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Levantamento das necessidades dos servidores da Unifesp em
teletrabalho durante a pandemia do novo coronavírus

1.INTRODUÇÃO
A pandemia e as medidas sanitárias
adotadas para conter a COVID-19
impuseram um
novo e inesperado
contexto
de
distanciamento
físico,
acarretando em desafios e adequações do
trabalho na Unifesp. A situação impôs uma
rápida decisão pela implantação imediata
do teletrabalho durante o período da
pandemia.
Pesquisas apontam que para a adequada
implementação e execução do teletrabalho
é
fundamental o planejamento e
capacitação dos trabalhadores para esta
modalidade de trabalho,
além de
adequações ergonômicas e recursos
materiais(1).

Entretanto,
mediante
às
abruptas
mudanças decorrentes da pandemia, não foi
possível a implantação das etapas de
planejamento
e capacitação, sendo
gestores, chefias e equipes submetidos ao
teletrabalho de um dia para o outro.
Em
uma
situação
atípica,
muitos
profissionais tem dividido seu tempo entre o
trabalho,
participação em práticas
educativas dos filhos, cuidados a crianças e
idosos, cuidado da casa e autocuidado.
Além do acúmulo de tarefas e de possíveis
vivências
de
medos
e
ansiedades
desencadeados pela preocupação com o
contágio pelo novo coronavírus, muitos
trabalhadores
ainda têm enfrentado
dificuldade de acesso à tecnologia e/ou de
acessos limitados aos recursos necessários
para o trabalho.

"novo e
inesperado
contexto de
distanciamento
físico"
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Levantamento das necessidades dos servidores da
A REVISTA DA CAMINHADA
Unifesp
em teletrabalho durante a pandemia do
novo coronavírus
banco de imagem

1.INTRODUÇÃO
Cientes de que o teletrabalho adotado neste momento
não

pode

ser

comparado

àquele

planejado

e

cuidadosamente implementado e acreditando que o
teletrabalho pode ser aplicado

em funções que

demandem menor suporte gerencial e interdependência
de tarefas(1), a Pró reitoria de Gestão com Pessoas

banco de imagem

(ProPessoas) desenvolveu um levantamento com os
servidores

públicos federais da universidade que

realizaram

teletrabalho

coronavírus,
diagnóstico

com

da

a

atual

devido

à

pandemia

do
um

finalidade

de

realizar

situação

de

trabalho

e

planejamento de estratégias para adequações do
trabalho e para um futuro retorno às atividades
presenciais.
Desta forma, apresentamos a seguir as principais
informações obtidas através deste levantamento.

banco de imagem
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RESULTADOS:
2.1. Cenário, em números, do teletrabalho na Unifesp:

Atualmente, a Unifesp conta com 5.550 servidores(2) em seu quadro funcional, sendo

3.833 Técnicos

Administrativos em Educação (TAEs) e 1.717 docentes. Destes, 1.984 servidores acessaram ao questionário, ou
seja, 35,7% dos servidores da Unifesp acessou, o

questionário enviado para seus e-mail institucionais. O

levantamento realizado pelo Departamento de Recursos Humanos (DRH), em julho de 2020, apontou que 2.778
(50%) servidores, de todos os campi, estão em teletrabalho durante a pandemia do novo coronavírus, sendo 1.349
(48,5%) TAEs e 1.429 (51,5%) docentes (tabela 1).

Tabela 1. Distribuição dos servidores em teletrabalho na Unifesp (julho/2020).

Fonte: Levantamento interno do DRH/Unifesp (não publicado).

Considerando o total de servidores da universidade,
35% dos TAEs e 83% docentes se

encontram em

2.2. Análise Quantitativa:
2.2.1. Categoria Profissional:

teletrabalho.
Dos 2.778 servidores em teletrabalho, 1.560 (56%)
responderam ao questionário online, que coletou
respostas durante o mês de julho de 2020. Na
apresentação dos resultados, foram considerados os
dados referentes a estes trabalhadores. Os
demais

418

servidores

que

não

realizaram

teletrabalho e acessaram o questionário tiveram a
oportunidade de manifestar suas opiniões em campo
específico.

