergência e pouca circulação da
segurança nas proximidades.
Não há saída de emergência. Sala sem ventilação e distante
Pouco adequado
da saída principal.
Não há segurança na unidade e as existe apenas uma rota
Pouco adequado
de saída.
Inadequado

Pouco adequado Não possui saída de emergência.
Pouco adequado Necessita de vigilância no local após 18 horas.
Inexistente

No período noturno, principalmente,não há seguranças
próximos ao meu setor.

Pouco adequado Proporcionar saída de emergência.
a segurança em relação ao ambiente físico no local de
trabalho está boa, mas em relação a segurança para
proteção a violência não existe.
A segurança no DDP é muito precária o lugar é afastado e
quase sem movimentação após as 17. Além disso apesar de
terem melhorado a iluminação o caminho para quem vai a
pé pegar o ônibus é muito escuro.
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Divisão de Capacitação - DDP

Meu departamento fica afastado das demais unidades da
Ufes, e sem vigilância. Ao entardecer, principalmente, nos
sentimos sem segurança.
Pouco adequado Não há vigilante no local.
A segurança é inadequada tendo em vista a localização
isolada do setor. Em anos anteriores um vigilante reforçava
Inadequado
a segurança nos horários de saída, mas isso não mais
ocorre.
Inexistente
FICAMOS A MERCER DA BANDIDAGEM QUE ANDA NA UFES

Divisão de Capacitação - DDP

Inadequado

Ficamos em um local pouco movimentado, principalmente
a noite. Poucos seguranças circulam por lá. Bem inseguro.

Divisão de Capacitação - DDP

Inadequado

O setor fica em local afastado e não há segurança durante o
período noturno.

Divisão de Capacitação - DDP

Inexistente

Setor extremamente perigoso... isolado do resto da Ufes e
não possui vigilância para o horário de saída dos servidores.

Divisão de Avaliação - DDP
Divisão de Avaliação - DDP
Divisão de Capacitação - DDP

Inadequado

No prédio da Reitoria não há sensação de segurança. O
acesso aos setores administrativos é liberado ao público
geral, sem qualquer tipo de restrição.
Seção de Análise e Registro
Poucos seguranças e o existe uma onda de criminalidade
Pouco adequado
Funcional - DGP
dentro do campus.
Qualquer um tem acesso ao prédio da Reitoria sem que
Seção de Pagamentos e Descontos
ocorra qualquer tipo de identificação, o acesso é livre; e
Inexistente
- DGP
ainda não há saídas de emergência do prédio em caso de
incêndios.
Secretaria Administrativa - DDP
Inexistente
Não temos segurança.
O departamento fica em um local fora da área de fluxo das
Secretaria Administrativa - DDP
Inadequado
pessoas, consequentemente torna o setor inseguro,
principalmente após as 18 horas.
Seção de Análise e Registro
Funcional - DGP

Inadequado

4.27 PROGRAD - PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

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: 48

Tabela 58 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROGRAD
Inexistente
Equipamentos e recursos
%
Limpeza e conservação
%

3

10

35

0,0%

6,3%

20,8%

72,9%

2

22

19

5

4,2%

45,8%

39,6%

10,4%

0,0%

3

9

33

3

0,0%

6,3%

18,8%

68,8%

6,3%

4

3

15

25

1

Iluminação
%
Ventilação

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
0,0%

129
%

8,3%

6,3%

31,3%

52,1%

30

14

4

62,5%

29,2%

8,3%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%
35

8

3

2

72,9%

16,7%

6,3%

4,2%

16

14

15

3

33,3%

29,2%

31,3%

6,3%

2,1%
0,0%
0,0%
0,0%

Tabela 59 - Comentários e Sugestões - PROGRAD

Unidade
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Divisão de Estágios - PROGRAD
Divisão de Matrícula e Controle
Acadêmico - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Projetos de Ensino PROGRAD
Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

ok

Pouco adequado Necessidade de um sistema próprio para estágio.
Pouco adequado Alguns equipamentos não estão bons
Computadores ultrapassados, sistemas sempre saem do ar,
e o material de escritório como canetas, grampeadores,
Inadequado
canetas, lapis, marca-texto são de qualidade ruim. Sempre
compro o meu material.
Falta espaço físico e os equipamentos eletrônicos e
Pouco adequado
sistemas falham muito.
Pouco adequado São velhos e vivem quebrados.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Frequência insuficiente para o fluxo diário de pessoas na
Inadequado
Prograd. Além do mais, a limpeza é muito superficial.
Inadequado

Necessidade de maior frequência na limpeza do setor.

Adequado

ok

Inadequado

Periodicidade da limpeza por parte das terceirizadas é
insuficiente diante da demanda de um setor pelo qual há
alta transição de pessoas, entre servidores, e público
externo.

Pouco adequado Aumentar a periodicidade de limpeza.

Pouco adequado Aumentar a periodicidade de limpeza.

Pouco adequado Aumentar a periodicidade de limpeza.
Pouco adequado
Inexistente
Inadequado

A limpeza é feita apenas uma vez por semana, não
considero suficiente.
A limpeza na PROGRAD é prejudicada por ocorrer somente
1 vez por semana.
Limpeza uma vez na semana não é suficiente.
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Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Inadequado

Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Inadequado

Divisão de Matrícula e Controle
Acadêmico - PROGRAD
Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Projetos de Ensino PROGRAD
Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Projetos de Ensino PROGRAD
Unidade
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD

O prédio não "permite" uma limpeza ou conservação. Setor
funciona em local "improvisado"
PROGRAD é um lugar de atendimento ao público do tripé
da educação, é inacreditável uma limpeza de 1 vez por
semana.

Pouco adequado A limpeza é uma vez por semana, sempre fica muito sujo
Pouco adequado Frequência da limpeza (uma vez na semana) é insuficiente.
A limpeza é feita somente duas vezes por semana. Não há
pessoal para limpeza da cozinha que por isso fica
extremamente suja. Eventualmente temos a presença de
gambás (que vivem em seu habitat natural)

Inadequado

Pouco adequado Limpeza escassa e frequente presença de roedores.
Pouco adequado

Local muito sujo, com limpeza escassa, retirada de lixo
demora um pouco.

