
Seção 8
Saúde física e mental

A preocupação com sua saúde alterou-se nos últimos meses?
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   É formado por um grupo voluntário de servidores sindicalizados que, diante 
do momento de crise humanitária que vivemos, se mobilizou com o objetivo prin-
cipal de prestar ajuda às comunidades interna e externa da UFSJ. O foco são ações 
que minimizem os efeitos da crise provocada pela pandemia na nossa saúde física, 
mental e econômica de todos.
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Foram entrevistados 322 servidores, sendo 180 mulheres, 141 homens e 1 dos 
entrevistados preferiu não responder.

Perfil
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A pesquisa feita pelo Sinds-UFSJ com mais de 300 servidores técnico-administrativos da insti-
tuição revelou que 67 deles residem fora da cidade onde trabalham. Além disso, mostrou que, 
para alguns deles, a distância de deslocamento de casa até o local de trabalho chega a 115 km. 
Os dados se mostram extremamente relevantes no atual momento, para que, quando as ins-

tâncias discutirem a volta às aulas em caráter remoto, ou, hipoteticamente, a de algumas ativida-
des em formato presencial, considerem também essa realidade de uma parcela significativa e im-
portante de seus técnicos (vide gráfico) que teriam que se deslocar diariamente, em um cenário 
de pandemia. 

Média da distância (em km) que os servidores precisam percorrer (por 
campi): 

Distribuição por campi dos servidores x distância (em km):

No intervalo de 18 a 29 anos, são 15 servidores, sendo que 5 estão lotados no 
CDB, 7 no CSA, 1 no CTAN e 2 no Solar da Baronesa.

Seção 1
Deslocamento na pandemia

Seção 1 – Deslocamento na pandemia
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Seção 1
Deslocamento na pandemia

No intervalo de 30 a 39 anos, são 128 servidores, sendo que 14 estão lotados 
no CAP, 13 no CCO, 18 no CDB, 58 no CSA, 13 no CSL , 8 no CTAN e 4 no Solar da 
Baronesa. 

No intervalo de 40 a 49 anos, são 108 servidores, sendo que 13 estão lotados 
no CAP, 16 no CCO, 16 no CDB, 39 no CSA, 10 no CSL , 9 no CTAN e 5 no Solar da 
Baronesa.

No intervalo de 50 a 59 anos, são 65 servidores, sendo que 1 está lotado no 
CAP, 3 no CCO, 11 lotados no CDB, 38 no CSA, 2 no CSL ,59 no CTAN e 5 no Solar 
da Baronesa.

Acima de 60 anos, são 6 servidores, sendo que 1 está lotado no CAP, 2 estão 
lotados no CDB, 2 no CSA e 1 no CTAN.
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Seção 2
Grupos de Risco

A pesquisa realizada pelo Sinds-UFSJ também questionou os servidores quanto ao pertencimento 
ou não ao grupo de risco para a Covid-19. Do total, 60,2% afirmaram que não pertencem ao grupo de 
risco, 22,1% indicaram que possuem doenças cardíacas ou respiratórias e pulmonares, 12,7% têm dia-
betes, 5,3% são fumantes, 4,9% possuem diabetes ou doenças hepáticas e 3,3% eram gestantes ou lac-
tantes no momento da pesquisa. Os outros 6,6% apontaram que estão dentro de grupo de risco por mo-
tivos diversos. Nesta etapa específica da pesquisa, os respondentes puderam marcar mais de um item. 
Um dado relevante é que, dos servidores que responderam à pesquisa, 40,4% moram com alguma 

pessoa que pertence ao grupo de risco. Dado agravado pelo cruzamento de dados que mostra que, so-
mados aos servidores que servidores que pertencem ao grupo de risco e aos que auxiliam constante-
mente pessoas do grupo de risco, eles somam 72% do total.

Você mora com alguém do grupo 
de risco?

É responsável e/ou auxilia em ativi-
dades cotidianas pessoas pertencente 
a algum grupo de risco?

Cruzamento de dados mostra per-
centual de servidores que podem se 
colocar em risco ou colocar suas famí-
lias em risco com possível trabalho 
presencial

Mora com dependentes em idade 
escolar ou inferior e que necessitem da 
assistência de um dos responsáveis?

