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                                            Juiz de Fora, 17de junho de 2020                                                                         

 
Da: APES-SSind 
Para: Prof. Rodrigo de Souza Filho 
         Secretário Geral da Universidade Federal de Juiz de Fora 

 

Considerações da APES sobre a minuta de organização do trabalho remoto 
 
Em uma conjuntura tão difícil para a classe trabalhadora, em especial para a área da 
educação, a elaboração de instrumentos que modificam o caráter do trabalho deve ser 
realizada de forma cuidadosa e democrática pelas universidades públicas, que vêm 
desempenhando um papel fundamental para a sociedade ao promover educação, pesquisa 
e extensão de qualidade, gratuita, inclusiva, laica e socialmente referenciada.  
 
Nesse sentido, torna-se fundamental que a minuta apresentada possa ser discutida pela 
comunidade acadêmica em um horizonte de tempo maior para que tal instrumento possa 
estar alinhado não somente com o papel fundamental das universidade públicas, mas 
também expressando a valorização da vida e defesa das condições de trabalho, em um 
momento em que a covid-19 já ceifou a vida de mais de 40 mil pessoas no Brasil, em 
números oficiais, incluindo trabalhadores da nossa instituição. Portanto, inicialmente, 
propomos que a discussão da minuta possa se dar em um horizonte de tempo mais longo.  
 
Com o reduzido espaço de tempo que tivemos a disposição, identificamos alguns aspectos 
gerais da proposta que deveriam ser avaliados com cuidado. Inicialmente, fica claro que a 
minuta apresentada foi elaborada considerando aspectos de controle e de avaliação do 
trabalho como elementos centrais. Corroborando e aprofundando esse caráter, a minuta 
cria diversas novas atribuições ao chefe imediato, o que modifica completamente a 
dinâmica de funcionamento da universidade, aumentando os seus encargos e podendo 
criar diversos problemas para o desenvolvimento do trabalho. Outro aspecto negativo da 
minuta é a transferência da responsabilidade pelas condições adequadas de trabalho para 
as trabalhadoras e trabalhadores da instituição, precarizando ainda mais o trabalho no 
atual cenário de pandemia, ainda agravado pelos cortes de salários efetivados pela 
implementação da Instrução Normativa 28 do ministério da economia. Ainda como 
aspectos gerais, identificamos problemas ao tentar juntar servidores técnicos 
administrativos e servidores docentes, entendendo que as especificidades do trabalho de 
cada segmento precisem ser tratadas, eventualmente, de forma específica na resolução.  
Finalmente, também verificamos que é preciso considerar as especificidades de 
Governador Valadares, quando, por exemplo, fala-se na possibilidade de desenvolvimento 
de atividades presenciais, uma vez que boa parte dos imóveis utilizados não são próprios, 
cabendo sua administração a inciativa privada.  
 
Na tentativa de adequar a minuta para manutenção do papel fundamental das 
universidades, promover a mínima interferência no funcionamento normal da mesma e para 
defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras da comunidade acadêmica, a seguir 
apresentamos os itens que, nessa primeira avaliação, necessitam de alteração. 
 
 



   

 

Legendas: Texto Original   Texto Modificado    Texto Suprimido    Comentário 

 
Art 1o, § 2o  Original 
 
A organização do Trabalho Remoto tem como objetivo a comprovação de que o presente 
período se constitui de efetivo exercício por parte dos servidores técnico-administrativos e 
docentes afastados, fisicamente, de seus locais de trabalho pelo estado de emergência e 
de calamidade pública, durante o período da pandemia. 
 
Art 1o, § 2o  Modificação 
 
A normatização do Trabalho Remoto tem como objetivo estabelecer condições e formas de 
registro para o desenvolvimento das atividades próprias da universidade nos seus diversos 
âmbitos, exercidas pelos servidores técnico-administrativos e docentes que estão 
afastados, fisicamente, de seus locais de trabalho pelo estado de emergência e de 
calamidade pública, de forma transitória, durante o período da pandemia da COVID-19. 
 

 
Art 1o, § 3o  Original 
 
A organização do trabalho e a dinâmica de funcionamento das atividades laborativas, nos 
termos do Art. 3º da Resolução Consu nº 10/2020, obedecerão às orientações e diretrizes 
definidas pelo dirigente máximo de cada unidade organizacional, juntamente com os 
servidores do respectivo setor. 
 
Art 1o, § 3o  Modificação 
 
A organização do trabalho e a dinâmica de funcionamento das atividades laborativas, nos 
termos do Art. 3º da Resolução Consu nº 10/2020, obedecerão às orientações e diretrizes 
definidas de acordo com a prática já desenvolvida pela unidades acadêmicas ou 
administrativas, respeitando as instâncias definidas para este fim. 
 

 
Art 2o, item I Original 
 
Trabalho Remoto - execução das atribuições funcionais integral ou parcialmente fora das 
dependências da unidade organizacional da UFJF. 
 