Inexistente

Infelizmente a limpeza no prédio da Prograd é precária.

Conceito
Adequado

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Quando uma lâmpada queima, por exemplo, a PU demora
muito para enviar manutenção.

Mais que
adequado

ok

A condição do prédio é precária. Com as chuvas há goteiras
na sala.
Ambiente escuro e frequentemente com lampadas
Pouco adequado
queimadas.
Inadequado

Pouco adequado A saída da Prograd é muito escura.
Conceito

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Inexistente

Ambiente fechado. O arquivo esconde as básculas.

Local fechado com muitos documentos antigos, odor e
poeira.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Poucos banheiros, mal conservados. Necessita reforma
Inadequado
urgente.
Pouco adequado

Inadequado

Banheiros distantes do setor de trabalho.

Inadequado

Poucos banheiros, com constantes problemas de
manutenção.

Inadequado

Número insuficiente de sanitários, além de espaço reduzido
e condições precárias do local.

Inadequado

Inadequado

Número insuficiente de sanitários; espaço reduzido para a
quantidade de servidores da Prograd; Condições precárias
do local.
Número insuficiente de sanitários; espaço reduzido para a
quantidade de servidores da Prograd; Condições precárias
do local.
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Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Divisão de Matrícula e Controle
Acadêmico - PROGRAD
Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Projetos de Ensino PROGRAD
Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de
Desenvolvimento Pedagógico PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Pouco adequado Após o almoço, principalmente, forma fila no banheiro.
Pouco adequado No horário de almoço forma-se fila nos banheiros.

Inadequado

Os banheiros são horríveis. 01 banheiro para homens e 01
para mulheres, para um grupo enorme de pessoas, sendo
muito mal construídos. Quem está na pia, vê quem está
sentado no sanitário. Além de tudo, sempre temos
problemas com descargas quebradas, etc.

Inadequado

Pouco banheiro para muito usuário.

Inadequado

Poucos banheiros para a quantidade de servidores e alunos
que circulam aqui.

Inadequado

Muita gente para pouco banheio

Na hora das refeições a demanda no banheiro aumenta e o
espaço é insuficiente para o volume de servidores. Além
Pouco adequado
disso, a entrada de ratos no banheiro é frequente pois há
espaços por onde os ratos entram.
Apenas um banheiro, insuficiente para a quantidade de
Inadequado
pessoas. Não há chuveiros.
Os banheiros devem ser reformados e ser observada a
Inadequado
privacidade pelos usuários.
Inadequado

Só existem dois banheiros e não possuem chuveiro.

ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há. Comemos no jardim, sem adaptação adequada, em
meio à Gambás e Ratos, além da limpeza precária no local.
Inexistente
Somos obrigados, muitas vezes, a comer dentro da sala de
trabalho.
Inadequado

Não há

Inexistente

Necessidade de construir um ambiente para realização das
refeições e/ou descanso.

Inexistente

Não há um local com condições adequadas reservado para
refeição e descanso.

Inexistente

Não há um local com condições adequadas reservado para
refeição e descanso.

Inexistente

Não há um local com condições adequadas reservado para
refeição e descanso.

Inexistente
Inexistente
Inexistente

Inexistente

As pessoas fazem refeições em um espaço aberto, sofrendo
com calor, com vento, com chuva, o que a natureza
trouxer.
Existe um local com jardim interno com muitos entulhos,
esgoto aberto e constantemente aparecem ratos.
Inexistente. Local utilizado para esse fim é insalubre, com
muitos entulhos, insetos e ratos.
Quando não nos alimentamos na sala em que trabalhamos
(o que causa até divergência com os colegas que não
gostam de cheiro de comida)dividimos o espaço com os
ratos.
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Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Projetos de Ensino PROGRAD

Inexistente

Há um jardim interno que alguns servidores usam porém
com muitos entulhos e insetos. Há presença de ratos,
esgoto e sujeira. Deveria haver uma sala destinada ao
horário de almoço dos servidores. É comum que muitos
façam suas refeições dentro do setor.

Inadequado

Fica ao ar livre e está constantemente sujo.

Inadequado
Inexistente

Unidade

Conceito

Coordenação de Gestão da
Informação - PROGRAD

Inexistente

Departamento de Apoio
Acadêmico - PROGRAD
Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Inexistente
Inexistente

Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Inexistente

Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Inexistente

Departamento de Registro e
Controle Acadêmico - PROGRAD

Inadequado

Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD

Inadequado

Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Arquivo e Registro
Escolar - PROGRAD
Seção de Projetos de Ensino PROGRAD

Não há. As refeições são feitas no jardim externo, onde
frequentemente aparecem ratos e baratas.
O local onde os servidores realizam as refeições é
impróprio. É a céu aberto, possui baratas e ratos.
SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria
Sem controle de entrada e saída de pessoas, sem saídas de
emergência, extintores vencidos, rede elétrica em colapso,
sem proteção contra incêndio, prédio inunda em dias de
muita chuva. Nunca houve treinamento para situações de
emergência.
Necessidade de ter maior controle ao acesso de usuários
dos serviços prestados pelo setor.
Há relato de invasão de estranhos em horários noturnos,
porque não há segurança nenhuma no prédio.
Não há saída de emergência. Eventualmente ocorre curto
circuito no prédio. Inexistência de tranca na porta de
acesso aos setores da PROGRAD.
Nunca nem vi, nem segurança patrimonial física e nem
segurança contra incêndios e atentados.
Para uma situação de emergência não temos como sair,
pois só existe 1 porta de acesso, nas janelas além das
grades, também não tem abertura etc.
Não há saída de emergência. Só tem um porteiro que
quando sai para refeições a portaria fica vazia. É necessária
a instalação de uma tranca automática na porta de acesso.