Figura 1. Distribuição quanto à categoria profissional
dos servidores em teletrabalho na Unifesp, que
responderam ao questionário (julho/2020, n=1.560).
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RESULTADOS:
2.2.1. Categoria Profissional:

Nas demais categorias de análises, os docentes e os docentes temporários serão considerados como compondo
uma única categoria (docente).
2.2.2. Campus:

Tabela 2. Distribuição dos servidores em teletrabalho na Unifesp, que responderam ao questionário
(julho/2020, n=1.560).

2.2.3. Sexo e média de idade:

A média de idade dos servidores em teletrabalho na Unifesp, que responderam ao questionário, e informaram a
data de nascimento (n = 1.148), foi de 45,6 anos. Entre os TAEs (n = 622), esta média foi de 43 anos e entre os
docentes (n = 526), de 49 anos.

Figura 2. Distribuição dos servidores em teletrabalho quanto ao sexo (julho/2020, n = 1.560).
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2.2.4. Deficiência física, auditiva, visual ou mental que dificulte o acesso às tecnologias da
informação no domicílio

Nas demais categorias de análises, os docentes e os docentes temporários serão
considerados como compondo uma única categoria (docente).

Figura 3. Distribuição (%) dos servidores em teletrabalho quanto a presença de deficiência física, auditiva, visual
ou mental que dificulte o acesso às tecnologias da informação no domicílio (julho/2020, n = 1.560).

06
|
RELATÓRIO NAS
DSTRA | PROPESSOAS

PROPESSOAS |

DSTRA |

NAS - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

2.2.5. Perfil socioeconômico:

- Alteração da renda familiar devido à pandemia:

Figura 4. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho quanto a
alteração na renda familiar devido à
pandemia (julho/2020, n = 1.560).

- Mudança de domicílio devido à pandemia:

Figura 5. Distribuição dos servidores em teletrabalho quanto à necessidade de mudança de domicílio devido à
pandemia (julho/2020, n = 1.560).
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2.2.5. Perfil socioeconômico:

- Falta de itens no domicílio devido a pandemia:
Questionou-se se, no momento da pandemia, faltava acesso no domicílio a: alimentos
e/ou água potável, saneamento básico (água/esgoto), produtos de higiene e limpeza,
medicamentos, energia elétrica e segurança.

Figura 6. Distribuição (%) dos servidores em teletrabalho quanto aos itens que faltam no domicílio, devido a
pandemia (julho/2020, n = 1.560).

- Itens disponíveis para a realização do teletrabalho devido a pandemia:

Obs: os itens somam mais de 100%, uma vez que foi permitida mais de uma resposta
Figura 7. Distribuição (%) dos servidores em teletrabalho quanto aos itens disponíveis para a realização do trabalho
domiciliar em tempos de pandemia.
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2.2.5. Perfil socioeconômico:

- Acesso a recursos de qualidade:
Questionou-se o acesso à internet de qualidade suficiente para desempenhar o trabalho, a
documentos compartilhados na nuvem (Drive, Dropbox, Microsoft Teams, etc).
Serviços de webconferência (Zoom, Meets, Skype etc) e aos dados de ambientes próprios
da instituição (Oracle, SIU, Sigepe, Siapenet, Siass, Sigac, Sistema relacionados à área
Administrativa, Financeira e Orçamentária, outros necessários à execução das atividades).

Obs: os itens somam mais de 100%, uma vez que foi permitida mais de uma resposta
Figura 8. Distribuição (%) dos servidores em teletrabalho quanto ao acesso a recursos de qualidade disponíveis
para a realização do trabalho domiciliar em tempos de pandemia.

2.2.6. Percepção das Condições de Trabalho:

- Avaliação das condições domiciliares para o trabalho:

Figura 9. Distribuição dos
servidores em teletrabalho quanto
às condições domiciliares para o
trabalho (julho/2020, n = 1.560).
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2.2.6. Percepção das Condições de Trabalho:

- Frequência de dificuldade em estabelecer limite entre trabalho e lazer:

Figura 10. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho quanto à
frequência de dificuldade em
estabelecer limite entre trabalho e
lazer, durante a pandemia (julho/2020,
n = 1.560).

