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LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO 
 

LOCAL VISTORIADO: CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS – CECH – 

CAMPUS SÃO CARLOS 

 

1. INTRODUÇÃO 
O presente laudo visa reconhecer e avaliar os novos agentes de riscos ambientais 

existentes nas instalações do Centro de Educação e Ciências Humanas – CECH – 

Campus São Carlos, em seus diversos departamentos. Além disto, este laudo servirá 
como referência nos processos de análise de solicitações de adicionais ocupacionais 
(insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e gratificação por trabalhos com Raios-X 
ou substâncias radioativas). 
 
A Seção de Segurança no Trabalho – SeST da Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho 
- DiSST, realizou o levantamento das atividades típicas desenvolvidas e dos agentes 
ambientais presentes nos locais de trabalho, visando à emissão do referido laudo. 
 
Departamentos avaliados: 

 Departamento de Artes e Comunicação (DAC) 

 Departamento de Ciência da Informação (DCI) 

 Departamento de Ciências Sociais (DCSo) 

 Departamento de Educação (DEd) 

 Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências (DFMC) 

 Departamento de Letras (DL) 

 Departamento de Metodologia de Ensino (DME) 

 Departamento de Psicologia (DPsi) 

 Departamento de Sociologia (DS) 

 Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) 

 
Além de avaliar os departamentos, foram levantadas também as informações relativas a 
outros ambientes como, por exemplo, o Gabinete da Diretoria do CECH, o Arquivo Ana 
Lagôa (AAL) e a Unidade Especial de Informação e Memória (UEIM). 
 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
Embora os servidores da UFSCar sejam regidos pela Lei n

o
 8112/90 (RJU - Regime Jurídico 

Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais), 
na Orientação Normativa MPOG-SGP n

o
 06 de 18 de março de 2013 (estabelece orientação 

sobre a concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante e 
gratificação por trabalhos com Raios-X ou substâncias radioativas, e dá outras 
providências), em seus artigos 2

o
, 3

o
 e 10

o
, é prevista a utilização da legislação de natureza 

celetista para fundamentar matéria pertinente à segurança e medicina do trabalho: 
- Normas Regulamentadoras n

o
 15 e n

o
 16 da Portaria MTB n

o
 3214/78 (regulamenta a Lei 

n
o
 6514/77, que rege a matéria de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicada pela 

Consolidação das Leis do Trabalho). 
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Demais Legislações Correlatas 

 ART. 68 a 70 DA LEI N
o
 8112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 - RJU - Regime 

Jurídico Único dos Servidores Civis da União, das Autarquias e das Fundações 
Públicas Federais; 

 ART. 12, DA LEI Nº 8.270, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 – Dispõe sobre reajuste 
da remuneração dos servidores públicos, corrige e reestrutura tabelas de 
vencimentos, e dá outras providências; 

 LEI Nº 1.234, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1950 – Confere direitos e vantagens a 
servidores que operam com Raios X e substâncias radioativas; 

 DECRETO N
o
 81.384, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1978 - Dispõe sobre a concessão 

de gratificação por atividades com raios-x ou substância radioativas e outras 
vantagens, previstas na Lei nº 1.234 de 14 de novembro de 1950, e dá outras 
providências; 

 DECRETO Nº 97.458, DE 11 DE JANEIRO DE 1989 – Regulamenta a concessão dos 
Adicionais de Periculosidade e de Insalubridade; 

 DECRETO N º 877, DE 20 DE JULHO DE 1993 – Regulamenta a concessão do 
adicional de irradiação ionizante de que trata o § 1° do art. 12 da Lei n° 8.270, de 17 
de dezembro de 1991. 

 
 

3. METODOLOGIA UTILIZADA NA AVALIAÇÃO E ANÁLISE 
A metodologia adotada para a realização das avaliações segue o recomendado pela Norma 
Regulamentadora N

o
 15 (NR-15) e Normas de Higiene Ocupacional (NHO) da 

FUNDACENTRO. Quando necessário ou recomendado, são utilizadas também as normas 
pertinentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas ou de entidades 
internacionais reconhecidas, como NIOSH - National Institute for Occupational Safety and 
Health (EUA) e ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (EUA). 
Para a presente análise, foram observadas as NR-15 e a Orientação Normativa MPOG-SGP 
n

o
 06 de 18 de março de 2013. 

 

3.1- Métodos Qualitativos 
Informações obtidas através de inspeção do local de trabalho por profissional habilitado – para 
radiações não-ionizantes, frio, umidade, alguns produtos químicos e para agentes biológicos 
(NR-15 – Anexos 7, 9, 10, 13 e 14). 
 

3.2- Métodos Quantitativos 
Informações obtidas através da dosagem e medição dos agentes físicos e agentes químicos 
que constam na NR-15 – Anexos 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 e 12, comparando os resultados obtidos 
com os Limites de Tolerância expressos na NR-15 ou, na falta destes, publicados por 
entidades internacionais reconhecidas (p.ex. NIOSH e ACGIH): 
 

a) Ruídos 
A avaliação da exposição ocupacional ao ruído contínuo ou intermitente deve ser feita 
por meio da determinação da dose diária de ruído ou do nível de exposição, 
parâmetros representativos da exposição diária do trabalhador. 

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1950/1234.htm
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O critério de referência que embasa os limites de exposição diária adotados para ruído 
contínuo ou intermitente corresponde a uma dose de 100% para exposição de 8 horas 
ao nível de 85 dB(A). O critério de avaliação considera, além do critério de referência, 
o incremento de duplicação de dose (q) igual a 5 e o nível limiar de integração igual a 
80 dB(A). 
Para avaliação de ruídos é utilizado um “Dosímetro de Ruídos” (medidor integrador de 
uso pessoal que fornece a dose da exposição ocupacional ao ruído), com medidas em 
decibéis (dB); Para Ruído Contínuo e Intermitente, instrumento de nível de pressão 
sonora operando no circuito de compensação A e circuito de resposta lenta (SLOW), 
com Limite de Tolerância de 85 dB (A) para 8 horas de exposição diária – NR-15 – 
Anexo 1. Para Ruído de Impacto (aquele que apresenta picos de energia acústica de 
duração inferior a 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo), avaliado em decibéis 
como medida de nível de pressão sonora, leitura feita no circuito linear e circuito de 
resposta rápida (FAST). Neste caso o Limite de Tolerância será de 120 dB (C) – NR-15 – 
Anexo 2. 
Nas avaliações é utilizado um dosímetro marca INSTRUTHERM, modelo DOS-500, 
patrimônio no. 18939, ajustado com nível de critério (Lc) de 85 dB, nível limiar (Lt) de 80 
dB e o incremento de duplicação de dose (q) igual a 5, equivalente a “EA” de 5 dB. 
 

b) Temperatura 
A exposição ao calor deve ser avaliada através do "Índice de Bulbo Úmido Termômetro 
de Globo" – IBUTG, que considera a temperatura de bulbo seco (tbs), a temperatura de 
bulbo úmido natural (tbn) e a temperatura de globo (tg), de acordo com as equações que 
se seguem:  
 

 Ambientes internos ou externos sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 

 Ambientes externos com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,1 tbs + 0,2 tg 
 
Nas avaliações é utilizado um “Medidor de Stress Térmico” da marca INSTRUTHERM, 
modelo TGD-400, patrimônio no. 136272, que calcula o IBUTG automaticamente, de 
acordo com NR-15 – Anexo 3. 
 

c) Radiações 

c.1) Ionizantes: avaliação deve ser feita de acordo com norma CNEN-NE-3.01 
“Diretrizes Básicas de Radioproteção” – NR-15 – Anexo 5. Nas avaliações é utilizado um 
detector de radiações ionizantes (radiações Alfa, Beta, Gama e Raios-X) modelo 
Radalert 100, marca Iospectra, patrimônio no. 18880, ajustado com escala em 
microSievert por hora (µSv/h). 
 

c.2) Não Ionizantes: ultravioleta, radiação visível e infravermelha, laser, microondas e 
ultra-sons, etc., empregando métodos específicos e próprios para cada um deles e/ou 
inspeção no local de trabalho – NR-15 – Anexo 7. 
 

d) Agentes Químicos: avaliação quantitativa de acordo com o produto químico a ser 
avaliado; resultados quantitativos podem ser obtidos através de análise por diferentes 
métodos, com equipamentos e processos específicos para cada agente químico. 
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4. ALGUMAS DEFINIÇÕES 

Agentes ambientais 
Em nosso ambiente de trabalho, estamos expostos a uma grande diversidade de agentes 
ambientais. A maioria destes faz parte do dia-a-dia de praticamente todos os seres vivos – 
por exemplo, exposição ao ar, à luz solar, à vírus e bactérias (alguns destes, inclusive, são 
fundamentais ao bom funcionamento do nosso organismo). No entanto, alguns agentes 
estão presentes no nosso ambiente de trabalho por conta do tipo de atividades que são 
desenvolvidas no local – nos escritórios, por exemplo, estamos expostos a diversos sons 
diferentes dos encontrados na natureza (telefones, impressoras, etc). Assim sendo, 
podemos concluir que cada local de trabalho tem seus agentes característicos, relacionados 
ao trabalho lá desenvolvido. 
Os agentes ambientais podem ser classificados como físicos, químicos e biológicos. 
Podemos citar como exemplos: 

 Agentes físicos - ruído, vibração, pressão, temperatura, radiação ionizante e 
não ionizante; 

 Agentes químicos - poeiras, fumos, líquidos, névoas, neblinas, gases, vapores, 
podendo ser absorvidos por via respiratória, através da pele ou por ingestão; 

 Agentes biológicos - bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, 
entre outros. 

 
São considerados agressivos os agentes ambientais que possam trazer ou ocasionar danos à 
saúde do trabalhador nos ambientes de trabalho, em função de sua Natureza, Concentração, 
Intensidade e Tempo de Exposição ao Agente, podendo assim caracterizar a insalubridade, 
quando estiver acima dos Limites de Tolerância previstos nas Normas Regulamentadoras. 

 

Risco Ambiental: É a relação entre o potencial de perigo oferecido pelo agente ambiental 
presente na atividade produtiva e as medidas de prevenção aplicadas. Quanto mais 
abrangentes forem as medidas de prevenção, menor será o risco à saúde dos trabalhadores. 
 

Ciclo de Exposição: que é o conjunto de situações ao qual o trabalhador é submetido, 
conjugado às diversas atividades físicas por ele desenvolvidas, em uma sequencia definida, 
e que se repete de forma contínua no decorrer da jornada de trabalho. 

 

Limites de Tolerância: Entende-se como sendo a concentração ou intensidade do agente 
ambiental, relacionada com a natureza e o tempo de exposição ao agente, que não causará 
dano à saúde do trabalhador durante a sua vida laboral. 
 

Medidas de Prevenção: São as medidas tomadas visando a prevenção de acidentes e 
doenças no ambiente de trabalho; podem ser de ordem geral (limpeza, organização e 
ordenação), individual direcionada aos trabalhadores (Equipamentos de Proteção Individual - 
EPI), medidas coletivas (Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC), administrativas e do 
processo laborativo do qual faz parte o trabalhador. 
 

Avaliação de Insalubridade 
Como o próprio nome diz, insalubre é algo não salubre, doentio, que pode causar doenças 
ou efeitos adversos à saúde. 
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Ambiente insalubre, em termos laborais, significa o ambiente de trabalho hostil à saúde pela 
presença de agentes agressivos ao organismo do trabalhador, em quantidade acima dos 
limites tolerados pelo organismo humano. Desta forma, por “insalubridade” entende-se a 
exposição a ambientes insalubres, em função do tempo de exposição ao agente nocivo, 
levando em conta ainda o tipo de atividade desenvolvida pelo servidor durante sua jornada 
de trabalho. 
Para se classificar um ambiente ou uma atividade como sendo insalubre, não basta existir o 
agente; além da existência deste, são necessárias duas outras condições: 
- a quantidade ou intensidade do agente deve estar além do tolerável pelo ser humano e; 
- o tempo de exposição ao agente poder causar algum dano à saúde. 
Na UFSCar esta avaliação é feita por profissionais da Divisão de Saúde e Segurança no 
Trabalho - DiSST. Sendo identificado o agente, é feita a sua análise – para isto, existe 
regulamentação legal que classifica os agentes e as quantidades ou intensidades deles que 
podem ser consideradas insalubres. A Norma Regulamentadora n

o
 15 relaciona os agentes 

e atividades consideradas insalubres. Caso o agente não esteja relacionado nesta norma, 
pode-se recorrer também a normas internacionais aceitas pela nossa legislação – por 
exemplo, da ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists, dos 
Estados Unidos da América. 

 

Avaliação de Periculosidade 
São consideradas atividades ou operações perigosas aquelas que, por sua natureza ou 

métodos de trabalho, implique contato permanente com substâncias inflamáveis ou 

explosivos, conforme NR-16 da Portaria n
o
 3214 de 08/06/1978. Também são 

consideradas perigosas as atividades ligadas à eletricidade, nos termos do Decreto N
o
 

93412 de 14 de outubro de 1986. 

A caracterização de atividade como perigosa depende de decisão do Ministério do 

Trabalho e Emprego, que estabelece na NR-16 as atividades e as condições. Os efeitos 
pecuniários da periculosidade só são devidos após a inclusão da respectiva atividade nos 

quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego (16.2 e 16.3 da NR-16). 
 

Caracterização da Exposição Habitual ou Permanente, Não Ocasional Nem 

Intermitente 
A legislação brasileira estabelece que, para se ter direito aos adicionais ocupacionais, o 
tempo de exposição aos agentes insalubres deve ocorrer de forma “Habitual ou 
Permanente, Não Ocasional Nem Intermitente”. 
 
A referência legal mais clara sobre a forma de exposição é da Orientação Normativa 
MPOG/SGP N

o
 06, de 18 de março de 2013 (substituindo a MPOG/SRH N

o
 02, de 19 de 

fevereiro 2010), em seu Artigo 9º: 
Art. 9º Em relação aos adicionais de insalubridade e periculosidade, consideram-se: 
I - exposição eventual ou esporádica: aquela em que o servidor se submete a circunstâncias ou 
condições insalubres ou perigosas, como atribuição legal do seu cargo, por tempo inferior à 
metade da jornada de trabalho mensal; 
II - exposição habitual: aquela em que o servidor submete-se a circunstâncias ou condições 
insalubres ou perigosas como atribuição legal do seu cargo por tempo igual ou superior à metade 
da jornada de trabalho mensal; e 
III - exposição permanente: aquela que é constante, durante toda a jornada laboral e prescrita 
como principal atividade do servidor. 
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Entende-se que a expressão “habitual e permanente” usada pelo legislador se refere à 
atividade exercida durante todas as semanas expostos a uma mesma condição. Este 
aspecto legal deixa clara a intenção do legislador em conceder este beneficio somente para 
aqueles expostos efetivamente aos agentes nocivos, eliminando a possibilidade de 
caracterização de “Atividade Especial” por categoria ou atividade, a partir da vigência destas 
leis e normativas. 
 