Seção 2 – Grupos de Risco
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Seção 3 e 4
Trabalho Remoto

Nesta seção, a pesquisa ouviu os servidores sobre a adoção do trabalho remoto e/ou semi-
presencial na UFSJ desde o início da pandemia, a partir perguntas de cunho quantitativo e qualita-
tivo. Foram elaboradas questões que versam sobre o tipo de regime adotado por cada setor, 
sobre a condição dos equipamentos, telefonia, internet e mobiliário e sobre possíveis alterações 
no desempenho, divisão de tempo e acúmulo de funções no trabalho em casa.
 A pesquisa apresenta que grande parte dos servidores adotou o trabalho remoto (60,2%) ou  

trabalho remoto com visitas esporádicas à instituição (33,5%). Duas informações relevantes apre-
sentadas nessa seção são que 53,3% dos servidores que estão em trabalho remoto responderam 
que os computadores e demais equipamentos digitais utilizados são pessoais e o setor em que 
trabalham não disponibilizou o equipamento necessário, e que 41,6% não possuem espaço físico 
separado para desempenhar suas atividades de trabalho em casa como, por exemplo, escritório, 
mobiliário, iluminação e silêncio adequados.
 Sobre o grupo de servidores que necessita realizar atividades esporádicas nos campi e ou 

mesmo trabalhar presencialmente, 16,1% dos que responderam ao questionário notaram piora 
no transporte, aparecendo relatos como: diminuição dos horários disponíveis para deslocamento 
intermunicipal, segurança precária na utilização de transporte coletivos e redução de horários de 
ônibus.

Qual regime de trabalho está sendo executado pelo seu setor durante a Pan-
demia

Trabalho remoto
Trabalho remoto/Com ida esporádica 
ao setor
Em turnos/dias alternados de reveza-
mento

Computadores e demais equipamentos 
digitais ulizados foram disponibilizados 
pelo setor em que trabalha.
Computadores e demais equipamentos 
digitais ulizados são pessoais, o setor 
em que trabalha não disponibilizou o 
equipamento necessário.

Computadores e demais equipamentos 
digitais ulizados são em parte pessoais, 
e em parte foram cedidos pelo setor 
onde trabalha
Não se aplica

Trabalho presencial

Sobre os equipamentos utilizados no trabalho remoto, responda:

Seção 3 e 4 – Trabalho Remoto
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Seção 3 e 4
Trabalho Remoto

Caso utilize equipamento próprio para desenvolvimento do trabalho remoto, 
responda:

Você possui espaço físico separado para desempenhar suas atividades em 
homeoffice, com escritório, mobiliário, iluminação e silêncio adequados?

Especifique a internet que utiliza para realização do trabalho remoto:

Como você considera a sua internet?
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Seção 3 e 4
Trabalho Remoto

Tenho que realizar a avidade pre-
sencialmente
Outra pessoa realiza a avidade pre-
sencialmente
A avidade só será realizada ao final 
da pandemia
Não se aplica

Após a adoção do home office, você acredita que ocorreu aumento significa-
tivo no consumo de energia elétrica em sua residência?

Caso não consiga realizar todas suas atividades/atribuições de forma 
remota, qual a orientação da sua chefia a respeito da atividade?

Nas suas atividades em home office, você precisou realizar ligações telefôni-
cas em aparelho próprio?

Consegue desempenhar todas suas atividades/atribuições de forma remota?

Pesquisa Sinds-UFSJ
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Seção 3 e 4
Trabalho Remoto

Caso tenha que realizar a atividade presencialmente, qual meio de transporte 
você utiliza para se deslocar até o local de trabalho?

Notou alguma dificuldade com transporte depois da pandemia?

Como está seu desempenho de trabalho no home-office?

Em trabalho remoto, você consegue delimitar bem os dias e horários do ex-
pediente de trabalho ou tem trabalhado em horários atípicos (em que o seu 
setor não funciona)?

Transporte próprio

Desempenho a maioria das minhas tarefas em 
horário normal de expediente e pequena parte 
em horário apico.

Desempenho todas minhas tarefas em horários 
normais de expediente.

Desempenho todas minhas tarefas em horários 
apicos.
Desempenho a maioria das minhas tarefas em 
horário apico e pequena parte em horário 
normal de expediente.