- Frequência de dificuldade em conciliar trabalho e tarefas domésticas:

Figura 11. Distribuição (%) dos servidores
em teletrabalho quanto à frequência de
dificuldade em conciliar trabalho e tarefas
domésticas, durante
a pandemia (julho/2020, n = 1.560).

Figura 12. Distribuição (%) dos servidores em
teletrabalho, separados por sexo, quanto à
frequência de dificuldade em conciliar
trabalho e tarefas domésticas, durante a
pandemia (julho/2020, n = 1.560).
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2.2.6. Percepção das Condições de Trabalho:

- Frequência de necessidade de dividir os recursos (computador, telefone) com
outras pessoas que também trabalham/estudam em casa:

Figura 13. Distribuição (%) dos servidores em
teletrabalho quanto a necessidade de dividir os
recursos (computador, telefone) com outras
pessoas, durante a pandemia (julho/2020, n =
1.560).

- Frequência de se perceber realizando um trabalho de qualidade inferior:

Figura 14. Distribuição (%) dos servidores em
teletrabalho quanto a frequência de se
perceberem realizando um trabalho de
qualidade inferior, durante a pandemia
(julho/2020, n = 1.560).

- Frequência de se perceber com dificuldade de lidar com as pessoas do trabalho:

Figura 15. Distribuição (%) dos servidores
em teletrabalho quanto a frequência de se
perceberem com dificuldade de lidar com as
pessoas do trabalho, durante a pandemia
(julho/2020, n = 1.560).
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2.2.6. Percepção das Condições de Trabalho:

- Frequência de se perceber cometendo mais erros:

Figura 16. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho quanto a
frequência de se
perceberem
cometendo mais erros, durante a
pandemia (julho/2020, n = 1.560).

- Frequência de se perceber com baixa motivação:

Figura 17. Distribuição (%) dos servidores em
teletrabalho quanto a frequência de se
perceberem com baixa motivação, durante a
pandemia (julho/2020,
n = 1.560).

- Frequência de se perceber irritado com questões do trabalho:

Figura 18. Distribuição (%) dos servidores
teletrabalho quanto a frequência de
perceberem irritados com as questões
trabalho, durante a pandemia (julho/2020,
1.560).

em
se
de
n =
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2.2.6. Percepção das Condições de Trabalho:

- Frequência de se perceber com dificuldade para se concentrar:

Figura 19. Distribuição (%) dos
servidores
em
teletrabalho
quanto a frequência de se
perceberem com dificuldade de
concentração (julho/2020, n
= 1.560).

- Frequência de se perceber com dificuldade para organizar a rotina de trabalho:

Figura 20. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho quanto a
frequência de se perceberem com
dificuldade para organizar a rotina de
trabalho (julho/2020,
n = 1.560).

- Frequência com que percebeu sentir falta do contato presencial com a equipe de trabalho:

Figura 21. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho quanto a
frequência de se perceberem sentindo
falta do contato presencial com a
equipe de trabalho
(julho/2020, n = 1.560).
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2.2.6. Percepção das Condições de Trabalho:

- Frequência com que percebeu sentir falta de apoio da Tecnologia da Informação (TI):

Figura 22. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho quanto
a
frequência
com
que
perceberem sentir falta de apoio
da Tecnologia da Informação
na execução do trabalho, durante
a pandemia (julho/2020, n =
1.560).

2.2.7. Questões de saúde/adoecimento:
- Saúde física:
- Problemas de saúde pré-pandemia:

Figura 23. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho na
Unifesp quanto a problemas de
saúde existentes antes pandemia
(julho/2020, n = 1.560).

- Piora dos quadros pré-existentes:
Entre os servidores que já apresentavam problemas de saúde no momento pré-pandemia

(n = 520), 34%

perceberam piora destes quadros de saúde, 40% dos docentes perceberam essas mudanças e, entre os TAEs, 31%.