Entendem os juristas que o critério legal de habitualidade inclui os períodos legais para 
repouso, atendimento das necessidades fisiológicas, descanso semanal remunerado, ciclos 
trabalho-descanso na jornada, feriados e férias anuais. 
 
 

5. DESCRIÇÃO DO LOCAL 
O Centro de Educação e Ciências Humanas (CECH) é composto por dez departamentos 
acadêmicos, oito cursos de graduação e quatro programas de pós-graduação. 
Fazem parte do CECH o Núcleo de Estudos em Informação e Memória, o Núcleo de 
Estudos Afro-brasileiros e o Núcleo de Estudos sobre Comportamento, Cognição e Ensino 
(ECCE). 
Além disso, o Centro abriga a Unidade Especial de Ensino, Pesquisa e Extensão: 
Informação e Memória (UEIM) e os laboratórios de Interação Social (LIS); de Análise e 
Prevenção da Violência (LAPREV) e de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativa e 
Ensino Informatizado (LAHMIEI). 
O Arquivo Ana Lagôa é um acervo composto por livros, periódicos, separatas, recortes de 
jornais e revistas doados pela jornalista à UFSCar em 1996. 
 
Departamentos Acadêmicos 

a) Departamento de Artes e Comunicação (DAC) 
b) Departamento de Ciência da Informação (DCI) 
c) Departamento de Ciências Sociais (DCSo) 
d) Departamento de Educação (DEd) 
e) Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências (DFMC) 
f) Departamento de Letras (DL) 
g) Departamento de Metodologia de Ensino (DME) 
h) Departamento de Psicologia (DPsi) 
i) Departamento de Sociologia (DS) 
j) Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) 

 
Coordenação de Cursos - Graduação 
 
Programas de Pós-Graduação 
 
Unidades Especiais 
• Arquivo Ana Lagôa (AAL) 
• Unidade Especial de Informação e Memória (UEIM) 
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6. RECONHECIMENTO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS RISCOS 

AMBIENTAIS 
 
 

Gabinete da Diretoria do Centro de Ciências Humanas – CECH 

 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Secretaria Denise Cava Domeniconi 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Diretoria do CECH 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

As salas da Diretoria do Centro estão situadas no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, 
abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso em taco de madeira, janelas 
em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em 
calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. No local estão as  salas das 
secretarias e o gabinete da diretoria do centro.  

 

Área aproximada (m
2
): 70 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo de madeira revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica apoiada 
em rodízios 
- armários em chapa de aço duas portas 
- microcomputadores 

- cortinas tipo persiana vertical 
- ventilador de teto 
- ventilador de pedestal 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades típicas de administração. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

DEPARTAMENTOS ACADÊMICOS 
 

a) Departamento de Artes e Comunicação (DAC) 
 
 

a.1 Prédio Principal 
 

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello, Paulo Roberto Sanches e José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Profº Flavia Cesarino 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Prédio principal 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O prédio principal do Departamento de Artes e Comunicação está situado na área sul do campus de São 
Carlos, abrigado em prédio de alvenaria de blocos aparente, com paredes rebocadas e divisórias de madeira 
tipo “Duratex”, cobertura em telhas cerâmicas tipo francesa, possui piso em granilite, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes, sanitários separados por sexo e sanitário para portadores de necessidades especiais. 
O prédio está subdividido em gabinetes de docentes, secretaria, sala de chefia, laboratórios e área de vivência e 
almoxarifado (arquivo morto). 

 

Área aproximada (m
2
): 1060 m2 

Pé direito aproximado (m): laje inclinada variando de 3 a 6 metros  

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

-  mobiliário de escritório: mesas, armários, arquivos 
- microcomputadores 
- impressoras 
- scanners 
- arquibancada de madeira 
- bancos de madeira 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades típicas administrativas e acadêmicas 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 
 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.2 Laboratório de Animação e Hipermídia e Laboratório de Estereoscopia 

Videográfica 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Professor Leonardo Antonio de Andrade  

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Animação e Hipermídia e Laboratório de Estereoscopia Videográfica 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar superior, cobertura em telha cerâmica tipo francesa, possui piso vinílico 
tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, forro de laje,  rede elétrica distribuída 
através de conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, contendo oito salas divididas por 
paredes e portas de divisórias de madeira tipo “Duratex”, composto de duas salas.  

 

Área aproximada (m
2
): 18   m2 

Pé direito aproximado (m): variando de 2 a 6 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

Iluminação: natural x 

 artificial x 
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Principais equipamentos existentes no local: 

- microcomputador (PC tres unidades) 
- notebook Macintosh (uma unidade) 
- microcomputador Macintosh (PC uma unidade) 
- servidores (PC tres unidades) 
- monitor de tubo catódico (tres unidades) 
- monitor de LED  

- mesa de luz para animação 
- mesa para computador (cinco unidades) 
- bancada em madeira revestida em fórmica 
- rack com scanner e mesa 
- mesa digitalizadora 
- cadeiras estofadas 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades didáticas, para o desenvolvimento e animação de jogos eletrônicos em 3 D. 
Atividades de pesquisas de pós-graduação. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 
 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.3 Laboratório de Estudos e Realização de Documentários 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches  

CONTATO NO LOCAL:  

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação 

LOCAL: Laboratório de Estudos e Realização de Documentários 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Laboratório está situado no conjunto de salas do prédio da diretoria do Centro de Ciências Humanas – CECH, sala 
em alvenaria com paredes rebocadas, em andar superior, cobertura em telha fibrocimento, possui piso em taco de 
madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, forro em laje, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes, porta de acesso em madeira.  
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Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,5 m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras,armários com gaveteiro,computadores,impressoras,monitor de vídeo profissional,data 
show,mesa de reunião,ventilador de teto,persianas verticais. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades de elaboração de projetos e realização e produção de documentários... 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.4 Laboratório de Imagem e Vídeo Digital - LIVID 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches  

CONTATO NO LOCAL: Professor Dario de Souza Mesquita Junior 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação 

LOCAL: Laboratório de Imagem e Vídeo Digital - LIVID 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, cobertura em telha cerâmica tipo francesa, possui piso vinílico 
tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, forro em madeira, rede elétrica distribuida 
através de conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, porta de acesso em madeira, contendo 
oito salas divididas por paredes e portas de divisórias de madeira tipo “Duratex”, composto de duas salas.  
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Área aproximada (m
2
): 35 m2 

Pé direito aproximado (m): variando de 3 a 5 m 

 

Ventilação: natural  

 artificial  

 

Iluminação: natural  

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- microcomputador 
- televisor 
- DVD 
- placa de captura de imagem e som 
- HUB 

- ar condicionado- 
- armários de madeira 
- mesa tipo escrivaninha 
- cadeiras estofadas 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades acadêmicas, voltadas para a edição de imagens e sons, através da captura de 
imagens das câmeras dos departamentos. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.5 Laboratório de Integração Midiática - LIM 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Professor Leonardo Antonio de Andrade  

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Integração Midiática - LIM 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar superior, cobertura em telha cerâmica tipo francesa, possui piso vinílico 
tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, forro de lage,  rede elétrica distribuida 
através de conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, contendo oito salas divididas por 
paredes e portas de divisórias de madeira tipo “Duratex”. 

 
 

Área aproximada (m
2
): 9,36 m2 

Pé direito aproximado (m): variando de 2 a 5 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- monitores profissionais (quatro unidades) 
- televisão de tubo catódico (duas unidades) 
- monitor de computador (uma unidade) 
- mesa de edição de vídeo ao vivo (switcher) 
- mesa de som 

- mesa controladora de edição 
- vídeo tape DVCAM (duas unidades) 
- vídeo tape VHS profissional 
- vídeo tape VHS U-MATIC 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas  

Outras X Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidos trabalhos de transcrição de mídia,edição linear e projetos de extensão para emissão de 
cópias de filmes, documentários e outros vídeos. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.6 Laboratório de Musicalização 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL:  
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IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Musicalização 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O prédio é construído em paredes de alvenaria, possui luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, rede 
elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas , iluminação e ventilação natural através de portas e janelas 
em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, piso vinílico tipo “paviflex” em toda a extensão da construção, 
portas de madeira com visor de vidro nas divisões internas, porta de acesso ao prédio em madeira duas folhas com 
visor ,teto de laje reta, cobertura em telhas de fibrocimento, sanitários separados por sexo, possuindo várias salas e 
laboratórios, nas dependências da edificação, também separadas por paredes de alvenaria e assim distribuídas: 
- LEC: Laboratório de Ensino Coletivo, coordenado pelo professor mestre José Alessandro da Silva. No local são 
desenvolvidas atividades de orientação aos alunos, ensaios e aulas; 
- LAD: Laboratório Didático, coordenado pelo professor doutor Fred Siqueira Cavalcanti. No local são desenvolvidas  
atividades de orientação em aulas de chorinho, violão e projetos de canto; 
- Sala de Apoio Técnico: são executadas atividades administrativas de contrôle, guarda e empréstimo de 
instrumentos musicais; 
- Lacrimus: Laboratório de Criação Musical coordenaldo pelo professor doutor Fred Siqueira Cavalcanti. No local são 
desenvolvidas atividades de ensaios, aulas e projetos; 
- Sala da Secretaria do Laboratório de Musicalização: realiza atividades administrativas; 
- Todas as dependências acima descritas, possuem mobiliário com mesas com tampo de madeira revestidas em 
fórmica, cadeiras estofadas, armários, estantes, microcomputadores e impressoras. Os instrumentos musicais estão 
distribuídos nos vários laboratórios e salas existentes. 

 

Área aproximada (m
2
): 400 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mobiliário para escritório como mesas, cadeiras estofadas,armário de aço,estantes com prateleiras, relógio de 
parede, televisor, lousa digital, espelhos, ventiladores, quadro branco, mural de informações, instrumentos musicais 
acústicos e eletrônicos, estantes de partituras, caixas de som, mesa de controle de som, microcomputadores, 
impressoras. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São realizadas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão voltados ao curso de Educação Musical. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 

 

a.7 Gabinete de Docentes 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professora Jane Borges de Oliveira 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação 

LOCAL: Gabinete de Docentes 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O gabine de Docentes está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em 
prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em 
taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de 
conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes e porta de acesso em madeira. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 12 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,50 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo de madeira revestidas em fórmica e estrutura metálica 
- cadeiras estofadas 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Atividades administrativas 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 

 

a.8 Sala Pixinguinha 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professora Jane Borges de Oliveira Santos 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Sala Pixinguinha 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala está situada no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, no andar superior, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em taco de 
madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, 
luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 12 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,50 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo de madeira revestidas em fórmica e estrutura metálica, cadeiras estofadas 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Atividades acadêmicas e administrativas 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 

 

a.9 Sala Tom Jobim – Sala de Estudos de Discentes 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi e Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Técnico Djalma Ribeiro Junior 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciência Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Sala Tom Jobim – Sala de Estudos de Discentes 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala esta situada no andar superior do prédio principal do Centro de Ciências Humanas - CECH, em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em taco de madeira, janelas em 
esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas de 
duas lâmpadas fluorescentes, porta de acesso em madeira. 

 

Área aproximada (m
2
): 12 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,50 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo em madeira revestida em fórmica, cadeiras estofadas 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa  

Administrativas  

Outras  Quais? Ensino 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades acadêmicas. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 

 

a.10 Teatro de Bolso 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Técnico Djalma Ribeiro Júnior 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação 

LOCAL: Teatro de Bolso 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O teatro está situado em prédio anexo ao prédio do Departamento de Artes e Comunicação – DAC do Centro de 
Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de alvenaria de blocos aparente e também com paredes rebocadas, 
disposto em forma de anfi-teatro, em andar térreo, possui  palco com piso em madeira ipê de tábua corrida (tipo 
assoalho), piso em granilit na área da platéia, não há janelas no salão principal, janelas em esquadrias metálicas 
envidraçadas com vitrô e piso em granilit no corredor contíguo ao salão principal, paredes internas com revestimento 
acústico em madeira, carpete e fibra de papel jateado,  rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em 
calhas de duas lâmpadas fluorescentes, sanitários separados por sexo,  cobertura em telhas cerâmicas tipo 
francesa, apoiada sobre travejamento de madeira.O prédio é subdividido em quatro salas sendo uma sala do 
camarim e tres salas para almoxarifado.  

 

Área aproximada (m
2
): 350 m2 

Pé direito aproximado (m): 5 metros 

 

Ventilação: natural  

 artificial  

 

Iluminação: natural  

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas em madeira 
- cadeira de plástico apoiadas em estrutura metálica 
na platéia 
- refletores 
- caixas de som 

- amplificador (rack) 
- microfone sem fio 
- tela de projeção 
- portas de acesso ao salão dotadas de barra anti-
pânico  
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

São desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de música e audiovisual. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.11 TV CECH 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches  

CONTATO NO LOCAL:  

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação 

LOCAL: TV CECH 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Estúdio consiste de 02 salas e está situado no conjunto de salas do prédio da diretoria do Centro de Ciências 
Humanas – CECH, sala em alvenaria com paredes rebocadas, em andar superior, cobertura em telha fibrocimento, 
possui piso em taco de madeira, forro em laje, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, porta de 
acesso em madeira,não possuindo janelas e vitros.   

 

Área aproximada (m
2
): 24 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,5 m 

 

Ventilação: natural  

 artificial X 

Iluminação: natural  

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Monitores,mesa controladora de edição ao vivo,vídeo DV CAM, intercomunicadores,computadores,refletores de 
teto em luz fria,refletor de tripé,lousa digital,Kit refletor com lâmpadas de tungstênio, gravadores de áudio 
digital,microfones,escada tipo americana,mesas em estrutura metálica, cadeiras estofadas,armários de 
madeira. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades de produção audiovisual, com edição de vídeos e áudio  ao vivo,apresentação de 
vídeo aulas. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.12 Estúdio de Filmagem 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello / Paulo Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Pedro Dolosic Cordebello 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação. 

LOCAL: Estúdio de Filmagem 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria com revestimento acústico. 
- Piso acabado de concreto. 
- Cobertura tipo forro de madeira. 