Transporte público
Táxi/Transporte de aplicavo
Realizo meu deslocamento a pé ou 
de bicicleta
Não se aplica

Pesquisa Sinds-UFSJ

11

8%
0,3% 8%

5,6%

10,5%



Seção 3 e 4
Trabalho Remoto

O retorno às aulas, ainda que de maneira remota, pode gerar demandas de 
serviço que não podem ser executadas por você de forma remota?
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Seção 5
Trabalho Presencial

Dos 322 servidores que responderam à pesquisa, 127 se declararam parte de algum grupo de 
risco. Desses, 57 compareceram presencialmente onde trabalham no período e somente 14 tive-
ram acesso a algum tipo de EPI.
Do total, 69 afirmaram ter recebido alguma orientação por parte da UFSJ para executar seu 

trabalho com segurança e com menor risco de contaminação. Dos 150 que compareceram, 45 uti-
lizaram seus próprios EPIs.
Dos 322 servidores que responderam à pesquisa, 150 compareceram presencialmente onde 

trabalham e 40 tiveram acesso à EPI institucional
Dos 150 servidores que declararam comparecer à UFSJ, 88 eram mulheres, 61 homens e 1 pre-

feriu não responder. Por local de trabalho, 14 declararam comparecer ao CAP; 18 ao CCO; 15 ao 
CDB; 6 ao Solar da Baronesa; 10 ao CTAN; 11 ao CSL e 76 ao CSA.

Para realização do trabalho presencial a Universidade disponibilizou EPI     
(Equipamentos de Proteção Individual)?

Sim

Não
Ainda não realizei trabalho presencial 
durante a pandemia

Estou ulizando EPI adquiridos com 
meus recursos
Não estou ulizando EPI porque não 
tenho condições de adquiri-los com re-
cursos próprios.

Não se aplica.

Caso a universidade não tenha disponibilizado EPI, como você tem realizado 
o trabalho presencial?

Seção 5 – Trabalho Presencial

Pesquisa Sinds-UFSJ

13



Seção 5
Trabalho Presencial

Para o trabalho presencial, recebeu alguma orientação por parte da UFSJ 
para executá-lo com segurança e com menor risco de contaminação?
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Seção 6
Trabalho na pandemia

Dos 322 servidores que participaram da pesquisa do Sinds-UFSJ sobre as condições de traba-
lho durante a pandemia, 88,2% afirmam que não receberam solicitações consideradas abusivas 
de suas chefias desde a adocao da atividade remota, como ligacoes fora do horario e solicitacoes 
de atividades de competencia da chefia, dentre outras. Entretanto, 5,9% afirmaram receber solici-
tações abusivas, enquanto outros 5,9% não souberam responder. 
A maioria (75,8%) dos participantes afirma que também não recebeu no período, por parte da 

chefia ou de outro servidor, a solicitação de realizacao de alguma tarefa que so poderia ser reali-
zada presencialmente na UFSJ e nao prevista como essencial no plano de trabalho. Porém, 16,1% 
avaliam que passaram por tal problema e 8,1% não souberam responder. 
EmEm relação à forma como o plano de trabalho da unidade foi elaborado, 54,7% afirmam que 

foi feito pelos servidores, com a chefia; 16,8% não souberam responder, 13,7% alegam que foi 
feito apenas pela chefia; 9% relatam que não foi elaborado plano de trabalho remoto na sua uni-
dade, 5,9% dizem que o plano foi feito pelos servidores, sem a chefia. 
Já o suporte dado pela gestao da UFSJ (Reitoria, Pro-Reitorias) aos tecnicos-administrativos 

para execucao das atividades remotas durante a pandemia foi avaliado como ótimo por 8,7% dos 
servidores; como bom por 40,4%, como regular por 23,3%, como ruim por 7,1% e 20,5% não sou-
beram responder.

Após a adoção da atividade remota ocorreu solicitações da chefia que consi-
derou abusiva (ligações fora do horário, solicitações de atividades de compe-
tência da chefia, etc

Após a adoção do trabalho remoto a chefia, outro servidor ou discente solici-
tou a realização de alguma tarefa que só poderia ser realizada presencialmente 
na UFSJ e não prevista como essencial no plano de trabalho?

Seção 6 – Trabalho na pandemia
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Seção 6
Trabalho na pandemia

Como o plano de trabalho remoto da sua unidade foi elaborado?

Como você avalia o suporte (orientações) dado pela gestão da UFSJ (Reito-
ria, Pró-Reitorias) aos técnicos administrativos para execução das atividades re-
motas durante a pandemia?
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Seção 7
Comunicação

Esta seção apresenta respostas sobre como os servidores da UFSJ acompanham as informa-
ções divulgadas pela instituição sobre a pandemia. A divulgação das informações sobre a Covid-
-19 realizadas pela UFSJ foram avaliadas como boas por 59,6% e como regulares por 14,9% dos en-
trevistados. Os principais canais de comunicação apontados são o site oficial, o boletim e as redes 
sociais.