Não há rota de fuga, caso ocorra um incêndio. As portas
abrem para o interior dos ambientes.
Parte externa da Ufes é mal iluminada e oferece risco à
Pouco adequado
segurança.
Qualquer pessoa pode entrar e sair da Prograd, os
servidores ficam "reféns" da insegurança. Um dia um
Inexistente
estudante quase agrediu um servidor e não tinha segurança
por perto para auxiliá-lo.
Inexistente

4.28 PROPLAN - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

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
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Tabela 60 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PROPLAN
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

0,0%

0,0%

92,9%

7,1%

2

4

7

1

0,0%

14,3%

28,6%

50,0%

7,1%

4

9

1

0,0%

0,0%

28,6%

64,3%

7,1%

1

11

2

0,0%

7,1%

78,6%

14,3%

2

3

9

0,0%

14,3%

21,4%

64,3%

2

4

4

4

14,3%

28,6%

28,6%

28,6%

2

4

5

3

14,3%

28,6%

35,7%

21,4%

Iluminação
%
Ventilação
%

0,0%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

1

0,0%

Limpeza e conservação
%

13

0,0%
0,0%
0,0%

Tabela 61 - Comentários e Sugestões - PROPLAN

Unidade
Departamento de Planejamento e
Orçamento - PROPLAN
Divisão de Orçamento - PROPLAN
Unidade
Departamento de Planejamento e
Orçamento - PROPLAN
Divisão de Orçamento - PROPLAN
Unidade
Departamento de Gestão da
Informação - PROPLAN
Divisão de Orçamento - PROPLAN
Unidade
Pró-Reitoria de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
Unidade
Divisão de Orçamento - PROPLAN
Unidade
Departamento de Gestão da
Informação - PROPLAN
Divisão de Orçamento - PROPLAN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

equipamentos modernos e atualizados.

Adequado
Falta Material de Escritório.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
redução da frequência de limpeza em função dos créditos
Adequado
orçamentários.
Inadequado
Ambiente com móveis e estrutura inadequadas.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
As lâmpadas fluorescentes tradicionais poderiam ser
Adequado
substituídas por lâmpadas led, mais econômicas e
eficientes.
Pouco adequado Lâmpadas queimadas.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Na minha opinião precisa de janela.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Muitos usuários.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado
Inadequado

O espaço existe, mas poderia ser melhorado.
Ambiente pequeno para refeição e descanso.
SEGURANÇA
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Unidade
Departamento de Gestão da
Informação - PROPLAN
Divisão de Orçamento - PROPLAN
Divisão de Planejamento
Institucional - PROPLAN

Conceito

Comentário ou sugestão de melhoria
Existe controle na entrada do prédio, mas não é
Adequado
plenamente eficiente.
Pouco adequado Sem controle de entradas.
Não há triagem no prédio da Reitoria, por várias vezes
Inexistente
somos abordados no nosso ambiente de trabalho por
pessoas de fora, inclusive vendedores.

4.29 PRPPG - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 19
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 17

Tabela 62 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PRPPG
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

3

12

2

0,0%

17,6%

70,6%

11,8%

2

6

6

3

11,8%

35,3%

35,3%

17,6%

1

2

11

3

0,0%

5,9%

11,8%

64,7%

17,6%

3

10

4

0,0%

0,0%

17,6%

58,8%

23,5%

1

15

1

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%

0,0%

0,0%

5,9%

88,2%

5,9%

2

3

5

6

1

11,8%

17,6%

29,4%

35,3%

5,9%

2

6

7

2

0,0%

11,8%

35,3%

41,2%

11,8%

Segurança
%

Tabela 63 - Comentários e Sugestões - PRPPG

Unidade
Coordenação de
Acompanhamento e Controle de
Projetos - PRPPG
Unidade
Coordenação de
Acompanhamento e Controle de
Projetos - PRPPG

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A fiação dos computadores estão espalhadas nas laterais da
Pouco adequado sala, quando ocorre limpeza da sala os cabos são
desconectados e com risco de alguém tropeçar.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado A limpeza e realizada apenas uma vez por semana
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O ruído do aspirador de pó do lavador de carros no
Pouco adequado estacionamento ao lado do setor em que trabalho
frequentemente causa desgaste físico e mental.
Departamento de Pós-Graduação A limpeza do setor é feita somente uma vez por semana, o
Pouco adequado
PRPPG
que considero pouco.
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósInadequado
A limpeza apenas 1x por semana é insuficiente.
Graduação - PRPPG
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósPouco adequado limpeza apenas 1 vez na semana é pouco
Graduação - PRPPG
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pós-Graduação Adequado
As lâmpadas queimadas às vezes demoram a ser trocadas.
PRPPG
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósA iluminação externa é praticamente inexistente. Ao sair
Inadequado
Graduação - PRPPG
após às 18h é muito escuro e perigoso.
VENTILAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pesquisa PRPPG

Departamento de Pesquisa PRPPG

A janela precisa ficar fechada, pois o barulho do aspirador
de pó do sr. que lava carros fica bem ao lado da janela do
Pouco adequado
setor em que trabalho. Nem o som do aparelho de ar
condicionado sufoca o ruído do aspirador de pó.

Considerando que esta avaliação engloba o período de
7/18 a 6/19, minha avaliação inclui o período de quase 6
Departamento de Pós-Graduação Pouco adequado meses em que trabalhamos sem ar condicionado, inclusive
PRPPG
durante todo o verão. O equipamento da sala queimou e a
troca por outro foi demorada.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Departamento de Pesquisa Adequado, porém não é adaptado a pessoas com
Adequado
PRPPG
deficiência.
Seção de Bolsas e Programas Pouco adequado Muitos mosquitos.
PRPPG
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de
não temos local de descanso, local para almoçar e muito
Acompanhamento e Controle de
Inadequado
pequeno e aberto para o corredor.
Projetos - PRPPG
Departamento de Pesquisa O espaço para refeição não é separado do ambiente de
Pouco adequado
PRPPG
atendimento.
Departamento de Pós-Graduação O espaço para refeição é pequeno e, no momento, estamos
Pouco adequado
PRPPG
sem microondas. Não há local para descanso no intervalo.
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação - PRPPG
Seção de Bolsas e Programas PRPPG
Unidade
Coordenação de
Acompanhamento e Controle de
Projetos - PRPPG

Inexistente

Espaço para refeição pequeno e não há espaço para
descanso.