 

Área aproximada (m
2
): 51,68 

Pé direito aproximado (m): 6,00 / 3,00 

 

Ventilação: natural  

 artificial X 

 

Iluminação: natural  

 artificial X 
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Principais equipamentos existentes no local: 

- Arquibancada. 
- Prateleiras. 
- Flash fotográfico. 
- Gerador de Flash. 
- Câmera U matic. 
- Pedestal. 
- Teleprompter.  
- Monitor. 
- Girafo. 

- Tapadeiras. 
- Tripés. 
- Fonte de câmeras. 
- Visores de câmeras. 
- Câmeras DV CAM. 
- Refletores. 
- Guia. 
- Prateleiras de madeira e de aço. 
- Aparelho de ar condicionado. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras X Quais? Extensão. 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Aulas práticas de filmagem e fotografia. 
- Produção de filmagens e vídeos. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Aparelho de ar condicionado. 

EPI: N/A 

 
 

OBSERVAÇÕES: 
Fungos gerados nas proteções acústicas devido a falta de ventilação do ambiente e Infiltração de água pluvial: 
- Realizar a limpeza e impermeabilização da proteção acústica do local. 
- Realizar serviço de manutenção preventiva e corretiva referente a infiltração de água pluvial.  

 
 

a.13 Laboratório de estudos audiovisuais 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello / Paulo Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Eliane Coster / Flavia Cesarino 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação 

LOCAL: Laboratório de estudos audiovisuais. 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria tipo bloco. 
- Piso acabado tipo granilite. 
- Luminárias contendo lâmpadas fluorescentes. 
- Utilização de divisórias para delimitar espaço físico. 

 

Área aproximada (m
2
): 58,40 m² 

Pé direito aproximado (m): 3,00 / 6,00 

 
 

Ventilação: natural X 

 artificial  

 

Iluminação: natural  

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- Televisores. 
- Videoteca.  
- Prateleiras de aço .  
- mesas e carteiras. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Projeção de filme com estudos acadêmicos. 
- Execução de demais atividades relacionadas com a área. 
- Guarda de fitas. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

N/A   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: N/A 

EPI: N/A 

 
 

a.14 Laboratório de Externa – LABEX 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Djalma Ribeiro Junior e Pedro Dolosic Cordebello 
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IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Externa – LABEX 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio 
de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em 
granilite e vinílico, bancada em alvenaria revestida em material cerâmico, não há janelas, rede elétrica 
distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, porta de 
acesso em caixilhos metálicos sem vidro, dividido em hall de entrada e duas salas de manutenção. 

 

Área aproximada (m
2
): 35 m2 

Pé direito aproximado (m): variando de 2,80 m a 6 metros 

 

Ventilação: natural  

 artificial  

 

Iluminação: natural  

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- furadeira portátil 
- serra tico-tico 
- carregadores de bateria para câmeras de filmagem 
profissionais DVCAM 
- microcomputador 
- notebook 
- cabos elétricos 
- cabos de vídeo 
- cabos de dados  

- cabos de áudio 
- câmeras fotográficas digitais 
- filmadoras digitais HD 
- refletores de luz com lâmpadas de tungstênio 
- mesas de edição de vídeos ao vivo 
- estufa para acondicionamento de lentes (duas unidades) 
- acessórios de áudio e foto 
- ferramentas manuais em geral 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas  

Outras x Quais? Serviços de manutenção 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Serviços de manutenção, suporte em equipamentos e acompanhamento em aulas práticas. Atividades no 
campus e extra campus. Trabalhos de assistência técnica aos demais laboratórios do departamento. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

químico álcool isopropílico em pequenas quantidades  

químico estanho em pequenas quantidades  

químico pasta de solda em pequenas quantidades  

químico cola tipo “Araldite” em pequenas quantidades  
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Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.15 Laboratório de Fotografia 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello / Paulo Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Eliane Coster 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação. 

LOCAL: Laboratório de Fotografia. 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Laboratório composto de 2 salas (sala escura / sala seca) 
- Paredes de alvenaria com reboco aparente. 
- Piso tipo granilite. 
- Cobertura tipo forro de madeira. 
- Cuba de Revelação. 
- Geladeira. 
- Bancada em alvenaria com tampo de madeira revestida por fórmica. 
- Pias tipo cuba. 
- Carteiras e mesas. 

 

Área aproximada (m
2
): 48,00 

Pé direito aproximado (m): 6,00 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- Reveladores. 
- Maquina fotografia. 
- Aparelhos desumidificadores. 
- Aparelho de ar condicionado. 
- Holofotes de luz negra. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras X Quais? Extensão 
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Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Disciplinas de fotografias e aulas práticas.  
- Revelação e ampliação. 
- Laboratório de processamento de fotoquímico. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

Químico Bases e ácidos utilizados no processo de revelação. 40 

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Ar condicionado, aparelho desumidificador de ar. 

EPI: N/A 

 
 

a.16 Laboratório de som 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello / Paulo Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Ana Luiza Pereira Barbosa. 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Artes e Comunicação 

LOCAL: Laboratório de som 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes em alvenaria revestido por espuma acústica. 
- Piso acabado revestido por paviflex. 
- Forro de madeira revestido por espuma acústica. 
- Luminárias contendo lâmpadas fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
): 38,16 

Pé direito aproximado (m): 6,00 

 

Ventilação: natural  

 artificial X 

 

Iluminação: natural  

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- Mesas de som com 24 canais. 
- Tela de projeção. 
- Data Show. 
- Equipamentos de som. 
- Caixas acústicas. 
- Micro computadores. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras X Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Aulas teóricas e praticas em pesquisa de som. 
- Atividades acadêmicas. 
- Monitoria. 
- Programas computacionais na área de áudio (som para cinemas e musicas). 
- Gravação. 
- Orientação de bolsista. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

Físico Ruído oriundo das pesquisas e estudo do som. 40 

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: N/A 

EPI: NA 

 
 
PROPOSTA TÉCNICA PARA CORREÇÃO 
 

OBSERVAÇÕES: 
Será necessário realizar uma avaliação referente a concentração de ruído no local. 

 
 

a.17 Sala de Ensaio da Orquestra 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi,  e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Professora Maria Carolina Leme Joly 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Sala de Ensaio da Orquestra 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala está situada na área sul do campus de São Carlos, em andar térreo, abrigada em prédio de alvenaria, 
com paredes rebocadas e revestidas com elementos para tratamento acústico como carpete e madeira, janelas 
em caixilhos de alumínio basculante com vidros duplos, portas laterais de duas folhas em gesso com 
revestimento em chapa de aço dotadas de barra anti-pânico, teto em forro modular com placas de papelão 
prensado e acabamento superficial, apoiadas em estrutura metálica. Possui ainda piso em madeira de tábua 
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corrida, rede elétrica distribuida através de conduites embutidos na parede, luminárias em calhas de quatro 
lâmpadas fluorescentes e intercaladas com luminárias com lâmpadas tipo spot, laje reta com clarabóia sobre a 
platéia, cobertura em telhas de fibrocimento, porta de correr na entrada principal de acesso ao prédio em chapa 
de aço, portas em madeira com visor de vidro e duas folhas cada. O prédio é subdividido em sala de ensaio, 
platéia, sala do estúdio, sala para guarda de instrumentos musicais, copa, sanitários separados por sexo. 

 

Área aproximada (m
2
): 230 m2 

Pé direito aproximado (m): 5,00 m sala de ensaio, 2,80 m sala de instrumentos e 3,00 m platéia 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- instrumentos musicais de cordas 
- instrumentos musicais de sopro 
- instrumentos musicais de percussão 
- teclados 
- amplificadores transistorizados tipo combo (circuito elétrico e altos falantes no mesmo gabinete) 
- estantes de partituras 
- cadeiras estofadas 
- bancos de madeira 
- estantes em aço com prateleiras (duas unidades) 
- arquivo de aço com gavetas (duas unidades) 
- armário em madeira revestido em fórmica com prateleiras e duas portas 
- programas computacionais específicos para a área de música 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades com aulas de graduação, pesquisas de graduação e pós-graduação, aulas de 
instrumentos, ensaios da orquestra. 

 
 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 
 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 
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a.18 Laboratório de Criação Musical – LACRIMUS 
 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Coordenador Professor Fred Siqueira Cavalcante 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Criação Musical - LACRIMUS 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no Prédio da Educação Musical o qual pertence ao Departamento de Artes e 
Comunicação – DAC do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de alvenaria com paredes 
rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com 
vitrô, teto reto em PVC, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
):  20 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo de madeira revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armários 
- estantes 
- instrumentos musicais 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No local são desenvolvidas atividades de ensaios, aulas e projetos 

 
1. ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

ruído decorrente do funcionamento dos exaustores do prédio vizinho do Dept. de Anatomia  
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Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.19 Laboratório de Ensino Coletivo – LEC 
 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Coordenador Professor Fred Siqueira Cavalcante 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Ensino Coletivo - LEC 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no Prédio da Educação Musical do DAC, abrigado em prédio de alvenaria com paredes 
rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com 
vitrô, teto reto em PVC,  rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
):  20 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo de madeira revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armários 

- estantes 
- instrumentos musicais 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No local são desenvolvidas atividades de orientação aos alunos, ensaios e aulas. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

ruído decorrente do funcionamento dos exaustores do prédio vizinho do 
Dept. de Anatomia 
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Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 

 

a.20 Laboratório Didático – LAD 
 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Coordenador Professor Fred Siqueira Cavalcante 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório Didático - LAD 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no Prédio da Educação Musical o qual pertence ao Departamento de Artes e 
Comunicação – DAC do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de alvenaria com paredes 
rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com 
vitrô, teto reto em PVC,  rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
):  20 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo de madeira revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armários 
- estantes 
- instrumentos musicai 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No local são desenvolvidas  atividades de orientação em aulas de chorinho, violão e projetos de canto. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

ruído decorrente do funcionamento dos exaustores do prédio vizinho do 
Dept. de Anatomia 

 

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.21 Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Musical – NEPEM 
 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Coordenador Professor Fred Siqueira Cavalcante 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Núcleo de Estudos e Pesquisa em Educação Musical - NEPEM 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no Prédio da Educação Musical o qual pertence ao Departamento de Artes e 
Comunicação – DAC do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de alvenaria com paredes 
rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com 
vitrô, teto reto em PVC,  rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes. 

  

 

Área aproximada (m
2
):  20 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo de madeira revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armários 
- estantes 
- instrumentos musicais 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São realizadas atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão como ensaios, aulas e projetos, voltados 
ao curso de Educação Musical.  

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

ruído decorrente do funcionamento dos exaustores do prédio vizinho do Dept. 
de Anatomia 

 

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.22 Prédio do Curso de Educação Musical 
 
DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Coordenador Professor Fred Siqueira Cavalcante 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Prédio do Curso de Educação Musical 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O prédio é construído em paredes de alvenaria, possui luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, rede 
elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas , iluminação e ventilação natural através de portas e janelas 
em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, piso vinílico tipo “paviflex” em toda a extensão da construção, 
portas de madeira com visor de vidro nas divisões internas, porta de acesso ao prédio em madeira duas folhas com 
visor ,teto em PVC, cobertura em telhas de fibrocimento, um sanitário para uso infantil e outro sanitário para adultos , 
possuindo várias salas e laboratórios, nas dependências da edificação, também separadas por paredes de alvenaria 
e assim distribuídas: Laboratório de Musicalização, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação Musical – NEPEM, 
Laboratório de Ensino Coletivo – LEC, Laboratório Didático – LAD, Sala de Apoio Técnico, Sala da Secretaria do 
Prédio da Educação Musical. 

 

Área aproximada (m
2
): 400 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 
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Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas  
- cadeiras estofadas 
- armário de aço 
- estantes com prateleiras 
- relógio de parede 
- televisor 
- lousa digital 
- espelhos 
- ventiladores 

- quadro branco 
- mural de informações 
- instrumentos musicais acústicos e eletrônicos  
- estantes de partituras 
- caixas de som 
- mesa de controle de som  
- microcomputadores 
- impressoras. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São realizadas atividades administrativas e acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão voltados ao curso de 
Educação Musical. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

ruído decorrente do funcionamento dos exaustores do prédio vizinho do Dept. de Anatomia  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

a.23 Laboratório de Investigação e Realização em Imagem e Som - LIRIS 
 
DATA AVALIAÇÃO: 11/07/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professora Alexandra Lima Gonçalves Pinto 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Artes e Comunicação - DAC 

LOCAL: Laboratório de Investigação e Realização em Imagem e Som - LIRIS 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no prédio do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de alvenaria 
com paredes rebocadas, em andar superior, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas 
envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuída através de conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas 
fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento  

 

Área aproximada (m
2
):  19 m2 

Pé direito aproximado (m): 4 metros 

 

Ventilação: natural x prejudicada 

 artificial  

 

Iluminação: natural x prejudicada 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

mesa de centro com tampo revestido em fórmica estrutura de metálica, mesa de escritório tipo escrivaninha 
revestida em fórmica estrutura de metálica, cadeira estofada, cadeiras com assento plástico estrutura metálica, 
armários em madeira revestidos em fórmica, arquivo de madeira com gaveteiro revestido em fórmica, quadro 
branco, móvel estofado tipo sofá de quatro lugares, mesa em madeira para TV, televisor de tubo catódico, 
persiana vertical 
Obs. Com exceção do televisor que possui patrimônio, os demais móveis e equipamentos pertencem a docente 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão (Coordenadora do Cine UFSCar) 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

São desenvolvidas atividades voltadas à pesquisa e produção áudio visual (cinematográfica) 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não há  

EPI: não há 

 

Observações:  
A professora informou que há cheiro de mofo, o que indica a presença de umidade na sala, decorrente de 
vazamento do telhado durante as chuvas. Foi realizada a manutenção para reparo, porém não surtiu efeito 
desejado totalmente. Nas esquadrias metálicas o vitrô basculante não funciona (não báscula). 
Há presença de pombos no prédio. 
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b) Departamento de Ciência da Informação (DCI) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professor Roniberto Morato do Amaral 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Ciências da Informação – DCI – CECH 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Departamento de Ciências da Informação - DCI está situado na área sul do campus de São Carlos, da UFSCar, no 
conjunto de prédios que compõe o Centro de Ciências Humanas – CECH, no andar superior, possui piso em taco de 
madeira em todas as dependências, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica 
distribuída através de conduítes e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em 
telhas de fibrocimento contendo salas divididas por  portas e paredes internas por divisórias tipo “Duratex”, possuindo 
dois laboratórios para apoio às atividades de ensino da graduação e pós graduação, secretaria, sala de seminários, 
sala de espera e gabinetes de docentes. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 60 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- microcomputadores 
- impressoras 
- mesas com  tampo de madeira revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- ventilador 
- persiana vertical 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