Você acompanha as informações divulgadas pela UFSJ sobre a pandemia

Quais canais da UFSJ você acessa para buscar informação sobre a Covid-19?

Como você avalia a divulgação das informações sobre a Covid-19 feita pela 
UFSJ?

Seção 7 – Comunicação
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Seção 8
Saúde física e mental

Dos respondentes, quando questionados sobre a saúde física, 32% dizem ter piorado, 
enquanto  53% dizem ter permanecido igual. Em relação à saúde mental, 44% dizem ter pio-
rado, enquanto 41% dizem ter permanecido com o mesmo nível de saúde mental pré-pande-
mia. Não houve mudança significativa de hábitos, de um modo geral para os respondentes.
Cerca de 60% dos respondentes relatam que a convivência em casa permaneceu igual. Já 

quanto à atividade física, 28% diminuíram a frequência, ante 27% que não praticam mais, 
apesar de terem o hábito de praticar antes da pandemia. Apenas 18% mantiveram a fre-
quência.
Em relação aos níveis de ansiedade, esta aumentou para  60% dos respondentes, e se 

manteve para 29%. Cerca de 62% têm boas expectativas quanto ao futuro ou não está espe-
cialmente desanimado quanto ao futuro. Já 24% estão desanimados quanto ao futuro.
Cerca de 51% não está irritado ou não está mais irritado do que antes. Já 32% está irrita-

do com mais facilidade do que costumava. Cerca de 36% relatam não dormir tão bem quanto 
costumavam dormir antes. No que tange ao nível de cansaço, 41% relatam não se sentir mais 
cansados do que o habitual e 34% se sentem mais cansados do que habitualmente. Cerca de 
39% têm tido mais apetite do que antes; 49% tiveram alteração do peso comparado com o 
habitual e 46% mantiveram o peso. Por fim, 64% estão mais preocupados com a saúde do 
que o habitual.

Análise qualitativa:

Em uma análise rápida e não conclusiva dos dados, pode-se inferir que o nível de saúde 
física e mental dos técnicos administrativos que responderam ao formulário se manteve em 
alguns quesitos e tendeu a uma piora em outros. Destaca-se a piora do nível de saúde 
mental, proporcionalmente ao nível de saúde física. 
DeDestaca-se também que cerca de 55% dos respondentes ou diminuíram o nível de ativi-

dade física comparado com anteriormente ou não a praticam, apesar de praticarem antes da 
pandemia. Tal dado tem sérias consequências para a saúde física e mental da categoria estu-
dada e gera impactos na vida laboral do técnico administrativo.
A ansiedade também merece destaque, pois 60% dos respondentes sentem que esta au-

mentou. Tal fato é explicado pelo cenário de incerteza e dificuldades para se adaptar ao tra-
balho remoto e todas as consequências sociais, econômicas e psicológicas da pandemia. A 
piora na qualidade do sono está diretamente relacionada à ansiedade, a falta de exercícios 
físicos, à tensão emocional e todo o estado de preocupação que a categoria dos técnicos en-
frenta na Universidade. 
As alterações de peso, apesar de não terem sido quantificadas na pesquisa, também é 

um indicador que merece atenção, pois está inter-relacionada à alimentação, atividade 
física e sedentarismo. O sedentarismo permeia a piora nos quesitos anteriormente discuti-
dos e necessita ser combatido. O trabalho remoto influência um estilo de vida mais sedentá-
rio.
Por fim,  recomenda-se ações por parte dos responsáveis para promover mais saúde 

física e mental dos técnicos administrativos , já que um melhor nível de saúde está forte-
mente relacionado à bem estar e melhor capacidade para o trabalho nas demandas da Uni-
versidade.

Seção 8 – Saúde física e mental
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Seção 8
Saúde física e mental

De forma geral, como está sua saúde física desde que teve início a quarente-
na?

De forma geral, como está sua saúde mental desde que teve início a quaren-
tena?

Como está sua convivência em casa depois da pandemia?

Como está a prática de atividade física durante essa pandemia?
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Seção 8
Saúde física e mental

Quanto a seu nível de ansiedade:

Quais são suas expectativas com relação ao futuro?

Com relação a irritabilidade durante essa pandemia:

Com relação ao seu trabalho, marque a opção que melhor te define:

Acho o futuro sem esperanças e tenho a impressão 
de que as coisas não podem melhorar
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