Pouco adequado A área disponível não está a contento.
Conceito

SEGURANÇA
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado acho a segurança da UFES inadequada para todo Campi
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Considero nossa segurança muito vulnerável. Há vigilantes
Departamento de Pós-Graduação somente na reitoria, nossas portas são de vidro e nem
Pouco adequado
PRPPG
sempre a recepção anuncia quem está entrando no
departamento.
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação - PRPPG
Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação - PRPPG
Seção de Bolsas e Programas PRPPG

Inadequado

A entrada e saída fica totalmente a mercê de possíveis
malfeitores. A iluminação externa é praticamente
inexistente. Ao sair após às 18h é muito escuro e perigoso.

Inadequado

Não temos rotas de fuga em caso de emergência.

Pouco adequado Local fica ermo após à 18h

4.30 PU - PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 117
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 108

Tabela 64 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - PU
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

3

18

83

4

2,8%

16,7%

76,9%

3,7%

1

10

89

8

0,0%

0,9%

9,3%

82,4%

7,4%

4

9

79

16

0,0%

3,7%

8,3%

73,1%

14,8%

3

13

85

7

2,8%

12,0%

78,7%

6,5%

8

28

65

7

7,4%

25,9%

60,2%

6,5%

0,0%

Limpeza e conservação
%
Iluminação
%
Ventilação
%

0,0%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

0,0%
7

26

37

32

6

6,5%

24,1%

34,3%

29,6%

5,6%

1

6

14

79

8

0,9%

5,6%

13,0%

73,1%

7,4%

Tabela 65 - Comentários e Sugestões - PU

Unidade
Assessoria de Gestão - PU

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Processos de aquisição muito moroso.
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Coordenação de Gestão da
Informação - PU
Coordenação de Manutenção de
Edificações e Infraestrut. Urb.

Adequado

Falta de equipamentos de salvaguarda (no-breaks) elétrica
dos dispositivos.

Pouco adequado Esquipamentos de inspeção voltados à construção civil.

Falta ferramentas como trena manual, trena à laser.
Pouco adequado Equipamentos para detectar vazamentos embutidos como
câmera térmica.
Coordenação de Meio Ambiente e Mais que
otimo
Sustentabilidade - PU
adequado
Coordenação de Projetos e Obras Adequado
melhorar os programas e computadores
CEUNES/PU
Coordenação de Segurança - PU
Adequado
adequado
Coordenação de Segurança - PU
Pouco adequado TROCAR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, VIATURAS.
Coordenação de Segurança - PU
Adequado
uniforme apropiado para desempenho da funçao
Como lido com programas computacionais "pesados", o
Divisão de Projetos e Orçamentos
Pouco adequado computador em que trabalho poderia ter melhor
- PU
configuração.
Faltam alguns equipamentos necessários para uma melhor
realização do meu trabalho, como trenas a laser,
Divisão de Projetos e Orçamentos
Pouco adequado equipamentos de medição de qualidade do ambiente
- PU
(luxímetro, decibelímetro, termo-higrômetro) e
computadores mais modernos.
Divisão de Projetos e Orçamentos
Que os equipamentos para as áreas de infraestrutura sejam
Adequado
- PU
diferenciados das demais áreas.
Divisão de Projetos e Orçamentos
Recentemente recebemos bons computadores que
Adequado
- PU
atendem as exigências dos softwares.
Divisão de Projetos e Orçamentos
Adequado
Utilização de mais softwares livres e gratuitos.
- PU
São adequados mas poderiam ser melhores. Exemplo: mais
Subprefeitura - Setorial Sul
Adequado
um monitor pra trabalhar, alguns softwares de
gerenciamento de obras.
Subprefeitura CCS - PU
Adequado
a
Acho que algumas pontos podem ser melhorados, por
Subprefeitura CCS - PU
Adequado
exemplo: mobiliário, condições em geral da sala em que
exerço minhas funções.
Coordenação de Manutenção de
Edificações e Infraestrut. Urb.

Subprefeitura CEUNES - PU

Unidade
Coordenação de Manutenção de
Edificações e Infraestrut. Urb.
Coordenação de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - PU
Coordenação de Projetos e Obras CEUNES/PU
Coordenação de Projetos e Obras CEUNES/PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU

Ao todo precisamos melhorar o nosso parque tecnológico
Pouco adequado com ênfase nos computadores e nos programas utilizados
principalmente pela Coordenação de Obras e Projetos.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Em alguns dias a limpeza fica aquém do necessário.
Mais que
adequado

otimo

Adequado

adequado

Pouco adequado Melhorar pintura do ambiente
Adequado
Adequado

a limpeza deveria ser mais dias da semana
adequado
com a redução do contrato de limpeza, as salas não são
Pouco adequado
limpas a contento
Pouco adequado Poderia ser melhor.
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Gerência de Manutenção de
Edificações e Equipamentos - PU

Adequado

Subprefeitura CCS - PU

Adequado

Unidade
Coordenação de Manutenção de
Edificações e Infraestrut. Urb.
Coordenação de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - PU
Coordenação de Projetos e Obras CEUNES/PU
Coordenação de Segurança - PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Subprefeitura CCS - PU

Conceito

Subprefeitura CEUNES - PU

Unidade
Coordenação de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Subprefeitura CCS - PU
Unidade
Coordenação de Gestão da
Informação - PU
Coordenação de Manutenção de
Edificações e Infraestrut. Urb.
Coordenação de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - PU

A frequência de limpeza da sala é ótima
A limpeza é realizada uma vez por semana, poderia passar
a ser feita duas vezes por semana.
ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Pouco adequado Realizar troca de lâmpadas queimadas.
Mais que
adequado

otimo

Adequado

adequado

Pouco adequado pouco adequado
Inadequado

A iluminação cansa a minha vista provocando ardência.

Mais que
adequado

Após a substituição de lâmpadas e luminárias no setor, a
iluminação melhorou muito.

Inadequado

As luminárias não possuem controle de ofuscamento.