Art 2o, item I Modificação 
 
Trabalho Remoto - execução das atribuições funcionais fora das dependências da UFJF 
 

 
Art 2o, item II Original 
modalidade semi-presencial: categoria de trabalho remoto em que o servidor executa suas 
atribuições funcionais parcialmente fora das dependências da unidade, por unidade de 
tempo, em dias por semana ou em turnos por dia, mediante o uso de equipamentos e 
tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente; 
 



   

 

Art 2o, item II Modificação (transformar em subitem (a) do item I) 
 
Semi-presencial: categoria de trabalho remoto em que o servidor executa suas atribuições 
funcionais parcialmente fora das dependências da unidade, por unidade de tempo, em dias 
por semana ou em turnos por dia, mediante o uso de equipamentos e tecnologias que 
permitam a plena execução das atribuições remotamente; 
 

 
Art 2o, item III Original 
 
modalidade integral: categoria de trabalho remoto em que o servidor público executa suas 
atribuições funcionais integralmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de 
equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente; 
 
Art 2o, item III Modificação (transformar em subitem (b) do item I) 
 
Integral: categoria de trabalho remoto em que o servidor público executa suas atribuições 
funcionais integralmente fora das dependências da unidade, mediante o uso de 
equipamentos e tecnologias que permitam a plena execução das atribuições remotamente; 
 

 
Art 2o, item IV Original 
 
plano de trabalho remoto (PTR): documento preparatório que visa orientar as atividades 
realizadas remotamente, seus prazos ou periodicidade, bem como estabelecer os objetivos 
norteadores, de modo a garantir a execução das atividades previstas; 
 
Art 2o, item IV Modificação (transformar em item II) 
 
Proposta coletiva de trabalho remoto (PCTR): documento que reunirá as diretrizes sobre o 
trabalho dos servidores técnico-administrativos e docentes, a partir de objetivos 
norteadores, que deve ser entregue e aprovado pelo departamento, ou unidade acadêmica 
ou administrativa, integrando as atividades da unidade. 
 

Art 2o, item V (Supressão) 
 
relatório de acompanhamento e avaliação: documento preenchido pelo chefe imediato de 
cada setor, para acompanhamento do desempenho do servidor sob sua gestão e avaliação 
final do trabalho remoto, referente ao desenvolvimento das atividades e objetivos 
pactuados; 
 

 
Art. 3o, § 1o Original 
 
Em caráter de extrema necessidade, poderão ocorrer atendimentos presenciais com 
agendamento prévio, por e-mail ou pelo SEI-UFJF, desde que justificados pelo chefe do 
setor, observando-se sempre os distanciamentos sociais necessários, a etiqueta 
respiratória e a limitação do número de pessoas no mesmo espaço físico. 
 



   

 

 
 
Art. 3o, § 1o Modificação 
 
Em caráter de extrema necessidade, poderão ocorrer atendimentos presenciais com 
agendamento prévio, por e-mail ou pelo SEI-UFJF, desde que comunicados previamente e 
justificados para a chefia imediata, observando os protocolos definidos pelo Comitê de 
Monitoramento e Orientação de Condutas sobre o Novo Coronavírus (SarsCov-2) da UFJF. 
 

 
Art. 4o, § 1o Original 
 
Caberá à chefia imediata do servidor avaliar a incompatibilidade entre a natureza das 
atividades por ele desempenhadas e o regime de trabalho remoto. 
 
Art. 4o, § 1o Modificação 
 
Caberá ao departamento, unidade acadêmica ou administrativa avaliar a incompatibilidade 
entre a natureza das atividades por ele desempenhadas e o regime de trabalho remoto. 
 

 
Art. 6º Original 
 
Os dirigentes unidades acadêmicas e administrativas definirão a dinâmica de 
funcionamento de suas unidades organizacionais, principalmente, dos setores envolvidos 
com as atividades essenciais ou estratégicas e poderão ainda adotar as seguintes 
medidas: 
 
Art. 6º Modificação 
 
As unidades acadêmicas e administrativas definirão a dinâmica de funcionamento de suas 
unidades organizacionais, principalmente, dos setores envolvidos com as atividades 
essenciais ou estratégicas e poderão ainda adotar as seguintes medidas: 
 

 
Art. 7o Original 
 
Para os servidores que possuem filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da 
assistência de um dos pais será facultativa a execução remota de atividades enquanto 
perdurar o estado de Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19), nos termos do artigo 6º B, da Instrução Normativa 
nº 19/ME 
 
Comentário: Seria importante ampliar para outros casos, como por exemplo, trabalhadores 
que precisam cuidar de familiares idosos. 
 

 
Art. 8o Supressão 
 



   

 

A prestação de informação falsa nas autodeclarações sujeitará o servidor às sanções 
penais e administrativas previstas em Lei. 
 

 
Art. 10o, item I Supressão 
 
proposta de Plano de Trabalho Remoto (PTR), na forma do Anexo VI 
 

 
Art. 10o, item II Supressão 
 
assinatura do Termo de compromisso para o Trabalho Remoto, na forma do Anexo VII 
 

 
Art. 10o , § 1o Original 
 
Caberá ao servidor público participante providenciar, na medida do possível, as estruturas 
física e tecnológica necessárias, e atentar-se à utilização de equipamentos e mobiliários 
adequados. 
 