São realizadas atividades acadêmicas e administrativas. O departamento oferta  disciplinas para o curso de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. O DCI é participante também, do Curso de Sistemas de Informação 
na modalidade à distância, e do Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade (PPGCTS). 
O Departamento oferece ainda disciplinas nos cursos de Biologia e Ciência da Computação, dentre outros. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

b.1 Laboratório de Ensino de Ciência da Informação – LECI 
 

DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professor Roniberto Morato do Amaral 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Ciências da Informação – CECH 

LOCAL: Laboratório de Ensino de Ciência da Informação – LECI - CECH 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar superior, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas 
de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 8 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- livros, separatas e periódicos, microcomputadores, impressoras. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No laboratório os alunos realizam atividades práticas relacionadas a organização do acervo; classificação, 
indexação e catalogação das obras; preservação e recuperação de documentos e produção de novos materiais 
bibliográficos. O LECI é utilizado para atividades didáticas complementares em horário extra-classe. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

b.2 Laboratório de Informática em Ciência da Informação – LICI 
 

DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professor Roniberto Morato do Amaral 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Ciências da Informação – DCI –  CECH 

LOCAL: Laboratório de Informática em Ciência da Informação – LICI – DCI - CECH 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, no andar superior, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas 
de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 50 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- microcomputadores, internet por cabo e sem fio, projetor, sistema de som, projetor, sistema de som, 
impressora, scanner, infra-estrutura de rede (switch, cabos, roteador wireless), softwares de uso amplo e 
específicos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, mesa com tampo de madeira revestida em fórmica, 
cadeiras estofadas, ventiladores. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 
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Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Ensino, pesquisa e extensão. São realizadas atividades experimentais visando a capacitação dos alunos nas 
tecnologias de informação e comunicação.Há computadores localizados em postos de trabalho que comportam 
até 4 pessoas cada e favorecem as atividades colaborativas e o compartilhamento do conhecimento. Estão 
disponíveis softwares de escritório (editor de textos, planilhas eletrônicas, gerenciador de apresentações e 
outros, navegadores da web), reprodução de áudio e vídeo, tratamento de imagens, elaboração de tutoriais, 
análise bibliométrica e outros. O LICI está disponível para aulas de graduação e pós-graduação e atividades 
didáticas complementares. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

b.3 Sala de Seminários 
 

DATA AVALIAÇÃO:  

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professor Roniberto Morato do Amaral 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Ciências da Informação – DCI – CECH 

LOCAL: Sala de Seminários 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A Sala de Seminários está situada nas dependências do departamento de Ciências da Informação – DCI, no 
conjunto de prédios que compõe o Centro de Ciências Humanas – CECH, na andar superior,  possui paredes 
rebocadas, piso em taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica  
distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em 
telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 60 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 
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Principais equipamentos existentes no local: 

- microcomputador 
- data show 
- tela de projeção 
- mesas com  tampo de madeira revestido em fórmica 

- cadeiras estofadas 
- ventilador 
- persiana vertical 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa  

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Atividades ensino, extensão e eventos voltados à área 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 
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c) Departamento de Ciências Sociais (DCSo) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 09/04/2012 

 

AVALIADOR: José Roberto, Paulo Sanches, Eduardo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Ciências Sociais 

LOCAL: O departamento localiza-se na Área Sul do Campus da UFSCar em São Carlos. Conta 
com um auditório próprio, no qual se realizam os eventos do departamento e das pós-
graduações vinculadas a ele. O prédio atual conta também com as secretarias do 
Departamento, do Curso de Ciências Sociais, do PPGPOL e do PPGAS. As salas dos 
docentes encontram-se no prédio do departamento. 

 
Principais Linhas de Pesquisa: 

 Antropologia da Saúde, do Esporte e Corporalidade; 

 Antropologia da Política, da Violência e do Estado; 

 Deslocamentos, Memória e Territorialidades; 

 Antropologia: questões interdisciplinares, teóricas e metodológicas; 

 Etnologia: conhecimentos indígenas e interculturalidade; 

 Antropologia urbana; 

 Instituições e comportamento político; 

 Instituições políticas e organizações econômicas; 

 Teoria e pensamento político. 
 
Pós-graduação: O Departamento de Ciências Sociais sedia as pós-graduações em Ciência Política e em 
Antropologia Social. 
 
Laboratórios e grupos de pesquisa: 

 Hybris; 

 LEM (Laboratório de Estudos Migratórios); 

 Arquivo Ana Lagoa; 

 Observatório da educação indígena; 

 Núcleo de Estudos do Valor e da Hierarquia (NEVH); 

 Antropologia do estado e da guerra – Laboratório de Pesquisa; 

 Núcleo de Estudos Legislativos e de Política Externa – NELPE; 

 Centro de Estudos de Partidos Políticos; 

 Grupo de Estudos Sobre Políticas Públicas e Sociais; 

 LEAP – Lab. de Estudos; 

 DATAPOL – Lab. Pesquisa, Análise de Dados e Documentação em Ciência Política. 
 
Outros locais: salas de secretarias, almoxarifado, auditório, copa, etc. 
 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria, piso cerâmico, forro em PVC 

 

Área aproximada (m
2
): 618 

Pé direito aproximado (m): 3 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

http://www.ufscar.br/~dcso/?page_id=41
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Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Típicos de ambiente administrativo - Mesas, escrivaninhas, armários, computadores, impressoras 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras X Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Atividades de docência, de pesquisa e extensão em Ciências Sociais, e atividades administrativas necessárias 
ao funcionamento do departamento. “Sinteticamente o conceito de Ciências Sociais pode ser definido como 
“Um conjunto de disciplinas que tentam de forma objetiva estudar os sistemas e estruturas sociais, os 
processos políticos e econômicos, as interações de grupos ou indivíduos diferentes com a finalidade de 
fundamentar um corpus de conhecimento possível de verificação” (Dicionário de Ciências Sociais, FGV, Rio, 
1987, p. 184). As Ciências Sociais pertencem ao ramo de conhecimento das Ciências Humanas (Economia, 
Psicologia, Geografia, História, Demografia, etc.) e o seu surgimento, enquanto campo acadêmico e atividade 
profissional, está historicamente ligado à emergência da sociedade industrial e de massa no século XIX, sendo 
precedido pelo pensamento iluminista que abriu caminho, no século XVIII, ao pensamento crítico e laico.” “O 
cientista social estuda a sociedade do ponto de vista antropológico, político e sociológico.” 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: NA 

EPI: NA 

 
 

d) Departamento de Educação (DEd) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR: 
 

Paulo Roberto Sanches /José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO 
NO LOCAL: 

Professor José dos Reis 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH  

DEPARTAMENTO: de Educação 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O departamento está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, no andar superior, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas 
de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento, contendo vinte e nove salas incluindo as salas 
da secretaria, secretaria de graduação e secretaria de pó-graduação, sala da recepção e laboratórios, divididas por 
paredes de alvenaria e paredes e portas de divisórias de madeira tipo “Duratex”. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 320 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,5 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa em madeira com tampo revestido em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armário em madeira 
- armário de aço 
- microcomputadores 
- impressoras 

- data show 
- tela de projeção 
- notebook 
- estantes em chapa de aço com prateleiras 
- refrigerador 
- purificador de água 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Secretária do departamento: atividades típicas de administração 
 O docentes do departamento de Educação desenvolvem em nível de graduação atividades acadêmicas de ensino do 
Curso de Licenciatura em Pedagogia, do Curso de Pedagogia, de Pós-Graduação e do Programa de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE). Quanto às atividades de pesquisa e extensão, o Departamento de Educação desenvolve vários 
projetos. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 
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d.1 Laboratório de Estágio Supervisionado em Gestão Educacional 
 

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Prof. João dos Reis Silva Junior  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Educação 

LOCAL: Laboratório de Estágio Supervisionado em Gestão Educacional 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria com reboco acabado. 
- Piso tipo granilite. 
- Cobertura tipo laje. 
- Luminárias tipo lâmpadas fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
): 69,58 

Pé direito aproximado (m): 3,00 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- Aparelho de ar condicionado. 
- Data Show. 
- Ventiladores. 

- Armários e mesas. 
- Tela de projeção. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa  

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

- Aulas teóricas e praticas, Reuniões de grupos, Seminários / Palestras. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

N/A   
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Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Aparelho de ar condicionado. 

EPI: N/A 

 
 

d.2 Laboratório de Políticas e Gestão da Educação 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: João dos Reis Silva Junior 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Educação 

LOCAL: Laboratório de Políticas e Gestão da Educação 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria com reboco acabado. 
- Piso tipo granilite. 
- Cobertura tipo laje. 
- Luminárias tipo lâmpadas fluorescente.  

 

Área aproximada (m
2
): 69,58 

Pé direito aproximado (m): 3,00 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
 
Principais equipamentos existentes no local: 

- Aparelho de ar condicionado. 
- Data Show. 
- Ventiladores. 

- Armários e mesas. 
- Tela de projeção. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência X 

Pesquisa  

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Aulas teóricas e praticas. 
- Reuniões de grupos. 
- Seminários / Palestras. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

N/A   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: N/A 

EPI: N/A 

 
 

d.3 Sala Pedagogia da Terra 
 
DATA AVALIAÇÃO: 01/07/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Prof. Luiz Bezerra Neto 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Educação 

LOCAL: Sala Pedagogia da Terra 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Sala localizada no andar superior do prédio principal do Centro de Educação e Ciências Humanas pertencente 
ao Departamento de Educação,  abrigado em sala de alvenaria com paredes rebocadas, cobertura em telhas 
de fibrocimento, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede 
elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em 
telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 20 m² 

Pé direito aproximado (m): 3,50 m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial  

 

Iluminação: natural X 

 artificial  

 
 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras, armários de aço, arquivos de aço, computadores, impressora, prateleiras de aço, lousa 
branca, mesa de reunião. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 
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Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Atividades administrativas e acadêmicas  do curso de Pedagogia da Terra voltadas ao assentados rurais e 
integrantes do MST. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

N/A   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Aparelho de ar condicionado. 

EPI: N/A 

 
 

e) Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências (DFMC) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL:  

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

  

DEPARTAMENTO: Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências – DME 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Departamento de Filosofia e Metodologia das Ciências está situado na área sul do campus de São Carlos, da 
UFSCar, no conjunto de prédios que compõe o Centro de Ciências Humanas – CECH. A edificação é térrea e 
constituída em paredes de alvenaria, luminárias de duas lâmpadas fluorescentes fixadas em calha, janelas com 
vitrô envidraçado,piso emborrachado tipo “paviflex” em todas as dependências,  condutores elétricos embutidos 
em conduites, portas de madeira nas divisões internas, duas portas de acesso ao prédio com  duas folhas 
cada,  envidraçadas, cobertura em telhas de fibrocimento, possuindo sala de estudos, sala de 
reunião,secretaria do departamento, secretaria de pós-graduação e secretaria de coordenação e gabinetes de 
docentes, copa e cozinha, sanitários separados por sexo. 

 

Área aproximada (m
2
): 139 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Ventilador de teto, armários em chapa de aço (tres unidades), estante em chapa de aço com prateleiras, 
cadeiras estofadas, mesa de madeira com tampo revestido em fórmica e estrutura de ferro, mesa com tampo 
em madeira e estrutura de ferro para telefone, refrigerado tipo “frigobar”, persianas verticais, 
microcomputadores. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades acadêmicas em pesquisa e docência. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 

f) Departamento de Letras (DL) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Fernanda Dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Letras 

LOCAL: Prédio Principal 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria com área total de 1100 m² ,forro em laje,piso em paviflex,luminárias em calhas com 02 
lâmpadas fluorescentes, vitros em esquadrias metálicas, porta de acesso em estrutura metálica, onde se 
situam gabinetes de docentes, sala de chefia, sala da secretaria,sala da coordenação de curso, laboratórios, 
almoxarifado, copa. 

 

Área aproximada (m
2
): 1100 m² 

Pé direito aproximado (m): 03 m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,armários em madeira e de aço,computadores,impressoras, scanners, prateleiras de aço, 
mesas escrivaninhas, arquivos ,etc. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Atividades típicas de administração e acadêmicas. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

f.1 Laboratório de Estudos Hispânicos 
 
DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Fernanda Dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Letras 

LOCAL: Laboratório de Estudos Hispanicos 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria localizada no prédio do Departamento de Letras,forro em laje,piso em paviflex,luminárias em 
calhas com 02 lâmpadas fluorescentes, vitros em esquadrias metálicas, porta de acesso em estrutura metálica. 

 

Área aproximada (m
2
): 20 m² 

Pé direito aproximado (m): 03 m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Armários de madeira, computadores,prateleiras de aço, mesas, cadeiras, ventiladores. 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Aulas praticas de língua hispanica, com o auxilio de recursos audiovisuais, Reuniões de grupos de pesquisa e 
ensino. Monitoria da disciplina de língua hispanica e organização do curso na área de língua inglesa. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

f.2 Laboratório de Informática da linguística 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Fernanda dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Letras 

LOCAL: Laboratório de Informática da linguística 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria com reboco acabado. 
- Cobertura tipo laje. 
- Piso tipo granilite. 
- Luminária contendo lâmpadas fluorescente. 

 

Área aproximada (m
2
): 68,08 

Pé direito aproximado (m): 3,00 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 
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Principais equipamentos existentes no local: 

- Computadores. 
- Televisores. 
- Data Show. 

- Aparelho de ar condicionado. 
- Mesas e carteiras. 
- Tela de projeção. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa  

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

- Aulas teóricas e praticas da área da informática da linguística. 
- Reuniões de grupos de pesquisa e ensino. 
- Monitoria das disciplinas e organização dos cursos na área de informática da linguística. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

N/A   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Aparelho de ar condicionado. 

EPI: N/A 

 
 

f.3 Laboratório de Lingua Inglesa- ELIOT 
 
DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Fernanda Dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Letras 

LOCAL: Laboratório de Lingua Inglesa- ELIOT 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria localizada no prédio do Departamento de Letras,forro em laje,piso em paviflex,luminárias em 
calhas com 02 lâmpadas fluorescentes, vitros em esquadrias metálicas, porta de acesso em estrutura metálica. 

 

Área aproximada (m
2
): 18 m² 

Pé direito aproximado (m): 03 m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 
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Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,prateleiras de aço,computadores,impressora, ventiladores. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Aulas praticas de língua inglesa, com o auxilio de recursos audiovisuais, Reuniões de grupos de pesquisa e 
ensino. Monitoria da disciplina de língua inglesa e organização do curso na área de língua inglesa. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

f.4 Laboratório de Linguagens 
 
DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Fernanda Dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Letras 

LOCAL: Laboratório de Linguagens 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria localizada no prédio do Departamento de Letras,forro em laje,piso em paviflex,luminárias em 
calhas com 02 lâmpadas fluorescentes, vitros em esquadrias metálicas, tablado em madeira, porta de acesso 
em estrutura metálica.   