Pouco adequado Substituição por lâmpadas de LED
Adequado
Mais que
adequado

Não tenho observações a fazer.
Recentemente a iluminação interna e externa do campus
foi substituída por lâmpadas de led, o que trouxe mais
luminosidade e eficiência aos ambientes.
VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria

Conceito
Mais que
otimo
adequado
Adequado
adequado
Pouco adequado Manutenção precária.
Não há ventilação ou renovação de ar, somente se utiliza
ar-condicionado. Sugiro alternativas (brises, substituição da
Pouco adequado cobertura) para reduzir a temperatura e incidência de raios
solares, e assim reduzir a necessidade de climatização de
ar.
O condicionamento térmico da sala é feito com aparelho
Pouco adequado
tipo split que não prevê a renovação do ar viciado.
A minha sala permanece fechada com o ar condicionado
Pouco adequado
ligado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado Poucos e recorrentemente sem água e papel toalha.
Pouco adequado Deveriam ter mais banheiros.
Mais que
adequado

otimo

Sugiro a criação de um vestiário, com armários, para os
Coordenação de Meio Ambiente e
Pouco adequado servidores da PU que moram em distâncias maiores
Sustentabilidade - PU
poderem utilizar a bicicleta como meio de transporte.
Coordenação de Projetos e Obras Pouco adequado muita gente utilizando o mesmo banheiro
CEUNES/PU
Coordenação de Segurança - PU
Adequado
adequado
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Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Subprefeitura CCS - PU
Subprefeitura CEUNES - PU

Unidade
Assessoria de Gestão - PU

Assessoria de Gestão - PU
Coordenação de Gestão da
Informação - PU
Coordenação de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - PU
Coordenação de Meio Ambiente e
Sustentabilidade - PU
Coordenação de Projetos e Obras CEUNES/PU
Coordenação de Projetos e Obras CEUNES/PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU

ATUALMENTE ESTAMOS DIVIDINDO O ESPAÇO COM
Pouco adequado MUITOS CONVÊNIOS E POR SER PEQUENO, FICA
INADEQUADO.
Com o advento do convenio com a PM não foi preparado
Pouco adequado
um espaço adequado para acomodações.
Com o convênio com a PM não foi preparado um espaço
Pouco adequado
adequado para acomodações.
Devido ao uso partilhado com o convenio com a PM, ficou
Pouco adequado
muito limitado.
Inadequado
Muita gente e pouco espaço
Pouco adequado Muita gente para pouco espaço.
Pouco adequado Muitas pessoas utilizando
o banheiro ficou pouco adequado com a chegada da
Pouco adequado
tercerizada
São Servidores e PMs utilizando o mesmo espaço, que
Pouco adequado
acaba por ficar muito concorrido.
Pouco adequado Não existem vestiários próximos destinados aos TAEs.
Pouco adequado

o quantitativo de banheiros não atende ao número de
servidores

Poucos banheiros para atender ao número de pessoas.
Pouco adequado Poderia ser elaborada proposta de banheiros com duchas e
vestiários para os servidores técnico-administrativos da PU.
O banheiro está constantemente em condições de higiene
desfavorável.
so existe um banheiro no prédio e fica localizado no 1º
Inadequado
andar, quem está no piso de cima tem que se deslocar subir
e descer escadas para realziar suas necessidades.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A copa existente tem espaço insuficiente para a quantidade
Pouco adequado de servidores da PU, o projeto de adequação ainda não foi
executado. Não há espaço para descanso.
Não há espaço específico para descanso. A cozinha não
Inadequado
acomoda o grande volume de servidores que atuam no
local.
Pouco adequado

Pouco adequado Muito apertado para a quantidade de pessoas
Inadequado

Espaço pequeno para refeição, descanso e lazer no
intervalo de almoço.

Adequado

otima

Inexistente

inexistente

Pouco adequado Não temos espaço para descanso
Adequado

adequado
Aglomeração de pessoas para utilizar o mesmo ambiente
Pouco adequado
num determinado horário.
ATUALMENTE ESTAMOS DIVIDINDO O ESPAÇO COM
Pouco adequado MUITOS CONVÊNIOS E POR SER PEQUENO, FICA
INADEQUADO.
Com o convênio com a PM não foi preparado um espaço
Pouco adequado
adequado para acomodações.
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Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Coordenação de Segurança - PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU
Divisão de Projetos e Orçamentos
- PU

Inadequado
Inadequado
Inadequado
Inadequado
Pouco adequado

Inexistente.
Muita gente
Muita gente usando
Muitas pessoas utilizando (PM, SOLVIT, PLANTÃO)
nao temos sala de descanso
Pouco espaço para muita gente almoçando ao mesmo
Pouco adequado
tempo.
Há uma copa pequena onde todo o setor tem que fazer
Inadequado
revezamento para almoçar pois cabe no máximo 3 pessoas.
Não há espaço para descanso.
Pouco adequado O espaço é pequeno para abranger os servidores da PU.

O espaço é pequeno para o número de funcionários que
fazem as refeições no local de trabalho.
O espaço criado aqui não atende confortavelmente aos
Subprefeitura - Setorial Sul
Inadequado
servidores.
Subprefeitura CCS - PU
Pouco adequado Não existe este espaço atualmente.
Há uma quantidade excessiva de pessoas circulando no
prédio em função dos programas e projetos acadêmicos
Subprefeitura CEUNES - PU
Pouco adequado que ele atende, o que aumentou muito o uso desses
espaços não só para servidores mas para alunos e
professores também.
Subprefeitura CEUNES - PU
Inexistente
NÃO TEMOS LOCAL PARA DESCANSO
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Coordenação de Meio Ambiente e Mais que
otima
Sustentabilidade - PU
adequado
Coordenação de Projetos e Obras Adequado
adequado
CEUNES/PU
Coordenação de Segurança - PU
Adequado
adequado
devido ser aberto ao publico e nao saber quem transita na
Coordenação de Segurança - PU
Pouco adequado
area
Divisão de Projetos e Orçamentos
em geral, não há sensação de segurança em nenhum local
Inadequado
- PU
da Ufes
Divisão de Projetos e Orçamentos
Escutam-se boatos de roubos frequentemente no campus.
Pouco adequado
- PU
Poderia ser melhor.
Divisão de Projetos e Orçamentos
Não é adequada a presença da polícia militar no interior do
Inadequado
- PU
espaço democrático e da formação do conhecimento.
Gerência de Manutenção de
Apesar da vigilância particular e da PM, o trajeto até a
Pouco adequado
Edificações e Equipamentos - PU
Prefeitura Universitária à pé não é seguro
Seção de Serviços de Engenharia Aguardando como será o novo sistema adotado pela UFES,
Pouco adequado
Setorial Sul
em especial para segurança patrimonial.
A despeito da ''presença visual'' da polícia militar no
Subprefeitura - Setorial Sul
Adequado
campus ser bem pequena, o baixo índice de violência na
região faz com que me sinta seguro.
Subprefeitura CCS - PU
Adequado
Não temos este tipo de problema.
O início do Convênio com a PM trouxe mais segurança ao
Subprefeitura CEUNES - PU
Adequado
campus.
Subprefeitura CEUNES - PU
Inadequado
POUCA VIGILÂNCIA
Pouco adequado
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4.31 SEAD - SECRETARIA DE ENSINO A DISTÂNCIA