Figura 24. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho na
Unifesp quanto percepção de piora
nos problemas de saúde existentes
antes pandemia (julho/2020, n =
520).
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2.2.7. Questões de saúde/adoecimento:

- Desenvolvimento de problemas de saúde durante a pandemia:

Figura 25. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho na
Unifesp quanto à percepção de
desenvolvimento de problemas de
saúde
durante
a
pandemia
(julho/2020, n = 1.560).

- Dores no corpo relacionadas a postura e ergonomia:

Figura 26. Distribuição (%) dos
servidores
em
teletrabalho
quanto ao aparecimento de
dores no corpo relacionadas a
postura
e
ergonomia
(julho/2020, n = 1.560).

- Saúde mental:
- Problemas de saúde mental pré-pandemia:

Figura 27. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho na
Unifesp quanto a problemas de
saúde mental existentes antes
pandemia (julho/2020, n = 1.560).
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2.2.7. Questões de saúde/adoecimento:

- Piora dos quadros pré-existentes:
Entre os servidores que já apresentavam problemas de saúde mental no momento pré
pandemia (n = 216), 51,9% perceberam piora destes quadros, 54,3% dos docentes
perceberam essas mudanças e, entre os TAEs, 50,7%.

Figura 28. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho na
Unifesp quanto percepção de piora
nos problemas de saúde existentes
antes pandemia (julho/2020, n =
216).

- Desenvolvimento de problemas de saúde mental durante a pandemia:

Figura 29. Distribuição (%) dos
servidores
em
teletrabalho
quanto
à
percepção
de
desenvolvimento de problemas
de saúde mental (julho/2020, n =
1.560).

- Preocupação em ser contaminado pelo novo coronavírus:

Figura 30. Distribuição (%) dos
servidores em teletrabalho
quanto à preocupação em se
infectar com o novo coronavírus
(julho/2020, n = 1.560).
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3. Análise Qualitativa:
3.1. A experiência com o teletrabalho:
3.1.1. Experiências positivas:

Os trabalhadores da Unifesp que vivenciaram a experiência do teletrabalho como positiva
destacaram ser esta a opção mais segura para o momento, com aumento da produtividade
em relação ao presencial (especialmente em relação às reuniões), com ganho de tempo
devido a não necessidade de deslocamento entre trabalho e residência.
No âmbito individual, merece destaque percepções de melhora na qualidade de vida, na
alimentação, no autocuidado e da saúde mental, além de alívio emocional devido a tensões

banco de imagem

no ambiente de trabalho e maior motivação.
Diversos foram os elogios à prestação de serviços das equipes dos departamentos de
tecnologia da informação (DTIs), em especial ao do campus da Baixada Santista, mesmo
sem o preparo adequado para suporte ao teletrabalho.
3.1.2 Experiências negativas:

Por outro lado, muitos perceberam a experiência como negativa, principalmente pela falta de
preparo e treinamento para a execução das atividades de modo remoto.
Neste cenário, destacam-se a falta de condições e treinamento para realizar o trabalho em
casa, falta de adequações dos procedimentos para o exercício remoto das atividades. Bem
como a não liberação para acesso remoto a sistemas internos da Instituição (Sistema Oracle e
outros), dificuldades/limitações em acessar e utilizar de forma correta o Sistema Eletrônico de
Informações (SEI), falta de suporte dos DTIs com as dúvidas que surgiam ao longo do

banco de imagem

desenvolvimento do trabalho (devido à provável alta demanda de chamados e poucos
profissionais) e preocupação com o sigilo das atividades realizadas em ambiente virtual.
Muitos, também destacaram a cobrança de produtividade e "presença" da mesma forma à
cobrada presencialmente e em um cenário livre de pandemia. Sobrecarga de trabalho,
acúmulo de funções e dificuldade da chefia/colegas de trabalho em compreender as
limitações e dificuldades impostas pelo momento.
No âmbito individual, sobressaem-se os gastos com aquisição de materiais de escritório e
com recursos para viabilizar o trabalho (como por exemplo mesas e cadeiras, computador,
melhor iluminação e contrato de pacote de internet com velocidade suficiente para
desenvolver o trabalho de forma adequada), o aumento significativo nos gastos com energia
e internet,

ambiente domiciliar com condições de trabalho insatisfatórias (seja na

ergonomia, barulho,

ausência de espaço físico adequado e/ou espaços de trabalho

banco de imagem

compartilhados), além da dificuldade em conciliar as atividades domésticas e as de trabalho e
de estabelecer fronteiras entre a vida pessoal e a profissional.
3.2. Outras manifestações:

Outras manifestações recorrentes no levantamento também merecem destaque.
3.2.1. Sobre a saúde:

Chamou a atenção a frequência de relatos de negligência a tratamentos prévios de saúde devido
ao medo de contaminação, o aumento de percepção de irritabilidade, impaciência, ansiedade,
medo, desânimo e falta de motivação, sono irregular e a sensação de incapacidade laboral
devido à situação de pandemia.
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3.2.2. Sobre a necessidade de esclarecimentos:

Muitos trabalhadores em teletrabalho apresentaram dificuldade de compreensão a respeito
dos descontos realizados devido ao trabalho ser remoto e sobre a não existência de um
benefício concedido àqueles em teletrabalho. Dúvidas em relação à necessidade de
manutenção da carga horária de trabalho, mesmo diante do cenário de pandemia e em
relação aos planos da universidade sobre o retorno ao trabalho presencial.
banco de imagem

3.2.3. Sobre o retorno ao trabalho presencial:

Ficaram evidentes os relatos de apreensão e receios com a possibilidade de retorno ao
trabalho presencial. As preocupações se dão especialmente em relação ao
distanciamento físico

entre os trabalhadores, fornecimento de equipamentos de

proteção individuais (EPIs), estrutura física dos prédios da universidade, higienização
dos ambientes de trabalho, aglomerações em transporte públicos e em relação ao
registro da presença e de cumprimento da jornada de trabalho, hoje realizados através
do ponto biométrico.
Muitos manifestaram o desejo sobre a possibilidade de um modelo de trabalho
banco de imagem

híbrido, aliando atividades em trabalho presencial e em teletrabalho.

3.2.4. Sobre os trabalhadores que não realizaram teletrabalho:

Foi observada a sensação de injustiça por ter tido o pedido negado ou ser de área não
contemplada pelo teletrabalho e ter os mesmos honorários daquelas a quem foi
permitido.

Também houve manifestações do desejo de realizar as atividades

remotamente, como forma de proteger a si e aos familiares de possíveis
contaminações pelo novo coronavírus.

4. Desdobramentos em andamento:

Considerando o levantamento das necessidades, a ProPessoas, através de seus

Departamentos, vem

desenvolvendo estratégias para mitigar os impactos negativos da pandemia e das adaptações por ela impostas na
rotina dos trabalhadores:
4.1. Atendimento no Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário (NASF): Parte integrante do Departamento de
Saúde do Trabalhador, os agendamentos e rotina foram suspensos devido à pandemia. O NASF está atendendo em
pronto atendimento trabalhadores com síndrome gripal, orientando-os, encaminhando os trabalhadores com
suspeitas de COVID-19 para testagem com testes RT- PCR e os comunicando os resultados via ligação telefônica.
Está em processo de estudo o retorno dos agendamentos das especialidades atendidas pelo NASF.
4.2. Acolhimento no Núcleo de Atenção à Saúde (NAS): Os trabalhadores com suspeitas de contaminação pelo
novo coronavírus encaminhados pelo NASF para testagem são acolhidos pelo NAS através do preenchimento de
um instrumento online de triagem. Aos trabalhadores em que são identificados níveis elevados de ansiedade, é
realizado acolhimento individual, de forma remota, encaminhados à assistência psicológica e/ou médica quando
necessário e acompanhados na evolução do quadro.