 

Área aproximada (m
2
): 72,37 m² 

Pé direito aproximado (m): 03 m 
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Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Cabines para trabalhos audiovisuais, Aparelhos da Central de Comando, Data Show, Televisores, Tela de 
Projeções,Fones de Ouvido, Aparelho DVD, Caixas de Som, Mesas Divisoras de Cabines, Ventilador de Teto, 
Persiana s Verticais 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Aulas Praticas de Linguas com Recursos Audiovisuais. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

f.5 Laboratório de Literatura de Língua Portuguesa 
 
DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Fernanda Dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Letras 

LOCAL: Laboratório de Literatura de Língua Portuguesa  

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria localizada no prédio do Departamento de Letras,forro em laje,piso em paviflex,luminárias em 
calhas com 02 lâmpadas fluorescentes, vitros em esquadrias metálicas, porta de acesso em estrutura metálica.  
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Área aproximada (m
2
): 11,50 m² 

Pé direito aproximado (m): 03 m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Armários de madeira, computadores,prateleiras de aço, mesas, cadeiras,carteiras e ventiladores. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Aulas práticas de língua portuguesa, com o auxilio de recursos audiovisuais, Reuniões de grupos de pesquisa e 
ensino. Monitoria da disciplina de língua portuguesa e organização do curso na área de literatura. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

f.6 Laboratório de Sala de Projeções 
 

DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª Fernanda Dos Santos Castelano Rodrigues 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Letras 

LOCAL: Laboratório de Sala de Projeções 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria localizada no prédio do Departamento de Letras,forro em laje,piso em paviflex,luminárias em 
calhas com 02 lâmpadas fluorescentes, vitros em esquadrias metálicas, porta de acesso em estrutura metálica. 
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Área aproximada (m
2
): 43,70 m² 

Pé direito aproximado (m): 03 m 

 

Ventilação: natural  

 artificial X 

Iluminação: natural  

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Cadeiras,Data show,Computador,Cadeiras. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Aulas praticas com projeção de filmes, documentários,palestras,etc, com o auxilio de recursos audiovisuais. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

g) Departamento de Metodologia de Ensino (DME) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 20/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professora Josimeire Menezes Julio 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Metodologia do Ensino – DME/Centro de Ciências Humanas/CECH 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Departamento de Metodologia do Ensino está situado na área sul do campus de São Carlos, da UFSCar, no 
conjunto de prédios que compõe o Centro de Ciências Humanas – CECH. A edificação é térrea e constituída 
em paredes de alvenaria de blocos, luminárias de duas lâmpadas fluorescentes fixadas em calha, janelas com 
vitrô envidraçado,piso emborrachado tipo “paviflex” em todas as dependências,  condutores elétricos embutidos 
em conduites, portas de madeira nas divisões internas, tres portas de acesso ao prédio, em chapa de aço com  
duas folhas cada, sendo uma envidraçada, Sanitários separados por sexo, cobertura em telhas de fibrocimento, 
possuindo laboratórios, secretaria e gabinetes de docentes. 
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Área aproximada (m
2
): 562 m2  

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo em madeira revestidas em fórmica, cadeiras estofadas, armários de aço, armários de 
madeira revestidos em fórmica, microcomputadores, impressoras 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Docentes desenvolvem atividades de pesquisa. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não  

 

g.1 Laboratório do Núcleo de Investigação em Educação, Ciências e Matemática 
 
DATA AVALIAÇÃO: 20/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professora Josimeire Menezes Julio 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Metodologia do Ensino  

LOCAL: Laboratório do Núcleo de Investigação em Educação, Ciências e Matemática - DME 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

A sala do laboratório está situada no piso superior do prédio principal do Centro de Ciências Humanas-CECH e 
possui paredes de alvenaria, piso em taco de madeira, , luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes,, 
janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô rede elétrica distribuida através de conduites, cobertura em 
telhas de fibro cimento,    porta de acesso em madeira. 
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Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural prejudicada 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa tipo carteira escolar em madeira com tampo 
revestido em fórmica e estrutura de ferro 
- cadeira com assento e encosto de plástico e 
estrutura de ferro 
-  armário de madeira com portas e prateleiras 
revestidas em fórmica (duas unidades) 
- estante em chapa de aço com prateleiras 
- microcomputador 
- quadro branco 

- ventilador de mesa 
- aparelho de data show 
- tela para data show 
- aparelho de televisão de tubo catódico 
- reprodutor de DVD 
- persiana vertical 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Neste laboratório são realizadas atividades de pesquisa. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

g.2 Laboratório Interdisciplinar de Ensino 
 
DATA AVALIAÇÃO: 20/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professora Josimeire Menezes Julio 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Metodologia do Ensino  

LOCAL: Laboratório Interdisciplinar de Ensino - DME 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

O laboratório está situado no prédio do Departamento de Metodologia do Ensino – DME , abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural prejudicada 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa tipo carteira escolar em madeira com tampo 
revestido em fórmica e estrutura de ferro 
- armário de aço 
- armário de madeira 
- mesa de madeira com tampo envernizado 
aparelho de data show 
tela para data show 

- aparelho de televisão de tubo catódico 
- reprodutor de DVD 
- ventilador de  teto 
- quadro branco 
- persiana vertical. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No local são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão, pelos docentes,  através de reuniões, 
aulas e encontro de grupos de pesquisa. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

g.3 Laboratório Pedagógico de Formação de Professores 
 
DATA AVALIAÇÃO: 20/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Professora Josimeire Menezes Julio 
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IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Metodologia do Ensino  

LOCAL: Laboratório Pedagógico de Formação de Professores - DME 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no prédio do Departamento de Metodologia do Ensino – DME , abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural prejudicada 

 artificial  

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa em madeira com tampo revestido em fórmica e estrutura de ferro, cadeiras estofadas, armário de aço 
duas portas, armário de madeira com portas e prateleiras em madeira revestido em fórmica , mesa de madeira 
com tampo envernizado, data show, tela de projeção, aparelho de televisão com tela LCD, reprodutor de DVD, 
ventilador de  teto, quadro branco, persiana vertical, hub, câmera de filmagens, mesa tipo carteira escolar com 
tampo revestido em fórmica 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O laboratório realiza atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas a formação de professores 
(licenciaturas). 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 
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h) Departamento de Psicologia (DPsi) 
 
O Curso de Psicologia da UFSCar foi criado em 1993, tendo a primeira turma ingressado 
em 1994. Em 15 de Junho de 1997, o curso passou pelo seu primeiro recredenciamento 
(Portaria MEC nº 709) e seus professores vêm se empenhando em manter as 
características inovadoras do seu projeto pedagógico, reconhecido nacionalmente. Em 
todos os exames nacionais, o Curso de Psicologia da UFSCar obteve nota máxima, 
conceito 5. Em 2006, com o objetivo de atender às novas diretrizes curriculares nacionais 
para os cursos de graduação em Psicologia, o projeto pedagógico do curso foi reformulado. 
Como na primeira versão, o planejamento foi elaborado com o objetivo de desenvolver um 
curso que ofereça uma resposta diferente e, espera-se, mais efetiva aos problemas da 
formação e atuação do psicólogo no Brasil. Anualmente, 40 vagas são oferecidas para o 
Curso de Psicologia pela UFSCar. 
Em consonância com uma visão moderna de educação, cuja ênfase recai no 

desenvolvimento de indivíduos capazes de resolver problemas, tomar decisões e 

aprender a aprender, o Curso de Graduação em Psicologia da UFSCar busca impulsionar 
a autonomia individual e a capacidade de criar, produzir e compartilhar, condições 
essenciais para o exercício da cidadania e para a inserção responsável e comprometida no 
mundo do trabalho. O “novo” e “de qualidade” no desempenho do psicólogo que se 
pretende formar estará nas relações que o profissional for capaz de estabelecer com seu 
ambiente, como cidadão e como profissional, no domínio do conhecimento dos fenômenos 
psicológicos, na sensibilidade e compromisso com a solução de problemas sociais 
significativos, na competência técnico-científica para gerar soluções como um estudioso 
crítico, capaz de examinar com critérios de relevância, rigor e ética a produção científica na 
área, e de produzir conhecimentos novos, com independência multi-disciplinar e pluri-
profissional, e também, no compromisso ético com a melhoria das condições da vida 
humana e com o desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão. 
 
O Departamento de Psicologia é composto por uma série de locais / ambientes distribuídos 
por diversos prédios: 

 h.1 Prédio Principal 

 h.2 Laboratório de Análise e Prevenção da Violência 

 h.3 Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativo e Ensino 

 h.4 Laboratório de Currículo Funcional 

 h.5 Laboratório de Desenvolvimento Humano e Cognição 

 h.6 Laboratório de Educação Especial 

 h.7 Laboratório de Estudos do Comportamento Humano 

 h.8 Laboratório de Interação Social - LIS 

 h.9 Laboratório de Intervenção com Famílias Especiais 

 h.10 Laboratório de Psicologia da Aprendizagem 

 h.11 Laboratório de Psicologia Organizacional 

 h.12 Laboratório de Vivência, Intra Psíquica e Desenvolvimento Ambiente – VIDA 

 h.13 Laboratório Interdisciplinar para o estudo do Psiquismo Humano 

 h.14 Serviço Escola em Psicologia 

 h.15 Laboratório de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais 

 h.16 Núcleo de Estudos em Motivação Acadêmica - NEMA 

 h.17 Núcleo de Estudos, Trabalho, Sociedade e Comunidade – NUESTRA 
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RECONHECIMENTO, DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DOS RISCOS AMBIENTAIS 

 

ANÁLISE QUALITATIVA 

 

h.1 Prédio Principal 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches  

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Psicologia 

LOCAL: Prédio principal 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Departamento de Psicologia está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, 
contendo salas de docentes, sala da secretaria da chefia, sala da secretaria de coordenação de curso e pós-
graduação, copa e laboratórios, abrigado em prédio térreo de alvenaria com paredes rebocadas, cobertura em telhas 
de fibrocimento, possui piso vinílico tipo “paviflex” e piso de taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas 
envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
): 583 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo de madeira revestidas em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armário de madeira  revestido em fórmica com duas 
portas 
- armário de aço com duas portas 
- estante em chapa de aço com prateleiras 

- microcomputadores 
- refrigerador 
- armários de cozinha  
- fogão à gás GLP 
- purificador de água 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Os docentes e técnicos desenvolvem atividades acadêmicas e administrativas. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

h.2 Laboratório de Análise e Prevenção da Violência 
 

DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª: Lucia Willians 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Analise e Prevenção da Violência - LAPREV 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 03 salas, forro em laje, piso em taco de madeira, paredes rebocadas,  vitrôs 
em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 23 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras, computadores, impressoras,arquivos, estantes e prateleiras.. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O Laboratório de Análise e Prevenção da Violência (LAPREV) é um núcleo gerador de pesquisas que: 
Contribui para uma melhor compreensão do fenômeno da violência em geral, e em específico da violência 
doméstica; Desenvolve projetos de intervenção com vítimas de violência e/ou agressores (sejam eles mulheres, 
crianças/adolescentes ou homens) e Implementa projetos preventivos na área de violência intrafamiliar. 
Desenvolve atividades de atendimento a crianças e famílias no Conselho Tutelar de São Carlos,Presta 
atendimento a mulheres e crianças da Casa-Abrigo e atendimento as mulheres e seus companheiros  na USE 
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(Unidade Saúde-Escola) da UFSCar, visando a interdisciplinariedade do atendimento e Supervisão de estágios 
dos alunos de graduação e pós graduação. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.3 Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativo e Ensino 
 

DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof. Celso Goyos 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia Interativo e Ensino 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 04 salas separadas por divisórias de eucatex, forro em laje, piso em paviflex, 
paredes rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento,  

 

Área aproximada (m
2
): 60 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Armários de aço e de madeira, mesas, cadeiras, escrivaninhas, arquivos de aço, computadores, impressoras, 
estante em madeira, televisor, refrigerador frigobar, arquivos gaveteiro. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 
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Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Induzir a produção de conhecimentos na área de Análise Comportamental envolvendo comportamentos 
humanos complexos, e na interface da Análise Comportamental com os novos recursos tecnológicos que foram 
desenvolvidos pela informática e computação, assim como com outras áreas de aplicação do conhecimento. 
compreender melhor os processos de aquisição de funções simbólicas e superiores, por meio de 
discriminações condicionais, equivalência de estímulos, aprendizagem observacional, escolha e auto controle. 
O laboratório também se ocupa em desenvolver tecnologia de aplicação dos conhecimentos adquiridos, para 
benefício de populações socialmente excluídas. Essas aplicações têm se dado com maior frequência no ensino 
de leitura e escrita, no desenvolvimento da linguagem matemática e de sistemas de comunicação alternativa, 
como o ensino de LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais), e também no desenvolvimento de programas 
computacionais educativos e tecnologias de baixo custo, como procedimento de levantamento de itens de 
preferência. Mantém intercâmbio com instituições que atendem o indivíduo portador de necessidades 
educativas especiais e escolas regulares de ensino fundamental, onde os alunos do laboratório desenvolvem 
pesquisas básicas e também oferecem serviços de aplicação prática do conhecimento. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.4 Laboratório de Currículo Funcional 
 

DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª Enicéia Gonçalves Mendes 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Currículo Funcional 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 05 salas , forro em laje, piso em taco de madeira, paredes rebocadas,  vitrôs 
em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 87 m² 

Pé direito aproximado (m): 3,5m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 
 

Iluminação: natural X 

 artificial X 
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Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras, armários de aço, lousa digital, balcões de madeira, escrivaninhas, computadores, impressoras, 
armários de madeira, climatizador de ar, purificador de água, aparelho de fax, filmadora, gravador digital. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Este laboratório tem por finalidade possibilitar aos alunos dos Cursos de Psicologia e Pedagogia e da Pós-
Graduação em Educação Especial pesquisar sobre o desenvolvimento de currículos funcionais para portadores 
de deficiências e condutas típicas, de modo a promover competências que permitam a essas pessoas um grau 
máximo de autonomia e integração na vida em comunidade. O laboratório visa criar instrumentos de ensino e 
pesquisa para fundamentar a proposição de currículos funcionais. O laboratório também presta assessoria a 
instituições de ensino especial da comunidade (APAE), a rede pública municipal e consultoria à Secretaria de 
Educação Especial do MEC. É sede do Observatório Nacional de Educação Especial. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de 
Agente 