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: 20

Tabela 66 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SEAD
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%
Limpeza e conservação
%

16

4

0,0%

0,0%

0,0%

80,0%

20,0%

1

1

6

11

1

5,0%

5,0%

30,0%

55,0%

5,0%

1

3

12

4

0,0%

5,0%

15,0%

60,0%

20,0%

1

1

6

11

1

5,0%

5,0%

30,0%

55,0%

5,0%

10

3

7

0,0%

50,0%

15,0%

35,0%

3

9

8

0,0%

15,0%

45,0%

40,0%

1

4

15

5,0%

20,0%

75,0%

Iluminação
%
Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

0,0%
0,0%
0,0%

Tabela 67 - Comentários e Sugestões - SEAD

Unidade
Coordenação de Tecnologia de
Informação - SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Unidade
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Unidade
Coordenação de Tecnologia de
Informação - SEAD

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Adequado

Mas precisamos de mais espaço. Prédio novo se possível.

Adequado

Precisamos de descansos de pé e apoios para pulso.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A limpeza do meu setor só é feita uma vez por semana,
Pouco adequado sendo pouco adequado. No dia seguinte da limpeza o chão
já está sujo e as lixeiras lotadas de papeis.
Inexistente

Corte recurso do governo federal.

Pouco adequado Muitas baratas nos estúdios.
Conceito
Inadequado

ILUMINAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
Teto baixo, lampadas fortes.
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Secretaria de Ensino à Distância SEAD

Adequado

Unidade

Conceito

Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Unidade
Coordenação de Tecnologia de
Informação - SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Unidade
Coordenação de Tecnologia de
Informação - SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Secretaria de Ensino à Distância SEAD
Unidade
Secretaria de Ensino à Distância SEAD

Não há iluminação natural.

VENTILAÇÃO
Comentário ou sugestão de melhoria
distribuição dos aparelhos de ar condicionados
Pouco adequado inadequado, resfriando demais uns e menos outros,
gerando desconforto e reclamações para alguns.
Inexistente

Sala fechada com ar condicionado.

Pouco adequado Setor todo fechado em vidro, sem ventilação natural.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Poucos banheiro para muita gente e muitas manutenções
Inadequado
necessárias.
Pouco adequado Banheiro perto do local de refeições.
Inadequado

Banheiros junto com o ambiente de refeição.

Inadequado

Deveriam haver mais banheiros no setor

No meu setor trabalham cerca de 30 pessoas, entre TAES,
professores, estagiários e terceirizados, e só possui 1
banheiro masculino e 1 feminino.
são muitos usuários na SEAD e somente dois banheiros
Inadequado
para atender mais de 30 pessoas, sugiro também a
implantação de um vestiário com chuveiros.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Inadequado

Pouco adequado Perto do banheiro.
Pouco adequado Banheiro perto do local de refeições.
espaço pequeno que permite no máximo 6 pessoas ao
mesmo tempo para alimentação.
não existe espaço para descanso. Refeitório muito próximo
Inadequado
aos banheiros.
O setor tem um copa pequena que é próxima aos
Pouco adequado banheiros. Não há local para descanso no intervalo de
almoço.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado

Adequado

Apesar de considerar a segurança adequada, acho a parte
externa do meu local de trabalho muito mal iluminada.

4.32 SEAVIN - SECRETARIA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

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

Tabela 68 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SEAVIN
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

2

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%
2

1

1

0,0%

50,0%

25,0%

25,0%

Limpeza e conservação
%

2

Iluminação
%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

2

1

25,0%

50,0%

25,0%

0,0%

3

1

0,0%

75,0%

25,0%

0,0%

0,0%

2

2

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1

1

2

0,0%

25,0%

25,0%

50,0%

0,0%

Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

4

Ventilação
%

0,0%

0,0%

0,0%

Tabela 69 - Comentários e Sugestões - SEAVIN

Unidade
Coordenação de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Seção de Gestão da Informação SEAVIN
Unidade
Coordenação de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Seção de Gestão da Informação SEAVIN
Secretaria de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Unidade

Unidade
Coordenação de Avaliação
Institucional - SEAVIN

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Pouco adequado

Nossa sala de trabalho não comporta estações de trabalho
para todos os servidores, o que prejudica a ergonomia.

Mobiliário inadequado devido ao espaço reduzido.
Necessita estação de trabalho.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A "faxina" é realizada 1 vez por semana e é basicamente
Inadequado
um "paninho no chão". Nossa sala é imunda.
Limpeza uma vez por semana e feita de forma inadequada.
Pouco adequado Há teias de aranha na Sala. A sujeira que não é retirada nos
causa alergias.
Pouco adequado

Inadequado

Limpeza dos banheiros insuficientes e há mofo no setor.

ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Nosso ar condicionado, pela posição de nossa sala de
Inadequado
trabalho, acumula muito mofo e não adianta higienizar.
Não podemos abrir as janelas por causa dos mosquitos.
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Seção de Gestão da Informação SEAVIN

Infelizmente não é possível abrir as janelas pois estão
Pouco adequado muito sujas na parte exterior. E há insetos que podem
adentar à sala.