17
|
RELATÓRIO NAS
DSTRA | PROPESSOAS

PROPESSOAS |

DSTRA |

NAS - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE

4. Desdobramentos em andamento:

4.3. Cartilha da Psicologia para os pais (anexo 1): A pandemia mudou de forma significativa
o dia a dia de muitas famílias. Escolas foram fechadas como medida de prevenção, o que
impactou no cotidiano das crianças, pais e suas relações afetivas. O contato com os amigos
e familiares passou a ser virtual. Sabendo que o isolamento físico pode repercutir na saúde
mental das crianças e dos pais, foi elaborada uma cartilha para os pais das crianças
assistidas pelo Serviço de Psicologia Infantil do NASF, seu objetivo foi fornecer orientações
a fim de prevenir agravos na saúde mental das famílias e cuidado psicossocial.
4.4. Incentivo a pesquisas sobre a COVID-19 e saúde mental dos trabalhadores: Desenvolvimento de pesquisas a
nível de mestrado e doutorado, em parceria com a Escola de Enfermagem, a respeito da saúde mental durante a
pandemia da COVID-19 e da influência da da pandemia nos processos organizacionais.
4.5. Elaboração de vídeo homenageando os servidores e funcionários que trabalham no Hospital São Paulo e
Núcleo de Assistência à Saúde do Funcionário, disponível AQUI.
4.6. Manual de orientações à chefia e equipes quanto ao teletrabalho (anexo 2): Levando em consideração os
parâmetros adotados para o enfrentamento da emergência de saúde pública da COVID-19, está em vias de
finalização a elaboração de um manual sintetizando orientações que visem contribuir para a melhor rotina de
teletrabalho, em caráter emergencial e excepcional.
4.7. Planejamento da adequação do teletrabalho: A ProPessoas tem mantido contato com especialistas sobre o
tema a fim de estudar, planejar e viabilizar o teletrabalho na Unifesp, em funções e tarefas possíveis.
4.8. Planejamento da retomada ao trabalho presencial: A ProPessoas, em conjunto com outras

esferas da

universidade, tem discutido a viabilidade e adequação dos ambientes de trabalho para a retomada ao trabalho
presencial.
5. Sugestões práticas do Núcleo de Atenção à Saúde:

5.1. Elaboração de um tutorial simples sobre gravações e edição de vídeos para docentes que retomam nos
próximos dias as aulas em formato virtual (suporte da Coordenadoria de Desenvolvimento Docente).
5.2. Elaboração de um formulário de feedback da chefia e da administração para a avaliação do teletrabalho
desenvolvido até o momento pelos servidores, bem como o feedback dos servidores à chefia. O formulário de
feedback do trabalho também poderá ser usado em momentos futuros.
5.3. Elaboração, pela ProPessoas, de vídeos institucionais curtos visando responder às dúvidas mais frequentes
identificadas neste levantamento: o porquê do teletrabalho ter sido concedido a alguns trabalhadores e não a
outros; o porquê dos descontos realizados devido ao trabalho ser remoto (insalubridade, auxílio transporte, entre
outros); inexistência de benefícios concedidos aos servidores em teletrabalho (“auxílio teletrabalho”, acesso mais
fácil a créditos, entre outros); orientações para que a chefia seja flexível em relação às cobranças e fomente o
diálogo com a equipe; breve explanação sobre os planos da universidade sobre o retorno ao trabalho presencial
(trabalho da Comissão de Estudo para Retorno do Trabalho Presencial - adequação e higienização dos espaços
físicos de trabalho, distanciamento entre os servidores, registro do ponto, entre outros) .
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CRÉDITOS
Levantamento
das necessidades
dos servidores
da Unifesp em
teletrabalho
durante a
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novo
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REALIZAÇÃO:
Núcleo de Atenção à Saúde
Departamento de Saúde do Trabalhador / ProPessoas:
Aline Bicalho Matias | Psicóloga
Isabela Saura Sartoreto Mallagoli | Enfermeira
Patrícia Emerich Gomes | Psicóloga
Rosana Sacolito | Assistente Social.
Pró-reitoria de Gestão com Pessoas (ProPessoas):
Elaine Damasceno | Pró-Reitora
Norberto Lobo | Pró-Reitor Adjunto.
Superintendência de Administração da Reitoria:
Prof. Dra Ieda Longo Maugeri | Superintende de Administração
Criação e diagramação: André Simões | ProPessoas Unifesp
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