Descrição Horas / 
Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.5 Laboratório de Desenvolvimento Humano e Cognição 
 

DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª:Patricia Waltz Schelini 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Desenvolvimento Humano e Cognição - LADHECO 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria, forro em laje, piso em taco de madeira, paredes rebocadas,  vitrôs em esquadrias 
metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 
 

Área aproximada (m
2
): 9,8 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 
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Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras, computadores, impressoras,carteiras, armários de madeira, escrivaninha. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O laboratório tem como objetivos favorecer a produção de conhecimento acerca de processos cognitivos e 
motivacionais de crianças, adolescentes e idosos, com ênfase em uma perspectiva cognitivista; fornecer 
suporte para a condução e articulação das atividades de pesquisas individuais e conjuntas realizadas pelos 
pesquisadores e alunos de graduação e pós-graduação; favorecer a articulação de pesquisas básicas e 
aplicadas; apoiar a divulgação da produção dos resultados dos estudos tanto para a comunidade científica, 
como para pais, professores, cuidadores e outras pessoas que poderiam se beneficiar do acesso ao 
conhecimento produzido e coleta de dados. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.6 Laboratório de Educação Especial 
 

DATA AVALIAÇÃO: 17/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª Maria Piedade Resende da Costa 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Educação Especial 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 04 salas: recepção e salas de atendimento , forro em laje, piso em taco de 
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madeira, paredes rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 54 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial  

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Armários de aço e de madeira,mesas,cadeiras,prateleiras de aço,escrivaninhas,arquivos de aço,computadores 
e impressoras, geladeira, televisores,lousa ,sofá. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O Laboratório de Educação Especial, inclui o Serviço de Atendimento em Educação Especial à crianças com 
necessidades educacionais especiais com idade até 11 anos da comunidade de São Carlos e região, e 
atendimento no desenvolvimento de Programas Educacionais para indivíduos especiais. O atendimento às 
necessidades da comunidade possibilita também alternativas de pesquisa sobre avaliação de programas 
educacionais específicos para portadores de deficiência auditiva, visual, mental, física, intelectual, autismo , 
deficiências múltiplas e problemas de aprendizagem. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 
 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.7 Laboratório de Estudos do Comportamento Humano 
 

DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª Deisy das Gracas de Souza 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Estudos do Comportamento Humano - LECH 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria constituído de 08 salas, forro em placas de lã de vidro, piso paviflex, paredes rebocadas,  
vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento 

 

Área aproximada (m
2
): 86 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras, computadores, impressoras,arquivos, armários de madeira, escrivaninha, filmadora, aparelho 
de som, aparelho de eletroencefalograma, prateleiras de madeira. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O  objetivo  do LECH é  fornecer suporte para a condução de experimentos voltados para a produção de 
conhecimento sobre processos básicos nesta área. Este suporte consiste no espaço físico e equipamentos 
necessários à condução de experimentos, além do espaço de intercâmbio e discussão entre pesquisadores, 
incluindo os pesquisadores em formação, que são os alunos de pós-graduação e de graduação que participam 
das atividades do laboratório.Além de pesquisas sobre processos básicos, também são desenvolvidas 
pesquisas que buscam a aplicação de conhecimento à solução de problemas sociais envolvendo a aquisição de 
sistemas simbólicos, como a aquisição da linguagem escrita por crianças de escolas públicas, com dificuldades 
de aprendizagem, aplicação de programas de ensino desenvolvidos pelos pesquisadores do laboratório.Por 
meio da divulgação dos resultados obtidos em congressos e em publicações nacionais e internacionais, o grupo 
de pesquisadores do laboratório dialoga com a comunidade mais ampla que pesquisa o assunto. A difusão dos 
resultados de pesquisa, torna acessíveis os conhecimentos produzidos. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 
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h.8 Laboratório de Interação Social – LIS 
 

DATA AVALIAÇÃO: 26/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches. 

CONTATO NO LOCAL: Professora Maria Stella C. de Alcântara Gil 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Interação Social - LIS 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em taco de 
madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e 
eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes distribuído em quatro salas: salas de trabalho, 
sala de docentes e alunos, sala de observação. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 73 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,50 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- câmeras digitais (tres unidades) 
- câmeras VHS (quatro unidades) 
- microcomputadores 
- impressoras 
- aparelhos de áudio, vídeo-gravação e recepção 
- mesas de madeira em fórmica com estrutura 
metálica 
- cadeiras de plástico e estofadas 
- televisores 
- vídeo cassete – VHS 

- gravadores 
- data show 
- quadro branco 
- armários de madeira 
- carteiras escolares 
- notebook 
- equipamento eletro-eletrônico de coleta de dados de 
crianças 
- ar condicionado tipo “split” 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência  

Pesquisa  

Administrativas  

Outras X Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Desenvolve atividades de ensino e pesquisa sobre a temática da interação social em suas articulações com os 
processos de desenvolvimento, de aprendizagem e de promoção de qualidade de vida. Os projetos de pesquisa 
são integrados à Linha de pesquisa Comportamento social e processos cognitivos. Investigar os processos 
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interativos enquanto condição de aprendizagem e de desenvolvimento afetivo, cognitivo e social de bebês entre 
quatro e 36 meses. Articular a pesquisa básica e aplicada a procedimentos de estimulação de bebês e à 
formação de agentes educacionais - família e instituições de cuidado infantil e realização de Atividades 
Curriculares de Integração de Ensino, Pesquisa e Extensão – ACIEPES. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 
 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

h.9 Laboratório de Intervenção com Famílias Especiais 
 

DATA AVALIAÇÃO: 19/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª Ana Lucia Rossito Aiello 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Intervenção com Famílias Especiais - LIFE 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria, forro em laje, piso em taco de madeira, paredes rebocadas, vitrôs em esquadrias 
metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 12 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras, computadores, impressoras,gravadores, televisor,filmadora, prateleira de madeira, arquivos 
de aço, armários de aço, mesas para computadores. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 
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Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Promover relações intra-familiares positivas; Fortalecer as potencialidades e recursos que a família especial, e 
em particular as mães com deficiência intelectual, têm em si mesma e no ambiente para lidar com 
adversidades; Promover o desenvolvimento infantil de crianças com deficiências ou em risco para atraso de 
desenvolvimento; Promover redes sociais de apoio na família e na comunidade; Contribuir para a prevenção de 
deficiências; Desenvolver materiais didáticos para capacitar famílias; Atenção primária e secundária em 
Educação Especial na prevenção de deficiências. Apoio às habilidades parentais de mães com deficiência 
intelectual; Capacitação de familiares de indivíduos especiais. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.10 Laboratório de Psicologia da Aprendizagem 
 

DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª: Azair Liane Matos do Canto de Souza 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Psicologia da Aprendizagem - LPA 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria, constituído de 03 salas de experimentos, 01 sala de cirurgia, 01 sala de histologia, 01 sala 
de estudos, 01 sala de aulas teóricas e práticas, 01 copa, 02 biotérios de camundongos, 01 biotério de ratos e 
01 biotério de abelhas, forro em laje, piso em granilite, paredes rebocadas, vitrôs em esquadrias metálicas, 
telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 150 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Computadores, impressoras, arquivos de aço, mesas, cadeiras, escrivaninhas, armários de madeira, caixa de 
experimentos para ratos e camundongos em acrílico, destilador de água, conjunto gerador de choque, labirintos 
para ratos e camundongos, caixa de experimentos para camundongos em madeira, filmadora, vídeos, 
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televisores, capela, estufa, micrótomos, freezer, balanças digital, microscópios, agitador de tubos, centrifuga, 
estereotaxico, micropipetas, prateleiras, gaiolas, forno microondas, purificador de água, caixas de Skinner, 
prateleiras de aço, tela de projeção, lousa, fogão, escada, cilindro de CO², vidrarias em geral. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O LPA é uma unidade de apoio operacional para o desenvolvimento dos objetivos de ensino, pesquisa e 
extensão dos docentes da área de Psicologia. Equipado para a pesquisa com comportamento operante, o 
laboratório oferece suporte para a Linha de pesquisa Análise comportamental da cognição e para projetos 
sobre neurobiologia da ansiedade e da nocicepção em camundongos, com investigações sobre processos 
básicos de aprendizagem, controle de estímulos, controle aversivo e neurobiologia do comportamento com 
infra-humanos. O LPA tem tido a participação de bolsistas de graduação e pós-graduação com formação em 
diferentes áreas, especialmente em psicologia, biologia e fisioterapia. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Biológicos Fezes, urina, sangue, vísceras de animais.  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 
 

EPC: Sistema de Exaustão Central. Ar Condicionado 

EPI: Luvas de procedimento, jaleco, respirador semi facial. 

 
 
PROPOSTA TÉCNICA PARA CORREÇÃO 
 

Atenção às normas de higiene e da vigilância sanitária. 

 
OBSERVAÇÕES:  

Fomos informados que o sistema de exaustão central necessita de manutenção pois não está funcionando. 
Os animais não possuem certificação de saúde, muitas vezes apresentam micoses, dermatites e outros 
problemas de pele. 
Nos biotérios as salas não possuem janelas e/ou vitrôs, e que em dias chuvosos ocorre o retorno de esgoto 
pelos ralos para dentro das instalações do laboratório. 

 
 

h.11 Laboratório de Psicologia Organizacional 
 

DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª Ana Lucia Cortegoso 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Psicologia Organizacional - LABOR 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 03 salas , forro em laje, piso em taco de madeira e paviflex, paredes 
rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 45 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras, computadores, impressoras, estantes de madeira, arquivos de aço, armários de aço, mesas 
para computadores. 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Este laboratório foi implantado  para a realização das atividades no âmbito da Psicologia Social, Organizacional 
e Comunitária. O laboratório possibilita e articula atividades de pesquisa, ensino e extensão tanto com alunos 
da graduação quanto de pós-graduação. As atividades são muito diversas, mas podem ser agrupadas, na sua 
maioria, em trabalhos que visam: 

A formação profissional para atuar em organizações; 
A produção de conhecimento em relação a empreendimentos solidários (cooperativos e outros 
empreendimentos solidários); 
Estudos e intervenções destinados a melhorar o equilíbrio trabalho-família, modificando normas de trabalho 
desatualizadas em relação à nova realidade social; 
Estudo sobre os impactos psicossociais e ambientais da reestruturação produtiva em curso para os 
trabalhadores e as comunidades; 
Pesquisas e serviços em relação a estratégias de estudo bem sucedidos.   
Além das atividades dirigidas pelos professores, o laboratório também é a sede para a Empresa Júnior em 
Psicologia 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
 
 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 
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h.12 Laboratório de Vivência, Intra Psíquica e Desenvolvimento Ambiente – VIDA 
 

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Professora Maria de Jesus Dutra dos Reis 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Vivência Intra Psiquíca e Desenvolvimento Ambiente-Organizacionais - 
VIDA 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em taco de 
madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuída através de conduites, 
luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, possuindo dois ambientes sendo uma sala de docentes e sala 
de reuniões. 

 

Área aproximada (m
2
): 40 m2 

Pé direito aproximado (m): 3,50 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- microcomputadores 
- impressoras 
- mesa de madeira com estrutura metálica 
- cadeiras de plástico com estrutura metálica 
- cadeiras de madeira com estrutura de ferro 
- armários de aço com duas portas 
- ventilador de pedestal 
- armários de madeira com  duas portas 
- estante em chapa de aço com prateleiras 
- colchonetes 
- persianas verticais 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

OBSERVAÇÕES: O LABORATÓRIO SE ENCONTRA DESATIVADO CONFORME INFORMAÇÕES DA 
CHEFIA DO DEPARTAMENTO 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA NA  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: NA 

EPI: NA 

 
 

h.13 Laboratório Interdisciplinar para o estudo do Psiquismo Humano 
 

DATA AVALIAÇÃO: 17/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO: Prof ª Maria Cristina di Lollo 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Laboratório Interdisciplinar para o Estudo do Psiquismo Humano 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 02 salas , forro em laje, piso em taco de madeira, paredes rebocadas,  vitrôs 
em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 50 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Armários de aço,mesas,cadeiras,prateleiras de aço,escrivaninhas,arquivos de aço,computadores e impressoras 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O laboratório foi constituído em 1995 para atender alunos do Curso de Graduação em Psicologia em atividades 
relacionadas às disciplinas "Serviço e Intervenção em Psicologia", "Pesquisa em Psicologia", "Psicopatologia" e 
"Teorias e Técnicas Psicoterápicas e de Aconselhamento Psicológico I e II". 
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   A finalidade do laboratório é constituir-se em apoio às atividades de professores e alunos no ensino de 
graduação, principalmente no que se refere às atividades de Pesquisa em Psicologia,Estágio Supervisionado 
na área de Saúde Mental e Planejamento de Assistência em Psicologia, prestar apoio à etapa de tratamento de 
dados dos alunos das disciplinas Pesquisa 7 e 8, uma vez que a maioria das Pesquisas realizadas na área de 
Saúde incluem um Compromisso Formal com o Comitê de Ética em Pesquisa de que o tratamento de dados, 
sob supervisão direta do Orientador, ocorrerá de forma absolutamente sigilosa (preservando o anonimato do 
participando envolvido), o que restringe, oficialmente, tanto o tratamento de dados quanto todos os dados 
coletados ao espaço do Laboratório Interdisciplinar para o Estudo do Psiquismo Humano, Apoio no intercambio 
com outros profissionais de saúde do município, pesquisa e intervenção no atendimento psicológico de 
orientação psicanalista. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

h.14 Serviço Escola em Psicologia 
 

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADORES: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando Mello 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Serviço Escola em Psicologia 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Serviço Escola em Psicologia está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, 
abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, cobertura em telhas de 
fibrocimento, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede 
elétrica distribuída através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, 
contendo oito salas divididas por paredes e portas de divisórias de madeira tipo “Duratex”. 

 

Área aproximada (m
2
): 866 m2 

Pé direito aproximado (m): 4 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo de madeira revestidas em fórmica e estrutura metálica 
- cadeiras estofadas 
- armários de aço 
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- aparelho de TV de tubo catódico 
- vídeo cassete (VHS) 
- tela de projeção 
- quadro branco 
- microcomputadores 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No serviço, são desenvolvidas atividades acadêmicas em pesquisas em psicologia. Supervisão e 
acompanhamento dos estágios de alunos. Coletas de dados, através de pesquisas e graduação e pós-
graduação. Atividades administrativas em serviços de secretaria. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

h.15 Laboratório de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais 
 

DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Profª. Zilda Del Prette 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Psicologia 

LOCAL: Laboratório de Relações Interpessoais e Habilidades Sociais. 