Secretaria de Avaliação
Institucional - SEAVIN

Pouco adequado Sala sem ventilação natural.

Unidade
Coordenação de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Seção de Gestão da Informação SEAVIN
Secretaria de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Unidade
Coordenação de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Seção de Gestão da Informação SEAVIN
Unidade
Coordenação de Avaliação
Institucional - SEAVIN
Seção de Gestão da Informação SEAVIN
Secretaria de Avaliação
Institucional - SEAVIN

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Temos que utilizar os wcs dos andares superiores pois o wc
Inadequado
do térreo vive imundo. Não quero pegar uma doença
usando um wc.
Só há dois sanitários para todas as pessoas que trabalham
Inadequado
no térreo da reitoria. Esses banheiros ainda são usados por
alunos e transeuntes
Há opção de um banheiro,geralmente, com o vaso sem
Pouco adequado
condições de uso.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Nossa sala de trabalho é minúscula e os servidores que
Inexistente
almoçam aqui precisam fazê-lo na própria sala.
Há uma copa no segundo andar do Prédio, mas muito
Inadequado
disputada por ser pequena. O espaço no Hall do Prédio é
inadequado, pois não há mesa de apoio
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Quando tem invasão na Reitoria, nosso setor é uma das
Pouco adequado
primeiras portas do térreo.
Adequado

Há presença de segurança no predio.

Adequado

Geralmente, há um segurança na portaria do prédio até o
fechamento do prédio.

4.33 SRI - SECRETARIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS

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: 4

Tabela 70 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SRI
Inexistente

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado

Equipamentos e recursos
%

4
0,0%

0,0%

Limpeza e conservação
%
Iluminação

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0,0%

2

2

50,0%

50,0%

0,0%

3

1
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%

0,0%

0,0%

0,0%

75,0%

1

1

2

0,0%

25,0%

25,0%

50,0%

1

2

1

0,0%

0,0%

25,0%

50,0%

25,0%

1

3

25,0%

75,0%

0,0%

0,0%

2

2

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%

0,0%

Segurança
%

0,0%

25,0%
0,0%

Tabela 71 - Comentários e Sugestões – SRI

Unidade
Coordenação de Acordos de
Cooperação - SRI
Unidade
Coordenação de Acordos de
Cooperação - SRI
Secretaria de Relações
Internacionais - SRI
Unidade

Unidade
Coordenação de Acordos de
Cooperação - SRI
Secretaria de Relações
Internacionais - SRI
Unidade

Unidade
Coordenação de Acordos de
Cooperação - SRI
Secretaria de Relações
Internacionais - SRI
Unidade
Coordenação de Acordos de
Cooperação - SRI

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Estamos sem toner para a impressora e não há previsão de
Adequado
ser comprado.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
A limpeza semanal apenas é insuficiente devido ao intenso
Pouco adequado
fluxo de pessoas no ambiente.
Pouco adequado Limpeza da sala apenas uma vez por semana é pouco.
ILUMINAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
VENTILAÇÃO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não temos janelas nem qualquer abertura para ventilação
Pouco adequado
externa.
Inadequado

Não temos janela em nossa sala.

DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não foram feitos comentários ou sugestões de melhoria.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não temos espaço de refeição. Utilizamos o espaço do
Inadequado
setor ao lado. Não há espaço para descanso.
Para fazer refeição é adequado. Para descanso é
Pouco adequado
inexistente.
SEGURANÇA
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Se nossa porta não ficar trancada, qualquer pessoa pode
Inadequado
entrar. Há incidentes frequentes de entrada de pessoas
com problemas mentais, por vezes até violentas.
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4.34 SUPECC - SUPERINTENDÊNCIA DE CULTURA E COMUNICAÇÃO

Total de servidores da unidade aptos a participar da avaliação: 37
Quantidade de servidores da unidade que responderam ao questionário de
diagnóstico das condições de trabalho: 32

Tabela 72 - Diagnóstico das Condições de Trabalho 2019 - SUPECC
Inexistente
Equipamentos e recursos
%

0,0%

Limpeza e conservação
%

0,0%

Inadequado Pouco adequado Adequado Mais que adequado
1

8

21

2

3,1%

25,0%

65,6%

6,3%

2

5

24

1

6,3%

15,6%

75,0%

3,1%

3

25

4

9,4%

78,1%

12,5%

Iluminação
%

0,0%

0,0%
3

4

22

3

0,0%

9,4%

12,5%

68,8%

9,4%

4

27

1
3,1%

Ventilação
%
Distribuição de banheiro
%
Espaço para refeição e descanso
%
Segurança
%

0,0%

0,0%

12,5%

84,4%

4

3

10

15

12,5%

9,4%

31,3%

46,9%

1

3

13

15

3,1%

9,4%

40,6%

46,9%

0,0%
0,0%

Tabela 73 - Comentários e Sugestões - SUPECC

Unidade
Coordenação do Teatro
Universitário - SUPECC
Divisão de Publicidade - SUPECC
Divisão de Publicidade - SUPECC

EQUIPAMENTOS E RECURSOS
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Adequado
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
SUPECC- Reitoria.
As únicas ressalvas nesse quesito são a instabilidade na
Adequado
rede e a pequena quantidade de "no break"
Rede muito instável, falta nobreak, mouses e teclados com
Adequado
defeito

Seção da TV UFES - SUPECC

Ilha de edição apresentando muitos travamentos e falta de
Pouco adequado memória; junção entre microfone e câmera com ruídos;
falta de pilhas para gravadores e microfones sem fio.

Seção da TV UFES - SUPECC

Os equipamentos ainda estão adequados, mas dado o
tempo de uso ininterrupto (5 anos), alguns já apresentam
necessidade de substituição e/ou manutenção. Precisamos
de um microfone sem fio, já a ilha de edição precisa de
peças para voltar a operar.

