
   

 

 

Direito à participação remota em reuniões colegiadas da UFJF 
 
A participação remota em reuniões colegiadas na UFJF deve ser garantida aos professores e às 
professoras que, amparados no art. 4º da Instrução Normativa nº 90/2021 do Ministério da 
Economia (IN90), mantiveram suas atividades laborais na modalidade remota em razão de 
portarem condições ou fatores de risco que podem agravar os efeitos da Covid-19. 
 
A participação em reuniões colegiadas na UFJF é um dever e um direito de todo e qualquer docente 
que não esteja afastado ou afastada do cargo e, portanto, os meios necessários para essa 
participação devem ser garantidos nos diferentes colegiados.  
 
De forma a viabilizar esse direito, a Resolução nº 13/2022 do conselho superior da UFJF estabelece, 
em seu art. 7º, a permissão para participação remota em reuniões colegiadas presenciais, com a 
seguinte redação: “O Conselho Superior, Conselhos Setoriais, Congregações, Conselhos de 
Unidades, Departamentos, NDEs, COEs e demais órgãos colegiados da UFJF devem se reunir de 
forma presencial, entretanto poderão permitir a participação remota dos seus membros em casos 
excepcionais e devidamente autorizados pelo Colegiado”.  
 
Aqui é importante destacar que, em sua redação original, o art.7o tratava especificamente dos e 
das docentes que se enquadravam na IN90, como forma de resguardar o direito desses servidores 
e dessas servidoras à participação nas reuniões colegiadas da UFJF. Entretanto, frente às discussões 
ocorridas no Conselho Superior (Consu), sua redação foi modificada com o objetivo de ampliar a 
possibilidade de participação remota, como é o caso hoje de conselheiros e conselheiras do Campus 
da UFJF-GV em reuniões do Consu. 
 
Adicionalmente, segundo o art. 6º da IN90, o servidor público só terá sua frequência abonada caso 
a natureza da atividade desempenhada seja incompatível com a modalidade remota. Esse não é o 
caso de reuniões de colegiados da UFJF, que estavam sendo realizadas de forma remota até março 
de 2022.  
 
Desse modo, o direito de participação de docentes com condições e fatores de risco para a Covid-
19 em reuniões colegiadas da UFJF está respaldado não apenas nas normativas mais gerais que 
preveem seus direitos e deveres funcionais, mas também no conjunto de regulamentações do 
Ministério da Economia e da própria UFJF que versam sobre o retorno presencial. A instituição, por 
meio de sua Administração Superior e das gestões das unidades acadêmicas, deve viabilizar as 
condições estruturais para essa participação, sob pena de violação de direitos dos servidores e das 
servidoras da Universidade.  
 
 
Finalmente, é fundamental que a instituição possa garantir os meios necessários para a participação 
remota nas reuniões colegiadas da UFJF dos e das docentes com comorbidades e que se enquadram 
no Art.4o da IN90, já que esse conjunto de docentes não pode desenvolver atividades presenciais 
na instituição. 
 