 
 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria com reboco acabado. 
- Piso de taco de madeira. 
- Luminárias contendo lâmpadas fluorescentes. 
- Bancada em madeira. 
- Cobertura tipo laje. 

 

Área aproximada (m
2
): 27,54 

Pé direito aproximado (m): 3,50 
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Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- Computadores. 
- Impressoras. 
- Prateleiras de madeira. 
- Armários de madeira. 

- Mesas e carteiras. 
- Estante em madeira. 
- Aparelho de ar condicionado. 
 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras X Quais? Ensino e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Atividades no campo teórico-prático das Habilidades Sociais, o repertório social e os fatores associados 
(ambientais, intrapessoais e histórico-culturais) que impactam sobre a competência social e a qualidade das 
relações interpessoais em diferentes contextos e entre diferentes tipos de interlocutores ao longo do ciclo vital. 
- Desenvolver recursos, procedimentos e programas de avaliação e promoção do repertório de habilidades 
sociais. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA  40 

 
Equipamentos de Proteção Existentes 
 

EPC: N/A 

EPI: N/A 

 
 

h.16 Núcleo de Estudos em Motivação Acadêmica – NEMA 
 

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Profª: Tania Maria Santana de Rose  

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Núcleo de Estudos em Motivação Acadêmica - NEMA 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado em sala do prédio do departamento, andar térreo, paredes em alvenaria rebocada, piso em 
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taco de madeira, forro em laje reta, luminárias com calha de duas lâmpadas, janelas em esquadrias metálicas 
envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuída em conduites, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 12 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas 
- cadeiras 
- armários 
- microcomputadores 
- prateleiras 
-ventilador de teto 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

As atividades do grupo de pesquisa vinculado ao Núcleo de Estudos de Motivação Acadêmica são dirigidas 
para o  entendimento dos aspectos cognitivos , contextuais e sociais que influenciam a motivação para a 
realizaão acadêmica dos alunos; a compreensão das condições de promoção da motivação para aprender 
relacionadas a atuação do professor na sala de aula, bem como das condições favorecedoras do letramento 
emergente, da aprendizagem de leitura e da motivação para ler fornecidas por professores de alunos com e 
sem necessidades educativas especiais. Tendo como referencia a temática da motivação para aprender no 
contexto escolar, os objetivos principais do grupo são: produção e divulgação do conhecimento, extensão e 
intervenção. Para o trabalho com a temática da motivação, tem investido na formação de pesquisadores desde 
a graduação em Psicologia até o doutorado na área de Educação Especial, bem como na capacitação  de 
professores em formação e professores em serviço. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: NA 

EPI: NA  
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h.17 Núcleo de Estudos, Trabalho, Sociedade e Comunidade – NUESTRA 
 

DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Professora Rosemeire Aparecida Scopinho 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Psicologia 

LOCAL: Núcleo de Estudos, Trabalho, Sociedade e Comunidade - NUESTRA 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado em sala do prédio do departamento, andar térreo, paredes em alvenaria rebocada, piso em 
taco de madeira, forro em laje reta, luminárias com calha de duas lâmpadas, janelas em esquadrias metálicas 
envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuída em conduites, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 12 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa em madeira revestida em fórmica 
- cadeiras estofadas 
- armário de madeira revestido em fórmica com duas 
portas 

- armário de aço com duas portas 
- microcomputadores 
- impressoras  
- scanners 

 
 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O Núcleo desenvolve atividades acadêmicas através de reuniões com os alunos, a comunidade e professores. 
Atividades extra campus com a coleta de dados. Atendimento aos alunos e orientações necessárias. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA NA  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não  
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i) Departamento de Sociologia (DS) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Técnica Administrativa Luciane Cristina de Oliveira 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas - CECH 

DEPARTAMENTO: de Sociologia- Centro de Ciências Humanas - CHECH 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Departamento de Sociologia está situado na área sul do campus de São Carlos, da UFSCar, fazendo parte do 
Centro de Ciências Humanas – CECH.  abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar 
térreo, possui piso cerâmico, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida 
através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, teto em PVC, 
sanitários separados por sexo e um sanitário específico para portadores de necessidades especiais, cobertura 
em telhas de fibrocimento. O departamento possui várias salas e laboratório, nas dependências da edificação, 
também separadas por paredes de alvenaria e assim distribuídas: CPDC: Centro de Pesquisa sobre Culturas, 
Diferenças e Desigualdades, PPGS: Sala de Estudos do Programa de Pós-Graduação, LEST: Laboratório de 
Estudos sobre Trabalho, Profissão e Mobilidades (Grupo de Pesquisa-Trabalho e Mobilidade Social e Grupo de 
Pesquisa de Sociologia das Profissões), NEPED: Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres, 
Gabinete de Docentes, Sala da Secretaria do Departamento, Sala da Secretaria do Programa de Pós-
Graduação e  Auditório o qual possue tratamento acústico em toda a extensão das paredes, quadro  e data 
show para apresentações e aulas expositivas. 

 

Área aproximada (m
2
): 395 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas 
- cadeiras estofadas 
- microcomputadores 
- impressoras 
- armários de aço 

- ventiladores 
- quadro branco 
- tela de projeção 
- data show 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São realizadas atividades de estudos na área de sociologia, ciência que estuda a vida social humana, dos 
grupos e das sociedades, na graduação e pós-graduação. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

i.1 Auditório 
 
DATA AVALIAÇÃO: 09/04/2012 

 

AVALIADOR: José Roberto, Paulo Sanches, Eduardo 

CONTATO NO LOCAL:  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Sociologia 

LOCAL: Auditório 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria, piso cerâmico, forro em PVC, paredes com revestimento acústico. 

 

Área aproximada (m
2
): 35 

Pé direito aproximado (m): 2,7 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural  

 artificial X 

 
 
Principais equipamentos existentes no local: 

Cadeiras, computador, projetor 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras X Quais? Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Aulas, defesas de teses e dissertações, palestras, seminários, etc. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: NA 

EPI: NA 

 
 

i.2 Sala de Estudos do Programa de Pós-Graduação - PPGS 
 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Técnica Administrativa Luciane Cristina de Oliveira 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Sociologia - CECH 

LOCAL: Sala de Estudos do Programa de Pós-Graduação - PPGS 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A Sala de Estudos do Programa de Pós-Graduação - PPGS do departamento de Sociologia está situado na área sul 
do campus de São Carlos, da UFSCar, abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, 
possui piso cerâmico, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de 
conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de 
fibrocimento. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- armário de aço, armário de madeira aparelho de data show, microcomputador, impressoras 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 
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Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No local são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de sociologia. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

i.3 CPCD - Centro de Pesquisa sobre Culturas-Diferenças-Desigualdades 
 
DATA AVALIAÇÃO: 09/04/2012 

 

AVALIADOR: José Roberto, Paulo Sanches, Eduardo 

CONTATO NO LOCAL:  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Sociologia 

LOCAL: CPCD - Centro de Pesquisa sobre Culturas-Diferenças-Desigualdades 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Sala em alvenaria, piso cerâmico, forro em PVC 

 

Área aproximada (m
2
): 25 

Pé direito aproximado (m): 2,7 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Típicos de ambiente administrativo - Mesas, escrivaninhas, armários, computadores, impressoras 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

O Centro de Pesquisas sobre Cultura, Diferenças e Desigualdades articula investigações de professores, 
pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação nesta linha de pesquisa da área de Sociologia da 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Os integrantes do centro se dedicam aos temas da 



 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS 
PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

Divisão de Saúde e Segurança no Trabalho 

Seção de Segurança no Trabalho 

 

Página 86 de 107 
 

diferenciação social e das desigualdades associadas às problemáticas sobre identidades nacionais, étnico-
raciais, de gênero e sexualidade. As investigações priorizam métodos qualitativos, desde a pesquisa de campo 
até a utilização da produção cultural como meio para compreensão dos mecanismos sociais de exploração e 
subalternização de grupos sociais específicos. O centro promove o debate e a reflexão sistemática entre os 
pesquisadores, a organização de acervos sobre os temas de pesquisa, além do incentivo à produção de artigos 
e a divulgação da produção acadêmica em encontros científicos. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: NA 

EPI: NA 

 
 

i.4 Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissão e Mobilidades - LEST 
 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Técnica Administrativa Luciane Cristina de Oliveira 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Sociologia - CECH 

LOCAL:  Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissão e Mobilidades (Grupo de Pesquisa-
Trabalho e Mobilidade Social e Grupo de Pesquisa de Sociologia das Profissões) - LEST 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Laboratório de Estudos sobre Trabalho, Profissão e Mobilidades (Grupo de Pesquisa-Trabalho e Mobilidade Social 
e Grupo de Pesquisa de Sociologia das Profissões) - LEST do departamento de Sociologia está situado na área sul 
do campus de São Carlos, da UFSCar.abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, 
possui piso cerâmico, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de 
conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de 
fibrocimento. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- armário de aço, armário de madeira , data show, microcomputador, impressoras 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

No local são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de sociologia. O Laboratório 
concentra pesquisas referentes às transformações sociais na contemporaneidade, tendo as mudanças no 
trabalho e nas profissões como recorte, assim como suas implicações na estrutura social, nas relações de 
poder e na constituição de sociabilidades e suas consequências na ação coletivas. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

i.5 NEPED - Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres 

 
DATA AVALIAÇÃO: 21/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL:  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Sociologia - CECH 

LOCAL: Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres - NEPED 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres - NEPED do departamento de Sociologia está situado na 
área sul do campus de São Carlos, da UFSCar.abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar 
térreo, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica 
distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em 
telhas de fibrocimento. 

 

 

Área aproximada (m
2
): 16 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural x 

 artificial x 
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Principais equipamentos existentes no local: 

- armário de aço 
- armário de madeira aparelho de data show 
- microcomputador 
- impressoras 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

No local são desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de sociologia. Estudos 
sociológicos sobre vulnerabilidade ás Mudanças Climáticas em países africanos, particularmente voltados para 
subsidiar o reforço da capacidade institucional para atender preparativamente aos segmentos mais expostos 
aos impactos de ameaças extremas, nos seus vieses ocupacionais, de limitada mobilidade, étnicos, religiosos e 
outros. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: NA 

EPI: NA 

 
 

i.6 Núcleo de Estudos Afro Brasileiros - NEAB 
 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

Prof: VALTER ROBERTO SILVÉRIO 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Sociologia 

LOCAL: Núcleo de Estudos Afro Brasileiros - NEAB 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 02 salas sendo, secretaria, sala de reuniões, separadas por divisórias de 
eucatex, forro em laje, piso em paviflex, paredes rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com 
cobertura de telha fibrocimento,  
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Área aproximada (m
2
): 34 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,arquivos de madeira,computadores, impressoras,armários de madeira,prateleiras de 
madeira,televisor,aparelho scanner 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais?  Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

Realizar estudos que possam subsidiar a formulação e execução de políticas públicas de promoção da 
igualdade racial; Estudar e divulgar a realidade dos afrodescendentes na sociedade brasileira; com vistas a criar 
mecanismos de combate ao racismo e às discriminações; Registrar a memória social afrobrasileira; Capacitar 
educadores em geral para que promovam atitudes de respeito às culturas dos grupos etnicorraciais e sociais 
presentes na escola e organizem programas e materiais de ensino que visem ao diálogo entre essas culturas. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

j) Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas (DTPP) 

 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

Profª ROSA MARIA MORAES ANUNCIATO DE OLIVEIRA 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Teorias e Praticas Pedagógicas 

LOCAL:  
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria,constituído de 05 salas sendo, secretaria, sala de reuniões,sala de informática,sala de Web 
Conferencia (Coordenação) e sala do curso de especialização em educação infantil, separadas por divisórias 
de eucatex, forro em laje, piso em paviflex, paredes rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com 
cobertura de telha fibrocimento,  

 

Área aproximada (m
2
): 64 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial  

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,arquivos de madeira e de aço,computadores, impressoras,prateleiras de aço,climatizador de 
ar,televisor,tela de projeções,data show,lousa branca,lap top,lousa digital,pedestal com holofote,filmadora. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais?  Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

 Atividades de ensino, pesquisa e extensão , com vistas a particularidades da área de conhecimentos da 
Pedagogia com referencia à educação da infância (de 0 a 12 anos), bem como à educação de jovens e adultos 
em processos de vulnerabilidade social e fragilidade ou escolarização tardia, em conflito com a lei e/ou 
originários de grupos historicamente marginalizados, a educação das relações etnicorraciais, bem como a 
formação de professores, em diferentes modalidades, para esses segmentos e níveis de ensino . 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
OBSERVAÇÕES:  

O DTPP funciona provisóriamente utilizando as dependências do Portal dos Professores. 
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j.1 Portal dos Professores 
 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

Profª ALINE MARIA DE MEDEIROS RODRIGUES REALI 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Teorias e Praticas Pedagógicas 

LOCAL: Portal dos Professores 

 
DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Prédio em alvenaria,constituído de 04 salas sendo, secretaria, sala de reuniões,sala de informática,sala de Web 
Conferencia (Coordenação), separadas por divisórias de eucatex, forro em laje, piso em paviflex, paredes 
rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento,  

 

Área aproximada (m
2
): 56 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial  

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,arquivos de madeira e de aço,computadores, impressoras,prateleiras de aço,climatizador de 
ar,televisor,tela de projeções,data show,lousa branca,lap top,lousa digital,pedestal com holofote,filmadora. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais?  Ensino, Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

 O  objetivo principal do Portal dos Professores  é o desenvolvimento de um conjunto de projetos e atividades 
por meio do estabelecimento de um espaço virtual  voltado para o atendimento das necessidades formativas de 
professores de diferentes níveis e modalidades de ensino. Atividades de ensino e atendimento a demandas 
oriundas de professores e de sistemas educacionais de diferentes níveis e modalidades de ensino e atividades 
de ensino, pesquisa e extensão para a formação e educação permanente de pessoal para o sistema 
educacional. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 
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j.2 Laboratório de Didática e Metodologia de Ensino – Sala 30 – Edifício AT-8 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: José Roberto Couto Geraldi, Paulo Roberto Sanches e Luiz Fernando de Mello 

CONTATO NO LOCAL: Professora Rosa Maria Moraes Anunciato de Oliveira 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Teorias e Práticas Pedagógicas - DTPP 

LOCAL: Laboratório de Didática e Metodologia de Ensino – Sala 30 – Edifício AT-8 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O laboratório está situado no no piso dois do edifício de Aulas Teóricas AT-8, na área sul do campus e está  abrigado 
em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, teto em laje, cobertura em telhas de fibrocimento, possui piso em 
granilite, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em calhas de duas lâmpadas 
fluorescentes, porta de acesso em madeira com bandeiras superior e lateral envidraçadas. 