Adequado
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Meu computador precisa de um mouse novo e da
instalação do programa Adobe InDesign.
Seção de Produção e Programação
Equipamentos quebram e não são consertados em tempo
Pouco adequado
- SUPECC
hábil.
O computador que utilizo atualmente possui configuração e
capacidades aquém das atividades que desenvolvo. Porém,
Secretaria de Cultura - SUPECC
Pouco adequado
em conversa com o gestor, uma máquina nova já está
sendo providenciada.
Seção de Jornalismo - SUPECC

Pouco adequado

Precisa que a nova impressora seja instalada e funcione,
além de verba para compra dos toners de tinta para
Setor de Coral - SUPECC
Inadequado
impressão das partituras. A estrutura da sala de ensaio é
improvisada, com pouco espaço, acústica ruim, péssimas
cadeiras, tablado e pianos ruins.
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Com frequência acontece alteração na rotina da equipe de
Coordenação do Cine Metrópolis Adequado
limpeza, às vezes, chegando a uma semana sem nem ao
SUPECC
menos retirar o lixo das salas.
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Coordenação do Teatro
Adequado
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
Universitário - SUPECC
SUPECC- Reitoria.
O ideal seria que houvesse a limpeza do setor pelo menos
duas vezes por semana (hoje só há 1 e nós, servidores,
Seção de Jornalismo - SUPECC
Adequado
temos varrido o local). Além disso, há uma dúvida sobre
quem deveria limpar o frigobar. Tem também um buraco
no teto há uns 6 meses
Tem um buraco no teto em cima da minha mesa, que
Secretaria de Comunicação Pouco adequado sempre pinga uma goteira. Por isso, tive que empurrar a
SUPECC
mesa mais ao centro da sala.
Salas de ensaio muito desorganizadas e sujas, com muita
poeira, ácaro, mofo e mosquitos, o que prejudica muito a
Setor de Coral - SUPECC
Inadequado
saúde dos cantores. Há entulhos de outras atividades nas
salas, instrumentos musicais depredados e a sala alaga
quando chove.
ILUMINAÇÃO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Coordenação do Teatro
Adequado
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
Universitário - SUPECC
SUPECC- Reitoria.
A sala possui boa iluminação natural, mas se as luzes
pudessem ser ligadas individualmente otimizaria o uso
Seção da TV UFES - SUPECC
Adequado
(como a sala é grande, não haveria necessidade de acendêlas todas ao mesmo tempo, apenas nos lugares menos
iluminados).
Mais que
Seção da TV UFES - SUPECC
Muita luz natural.
adequado
Mais que
Seção de Jornalismo - SUPECC
a troca por luzes de led deixou o local bem iluminado
adequado
Estou aguardando pois está em fase de aprovação a
Secretaria de Cultura - SUPECC
Pouco adequado compra de lâmpadas para o saguão principal da Rádio
Universitária.
Iluminação ok, embora possa ser melhorada, pois uma
Setor de Coral - SUPECC
Adequado
excelente iluminação é necessária para a leitura das
partituras.
VENTILAÇÃO
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Unidade

Conceito

Coordenação do Teatro
Universitário - SUPECC

Adequado

Seção de Produção e Programação
Inadequado
- SUPECC

Comentário ou sugestão de melhoria
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
SUPECC- Reitoria.
Prédio obsoleto e adaptado

ar-condicionados potentes, porém carecemos de
ventiladores para os dias menos quentes. Ventilação
Setor de Coral - SUPECC
Adequado
natural das salas é ruim, necessitando sempre do emprego
do ar-condicionado.
DISTRIBUIÇÃO DOS BANHEIROS
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Coordenação do Teatro
Adequado
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
Universitário - SUPECC
SUPECC- Reitoria.
Os banheiros mais próximos são os que ficam dentro do
Setor de Coral - SUPECC
Pouco adequado prédio da editora da UFES. O coral da UFES não possui
banheiro próprio.
ESPAÇO PARA REFEIÇÃO E DESCANSO
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
Não há um ambiente para refeições, sequer uma mesa para
Coordenação do Cine Metrópolis essa finalidade. Desse modo, os servidores precisam
Inexistente
SUPECC
realizar as refeições nos espaços comuns de trabalho, onde
ocorre inclusive trânsito de externos.
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Coordenação do Teatro
Adequado
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
Universitário - SUPECC
SUPECC- Reitoria.
ampliar a estrutura de cozinha e não há espaço para
Divisão de Publicidade - SUPECC
Inadequado
descanso
Exceto pelo próprio espaço da sala de ensaio do coro,
quando não há ensaio ou aula de canto, não há
Setor de Coral - SUPECC
Pouco adequado praticamente local para descanso e refeição dos coristas.
Para o regente não há problema pois ele almoça no prédio
da EDUFES.
SEGURANÇA
Unidade
Conceito
Comentário ou sugestão de melhoria
(Continuação do item de refeição e descanso) Tendo em
Coordenação do Cine Metrópolis vista que o setor não fecha para horário de almoço, muitas
Adequado
SUPECC
vezes os servidores precisam parar suas refeições para
atender um externo que busca atendimento.
Embora esteja lotado na Coordenação do Teatro
Coordenação do Teatro
Adequado
Universitário da UFES, exerço minhas atividades na
Universitário - SUPECC
SUPECC- Reitoria.
Considero que a segurança está adequada (se comparado à
sala anterior que ocupávamos), mas por termos
Seção da TV UFES - SUPECC
Adequado
equipamentos de alto valor ainda se faz necessário um
ambiente com mais estrutura e segurança em portas,
janelas, nos armários, etc.
Insegurança especialmente ao sair com equipamentos para
Seção da TV UFES - SUPECC
Inadequado
gravar pelo campus, principalmente em épocas de recesso
dos estudantes.
O fato de qualquer pessoa poder subir na reitoria e entrar
Seção de Jornalismo - SUPECC
Pouco adequado
em nossa sala deixa o local exposto.
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Secretaria - SUPECC
Secretaria de Comunicação SUPECC
Setor de Coral - SUPECC

Após o incidente de um possível ataque à Universidade, o
Pouco adequado policiamento deixou a desejar. Não me sinto segura no
campus.
Qualquer pessoa tem acesso ao setor, sem nenhum tipo de
Pouco adequado
fiscalização.
Poderia ter mais policiamento, porém parece ser uma área
Adequado
tranquila. Temos por hábito trancar o prédio da EDUFES a
partir das 18h para aumentar a segurança.

