
 

ANÁLISE DAS RESPOSTAS DOS TÉCNICOS ADMINSTRATIVOS EFETIVOS E 
TERCEIRIZADOS 

 

O formulário de avaliação do PSE pelo técnico da UFCAT teve como objetivo levantar as 
principais dificuldades durante o período remoto. Foi elaborado 04 seções, sendo a 
primeira a identificação da unidade /local de trabalho e tipo de vínculo. A segunda 
seção, buscou levantar dados sobre as acondiçoes de trabalho e infraestrutura, a 
terceira seção, refere-se a auto avaliação, gestão e apoio institucional, e a quarta seção 
traz dados sobre o isolamento social e saúde.  

No período entre 10 e 21 de dezembro de 2020, 31 técnicos administrativos da UFCAT 
responderam ao formulário, com representação de 06 Unidades Acadêmicas da 
instituição e a reitoria, pró-reitorias e órgãos suplementares. Aqueles que contribuíram 
com o maior número de respostas foi a Reitoria, pró-reitoria (54,8%), seguida da 
Unidade Acadêmica de Biotecnologia (25,8%). Os técnicos das Unidades Acadêmicas de 
Letras e Linguísticas, Gestão e Negócios, Geografia e Educação não responderam o 
formulário.   

Dos que responderam, 93,5% são técnicos administrativos efetivos e 6,5% técnicos 
administrativos terceirizados. 

Mais da metade dos respondentes (64,5%) não estão responsáveis pelo cuidado de 
filho(s) ou pessoas de grupo de risco durante o seu horário de trabalho. 

A perguntas iniciais do formulário, aborda sobre o acesso e qualidade de conexão da 
internet, e os respondentes na sua maioria (58,1% e 51,6%) apontaram que tem acesso 
à internet por banda larga e que conseguiu executar todas as atividades remotamente 
sem queda de conexão. 

Com relação à necessidade de compartilhar o computador e outros dispositivos que 
utiliza para o trabalho, 61,3% responderam que utilizam o computador de uso pessoal 
e individual, seguido de 19,4% utilizam dispositivos emprestados pela UFCAT e são de 
uso pessoal e 19,3% utilizam computador de uso familiar e compartilhado com outros 
membros da família. 



Quanto ao principal local de acesso à internet no período de isolamento, mais de 90% 
relataram que foi a residência e que a mesma possuía um local adequado para o 
trabalho remoto. 

Ao serem questionados sobre a participação de cursos online/MOOCS, webinars e/ou 
conferências virtuais, 35,5% participa frequentemente de vários cursos, 25,8% 
participou de formação online uma ou duas vezes, 16,1% considera que é uma área nova 
e que ainda não conseguiu participar, 12, 9% considera que participa ativamente, 
inclusive ministrou palestras online e 9,7% dizem que não conhecia essas ferramentas e 
que estavam muito interessadas em aprender. 

Com relação as habilidades na utilização de ferramentas digitais, 61,3% consideraram 
boas, 35,5% muito boas e 3,2% consideraram ruins. E ao serem questionados sobre a 
avaliação da formação/capacitação e apoio para as atividades remotas proporcionadas 
pela UFCAT, 51,6% não participou, 38,7% achou satisfatório e 9,7% referiram que não 
foi suficiente para se prepararem para as atividades remotas. 

Com relação ao tipo de capacitação necessária para a melhoria das atividades remotas, 
somente 08 técnicos responderam, e os citados foram: tutoriais, banco de dados, 
acervos online, curso de capacitação de compras, reuniões remotas e webconferências. 

Mais da metade dos técnicos administrativos (67,7%) cumpriram sua jornada de 
trabalho no PSE remotamente, 29% semipresencial e 3,3% cumpriram presencialmente. 

Quando questionados sobre como avaliam a sua atuação na universidade durante o PSE, 
74,2% definiram como desafiadora, 51, 6% como colaborativa e flexível, inovadora 
(48,4%), construtiva (38,7%), participativa (35,5%), enriquecedora 22,6%) e outros a 
definiram como cansativa (38,7%), estressante (32,3%), solitária (25,8%), desanimadora 
e frustrante (9,7%). 

Em relação as atividades desenvolvidas remotamente, 48,4% referiram que o volume de 
trabalho foi maior que o presencial, 32,3% o volume de trabalho foi semelhante ao 
presencial, 16,1% o volume de trabalho foi menor que o presencial e 3,2% executou 
atividades somente presenciais. Aqueles que realizaram o trabalho presencial, referem 
que houve diálogo com a chefia imediata em relação ao planejamento e 
desenvolvimento das atividades e foi realizado plano de rodízio com outros técnicos. 

A principais dificuldades apontadas pelos respondentes na execução das atividades 
remotas foram: dificuldade de conciliar as atividades com outras tarefas (casa, cuidado 
de pessoas) e meu horário de trabalho não foi respeitado por docentes/aluno (41,9%), 
falta de equipamento adequado (25,8%), não tenho ambiente adequado para trabalho 
(19,4%) e dificuldade de diálogo com a chefia imediata (9,7%). 



Aqueles que responderam outras dificuldades, apontaram que a falta de contato 
presencial é muito ruim, a comunicação somente a distância não é muito efetiva e 
relataram problemas com a qualidade da conexão da internet. 

Ao serem questionados sobre como a UFCAT poderia colaborar para que o trabalho 
remoto pudesse ser realizado com maior eficiência, os técnicos responderam: 
permitindo o desenvolvimento das atividades (41,9%), promovendo o rodízio dos 
técnicos nas atividades presenciais, de forma a garantir jornadas igualitárias e segurança 
sanitária (38,7%), promovendo atividades remotas voltadas à saúde do trabalhador 
(32,3%), oferecendo treinamentos específicos para a utilização de plataformas 
virtuais(29%) e um percentual de 29% responderam que não necessitam de auxílio. 

Ademais, quanto ao isolamento social e sua saúde, 32,3% consideraram pouco nível de 
estresse, 29% muito estresse, 19.4% alto nível de estresse. Aqueles que referiram 
nenhum estresse a porcentagem foi de 16,1%, porém há relato de 3,2% consideram 
insuportável este momento.  

Quanto ao diagnóstico de individual da COVID-19, a sua maioria não obteve, 
representando 96,8%. Porém ao serem questionados se os familiares foram 
diagnosticados com a COVID-19, 29% afirmaram que sim. 

Ao final do instrumento, foi dado a opção aos técnicos inserirem alguma percepção em 
relação ao PSE que não tenha sido comtemplada anteriormente, obtivemos 02 
respostas que relatam o quão foi importante a flexibilização para o trabalho remoto, 
preocupação com a saúde dos servidores, apreço a vida e senso de coletividade. E por 
fim, destacam  a necessidade de regulamentação por parte da universidade do trabalho 
home office. 

 

 

 