 

Área aproximada (m
2
): 75 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa em madeira revestida em fórmica com estrutura metálica, carteiras escolares com tampo em madeira 
revestida em fórmica com estrutura metálica, quadro de giz, tela de projeção, data show, ventiladores de teto, 
armários em madeira revestido em fórmica, armário em madeira revestido em fórmica com duas portas, 
aparelho de ar condicionado, persiana vertical 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

Na sala são desenvolvidas atividades com aulas teóricas e práticas. Reuniões de grupos e Seminários e 
Palestras. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  
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Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

j.3 Laboratório de Praticas de Ensino e  Estágio Supervisionado de Docência 
 
DATA AVALIAÇÃO: 24/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Profª. ROSA MARIA MORAES ANUNCIATO DE OLIVEIRA 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: CECH 

DEPARTAMENTO: Departamento de Teorias e Praticas Pedagógicas 

LOCAL: Laboratório de Praticas de Ensino e  Estágio Supervisionado de Docência 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

- Paredes de alvenaria com reboco acabado, Piso tipo granilite, Cobertura tipo laje, Luminárias tipo lâmpadas 
fluorescentes. 

 

Área aproximada (m
2
): 75 m² 

Pé direito aproximado (m): 03m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas, cadeiras,carteiras,armários de aço,tela de projeções,data show,materiais lúdicos,mapas,colchonetes, 
ventiladores de teto,HUB, Aparelhos de Ar condicionado SPLIT 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas  

Outras  Quais? Extensão 

Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

- Aulas teóricas e praticas. 
- Reuniões de grupos. 
- Seminários / Palestras. 

 
 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

N/A   
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Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Aparelho de ar condicionado. 

EPI: N/A 

 
 

j.4 Núcleo de Imagens de Crianças e Infâncias 
 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

Profª: Anete Abramowicz 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Teorias e Praticas Pedagógicas 

LOCAL: Núcleo de Imagens de Crianças e Infâncias 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria, sala separada por divisórias de eucatex, forro em laje, piso em paviflex, paredes 
rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento,  

 

Área aproximada (m
2
): 12 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,prateleiras de aço,armários de madeira,computadores,impressoras,scanner,câmera 
fotográfica,filmadora,gravadores 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

O grupo desenvolve pesquisa, extensão e ensino, prioritariamente na área da criança, infância e educação 
infantil sob a clave da diferença, isto significa dizer que pensamos os conceitos criança, infância e educação a 
partir das relações étnico-raciais, de gênero, sexualidade e classe social. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

j.5 Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa 
 
DATA AVALIAÇÃO: 18/06/2013 

 

AVALIADOR:  Paulo Roberto Sanches 

Profª: Roseli 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

DEPARTAMENTO: Departamento de Teorias e Praticas Pedagógicas 

LOCAL: Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

Prédio em alvenaria, sala separada por divisórias de eucatex, forro em laje, piso em paviflex, paredes 
rebocadas,  vitrôs em esquadrias metálicas, telhado com cobertura de telha fibrocimento,  

 

Área aproximada (m
2
): 15 m² 

Pé direito aproximado (m): 04m 

 

Ventilação: natural X 

 artificial X 

Iluminação: natural X 

 artificial X 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

Mesas,cadeiras,arquivos,armários,computadores,impressoras,scanner,data show, câmera 
fotográfica,filmadora. 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência X 

Pesquisa X 

Administrativas X 

Outras  Quais? Pesquisa e Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

 O Núcleo de Investigação e Ação Social e Educativa desenvolve pesquisa, ensino e extensão considerando 
diferentes práticas sociais e educativas. Diante dos desafios da Nova Modernidade (Sociedade da Informação, 
multiculturalismo, reflexividade e novas exclusões), o NIASE busca identificar fatores transformadores e 
exclusores que ocorrem em diferentes espaços (investigação) e coopera com os grupos que produzem as 
práticas, para potencializar aspectos transformadores e transformar os exclusores (extensão). 
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ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

Nenhum   

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: Não 

EPI: Não 

 
 

Coordenação de Cursos – Graduação 

 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches / José Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professora Heloisa Chalmers Sisla 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Coordenação do Curso de Pedagogia 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

As salas da Coordenação do Curso de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas – CECH, estão abrigadas em 
prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso em taco de madeira, janelas em 
esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas 
de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento contendo a sala da coordenação, sala da 
secretaria e sala de atividades, divididas por paredes e portas de divisórias de madeira tipo “Duratex”. 

 

Área aproximada (m
2
): 97 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo em madeira revestida em fórmica 
com estrutura metálica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica equipada 
com rodízios 
- carteiras escolares 
- mesa de telefone 
- armários em chapa de aço com duas portas 
- armários de madeira revestidos em fórmica com 
duas portas 

- ventilador de teto 
- ventilador de pedestal 
- estante em madeira com prateleiras 
- microcomputadores 
- impressoras 
- aparelhos de ar condicionado 
- cortinas de persina vertical 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  
 

São realizadas atividades administrativas e acadêmicas com reuniões, orientações a alunos, mini-cursos, 
oficinas, apresentações de trabalho. 

 
ANÁLISE QUALITATIVA 

 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / 
Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

Programas de Pós-Graduação 

 

1. Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professor Wilton José Marques 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala do Programa de Pós-Graduação em Estudos de Literatura está situada no prédio do  Centro de Ciências 
Humanas – CECH, abrigada em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso em taco 
de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, 
luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

  

 

Área aproximada (m
2
): 11 m2 

Pé direito aproximado (m): 2,80 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 
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Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo em madeira revestido em fórmica com estrutura metálica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica apoiada em rodízios 
- armário de aço duas portas 
- armário em madeira duas portas 
- microcomputadores 
- impressoras 
- persina vertical 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa  

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades administrativas e acadêmicas e faz uso de laboratórios de outros departamentos. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

2. Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professor Alessandro Constantino Gamo 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som  

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

O Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som está situado no conjunto de prédios do Centro de Ciências 
Humanas – CECH, abrigado em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico 
tipo “paviflex”, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de 
conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 
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Área aproximada (m
2
): 55 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo de madeira revestido em fórmica com estrutura metálica, cadeiras estofadas  com 
estrutura metálica, microcomputadores, armários de aço duas portas, ventilador de mesa, cortinas tipo persiana 
vertical 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 

 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades administrativas e acadêmicas. Coordenação de cursos e pós-graduação. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não  

EPI: não 

 
 

3. Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR:  

CONTATO NO LOCAL: Professora Maria Cristina Inocentini Hayashi 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala do Programa de Pó-Graduação em Ciência, Tecnologia e Sociedade - CTS está situada no prédio do  
Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigada em prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, 
possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida 
através de conduites, luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 
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Área aproximada (m
2
): 11 m2 

Pé direito aproximado (m): 2,80 m 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
 
 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesa com tampo em madeira revestido em fórmica 
com estrutura metálica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica apoiada 
em rodízios 
- armário de aço duas portas 
- armário em madeira duas portas 

- microcomputadores 
- impressoras 
- persina vertical 
- ventilador de pedestal 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras  Quais?  

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades administrativas e acadêmicas com orientação aos alunos 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

4. Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches / Jose Roberto Couto Geraldi 

CONTATO NO LOCAL: Profª Carmen Lucia Brancaglion Passos 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: de Educação 

LOCAL: Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGE 
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DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

As salas estão situadas no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso em taco de madeira, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, luminárias em 
calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento contendo sala de secretaria, sala da 
coordenação, sala de reuniões, sala de estudos e informática, duas salas de almoxarifado, sala de defesas Paulo 
Freire, sala de defesas Anísio Teixeira, sala de documentação  divididas por paredes e portas de divisórias de 
madeira tipo “Duratex”. 

  

 

Área aproximada (m
2
): 194 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo em madeira revestido em fórmica 
com estrutura metálica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica e rodízios 
- carteiras escolares estofadas com braço em madeira 
com estrutura metálica 
- armários de aço  
- armários de madeira 
- estantes em chapa de aço com prateleiras 
- estantes em madeira com prateleiras 
- arquivos de aço com gavetas 
- TV de plasma 

- retroprojetor 
- lousa digital 
- data show 
- vídeo cassete VHS 
- reprodutor de DVD 
- microcomputadores 
- impressoras 
- persiana vertical 
- aparelho de telefone/fax 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas x 

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades acadêmicas e administrativas. Defesas de tese, dissertações, aulas, orientações 
aos alunos, projetos de extensão. 

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 
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Unidades Especiais 
 

• Arquivo Ana Lagôa (AAL) 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06;2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professor João Roberto Martins Filho 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO: Unidade Especial de Informação e Memória - UEIM 

LOCAL: Arquivo Ana Lagôa 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala do arquivo está situada no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em 
prédio de alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso em taco de madeira, janelas em 
esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites e eletrocalhas, 
luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. 

 

Área aproximada (m
2
): 49 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial x 

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- arquivos deslizantes em chapa de aço 
- arquivos de aço com gavetas 
- mesas com tampo de madeira revestido em fórmica 
com estrutura metálica 
- cadeira com base de plástico com estrutura metálica 
- estantes de madeira com prateleiras 

- microcomputadores 
- impressoras 
- ar condicionado 
- cortinas com persiana vertical 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades de ensino, pesquisa e extensão, encontros e aulas. 
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ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

• Unidade Especial de Informação e Memória (UEIM) 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professor João Roberto Martins Filho 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 
 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Unidade Especial de Informação e Memória - UEIM 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A Unidade está situada no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas e divisórias de madeira tipo “duratex” , em andar térreo, possui piso em taco de 
madeira, janelas em esquadrias metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, 
luminárias em calhas de duas lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. A Unidade possui uma 
sala administrativa e de bibliotecários e sala do acervo. 

 

Área aproximada (m
2
): 396 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 

 
Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo em madeira 
- mesas com tampo de vidro 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica apoiada 
em rodízios 
- armário de madeira 
- armário de aço 
- arquivos deslizantes  
- mesa de telefone 

- mesa de madeira para visualização de plantas e 
mapas 
- estantes com prateleiras de madeira 
- peças e objetos antigos 
- máquina leitora de microfilmes 
- seladora 
- ventilador de pedestal 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

A unidade abriga acervo histórico, recupera livros, jornais e obras antigas com atendimento a pesquisadores, 
realização de aulas, reuniões e projetos de extensão. 

 
 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
 
Equipamentos de Proteção Existentes 
 

EPC: não 

EPI: não 

 
 

 Núcleo Interdisciplina de Literatura e Sociedade - UEIM –CECH 
 
DATA AVALIAÇÃO: 25/06/2013 

 

AVALIADOR: Paulo Roberto Sanches 

CONTATO NO LOCAL: Professor João Roberto Martins Filho 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL 

 

UNIDADE: Centro de Ciências Humanas – CECH 

DEPARTAMENTO:  

LOCAL: Núcleo Interdisciplinar de Literatura e Sociedade 

 
 

DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO 
 

A sala está situada no conjunto de prédios do Centro de Ciências Humanas – CECH, abrigado em prédio de 
alvenaria com paredes rebocadas, em andar térreo, possui piso vinílico tipo “paviflex”, janelas em esquadrias 
metálicas envidraçadas com vitrô, rede elétrica distribuida através de conduites, luminárias em calhas de duas 
lâmpadas fluorescentes, cobertura em telhas de fibrocimento. A sala está separada por divisória de madeira tipo 
“Duratex” da sala do Arquivo Ana Lagôa. 

  

 

Área aproximada (m
2
): 20 m2 

Pé direito aproximado (m): 3 metros 

 

Ventilação: natural x 

 artificial  

 

Iluminação: natural x 

 artificial x 
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Principais equipamentos existentes no local: 

- mesas com tampo em madeira revestida em fórmica 
com estrutura metálica 
- cadeiras estofadas com estrutura metálica 
- arquivos de aço com gavetas 

- armários de aço com duas portas 
- estantes em chapa de aço com prateleira 

 
 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO LOCAL 
 

Docência x 

Pesquisa x 

Administrativas  

Outras x Quais? Extensão 

 
Descrição sumária das atividades / funções exercidas pelos servidores no local:  

São desenvolvidas atividades acadêmicas com orientação aos alunos, reuniões, encontros, aulas e projetos.  

 
 

ANÁLISE QUALITATIVA 
 
Agentes Físicos, Agentes Químicos e Agentes Biológicos 

Tipo de Agente Descrição Horas / Semana 

NA não há  

 
Equipamentos de Proteção Existentes 

EPC: não 

EPI: não 
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7.  CONCLUSÃO 

 

Conforme avaliação realizada no CECH, apenas no DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA, 

mais especificamente no Laboratório de Psicologia da Aprendizagem, constatou-se que 
pode ocorrer a exposição a agentes ambientais considerados potencialmente insalubres – 
exposição a agentes biológicos (contato com animais, suas excreções e fluídos), conforme 
preconizado na Norma Regulamentadora nº 15 – NR-15 – Atividades e Operações 
Insalubres (Lei 6514/77, regulamentada pela Portaria 3214/78) em seu anexo 14 e na 
Orientação Normativa ON MPOG- SGP n° 06 de 18 de março de 2013. As atividades 
executadas neste laboratório poderão ser classificadas como insalubres aos servidores 
diretamente expostos desde que atendam aos requisitos de concentração e tempo de 
exposição aos agentes ambientais, análise esta a ser realizada quando da avaliação 
individual da exposição de cada servidor. 
 

Nos demais departamentos, ambientes e locais de trabalho do CECH não há exposição a 
agentes ambientais considerados insalubres por sua natureza e/ou concentração. 
 
Independentemente do tipo ou tempo de exposição a agentes ambientais, é recomendável 
o fornecimento de EPI, treinamento e obrigatoriedade da sua utilização nas atividades que 
expuserem os servidores aos riscos. 
 
 

Análise de Periculosidade 
Considerando a legislação vigente e as atividades executadas no CECH, podemos 
considerar que não há atividades que possam ser consideradas perigosas de acordo com a 
NR-16, Atividades e Operações Perigosas com Inflamáveis. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
É recomendado que sejam adotadas normas de segurança e de manutenção - por exemplo, 
manutenção adequada de instalações elétricas, manuseio seguro dos produtos, prevenção 
contra incêndios, etc. Os locais de trabalho devem se apresentar sempre em boas 
condições, principalmente em aspectos de manutenção, organização e limpeza. 
 
É necessário também garantir o fornecimento adequado de equipamentos de proteção 
individual - EPI aos servidores, com treinamento e obrigatoriedade da sua utilização nas 
atividades que expuserem os servidores a riscos, mesmo que eventuais ou esporádicos. 
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