Art. 10o , § 1o Modificação 
 
Caberá a instituição providenciar a estrutura tecnológica necessária, equipamentos e 
mobiliário adequado e ao servidor, cabe informar quais condições possui para o 
desenvolvimento do trabalho remoto. Se não for possível o provimento das condições 
adequadas, o servidor terá o direito de solicitar afastamento sem qualquer ônus para o 
mesmo. 
 

 
Art. 10o , § 3o Original 
 
O PTR dos servidores docentes será constituído, durante o período de suspensão das 
atividades acadêmicas e administrativas presenciais, pelas atividades previstas e 
aprovadas pelo Departamento, com as devidas adequações, ou então, outras atividades 
pertinentes à docência como: participação de eventos em ambientes virtuais, planejamento, 
pesquisa, determinados tipos de orientação, extensão, gestão/representação e 
capacitação/qualificação; produção de artigos, participação em bancas de pós-graduação e 
outras atividades aprovadas pelo CSPP, CONGRAD e CONEX, previamente aprovadas 
pelo Chefe do Departamento ou pelo Colegiado 
 
Art. 10o , § 3o Modificação 
 
Durante o período de suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presencias, 
as atividades dos servidores docentes devem ser definidas e aprovadas pelo 
departamento, considerando as particularidades de cada segmento. 
 

 
Art. 11o, Original 
 



   

 

A proposta de Plano de Trabalho Remoto, a que se refere o inciso I do artigo anterior, 
deverá ser elaborada pelo servidor, sob orientação do Chefe Imediato, e deverá conter os 
seguintes elementos: 
 
Art. 11o, Modificação 
 
A composição da proposta coletiva de trabalho será construída pelo registro com a 
descrição das atividades a serem desempenhadas pelo servidor, suas periodicidades e 
prazo de execução 
 

 
Art. 11o, item I Supressão 
 
descrição das atividades a serem desempenhadas em trabalho remoto; 
 

 
Art. 11o, item II Supressão 
 
periodicidade ou prazo de execução das atividades descritas 
 

 
Art. 11o, § 1o Supressão 
 
As atividades a serem desenvolvidas no Trabalho Remoto deverão contemplar as tarefas 
inerentes ou diretamente relacionadas à execução dos processos de trabalho. 
 

 
Art. 11o, § 2o Supressão 
 
Compete ao Chefe Imediato, em sua área de atuação, exercer o papel de Gestor da 
Atividade em Trabalho Remoto a que se refere o caput. 
 

 
Art. 13o, Original 
 
Ao início de cada mês ou ao início das atividades remotas, todos os servidores em 
atividade de Trabalho Remoto deverão encaminhar por e-mail ou diretamente no SEI, 
conforme disposto no Art. 12, ao Chefe Imediato, o seu Plano de Trabalho Remoto para 
acordar e negociar as atividades planejadas. 
 
Art. 13o, Modificação 
 
Ao início das atividades remotas, todos os servidores em atividade de Trabalho Remoto 
deverão encaminhar por e-mail ou diretamente no SEI, conforme disposto no Art. 12, ao 
Chefe Imediato, o seu planejamento de atividades para que seja discutido e aprovado pelo 
departamento, unidade acadêmica ou administrativa. 
 

 
Art. 14o, item I Supressão 



   

 

 
submeter-se ao acompanhamento periódico para a apresentação de resultados; 
 

 
Art. 14o, item II Supressão 
 
realizar entregas, conforme o prazo legal ou judicial; 
 

 
Art 15o, item I Original 
 
acompanhar, coordenar e avaliar as atividades em Trabalho Remoto em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho aprovado. 
 
Art. 15o, item I Modificação 
 
acompanhar, coordenar e avaliar as atividades em Trabalho Remoto em conformidade com 
as diretrizes estabelecidas no departamento, unidade acadêmica ou administrativa. 
 

 
Art. 15o, item II Supressão 
 
analisar os resultados das atividades em Trabalho Remoto; 
 

 
Art. 15o, item IV Original 
 
emitir, ao final do regime de trabalho remoto, relatório consolidado de acompanhamento e 
de avaliação das atividades e dos resultados alcançados pelos servidores de sua equipe, 
relativo às atividades desenvolvidas em Trabalho Remoto e enviá-lo ao dirigente máximo 
da Unidade. 
 
Art. 15o, item IV Modificação 
 
emitir, ao final do regime de trabalho remoto, apoiado no departamento para servidores 
docentes ou em instâncias afins para servidores técnico administrativos, relatório 
consolidado de acompanhamento e de avaliação das atividades e dos resultados 
alcançados pelos servidores de sua equipe, relativo às atividades desenvolvidas em 
Trabalho Remoto e enviá-lo ao dirigente máximo da Unidade 
 

 
Art. 15o, § único Supressão 
 
O modelo de formulário de acompanhamento e avaliação do plano de trabalho remoto, 
inserido no Anexo IX, poderá ser usado para essa finalidade. 
 

 
Art. 16o Original 
 



   

 

Para os servidores cujas atividades não puderem ser realizadas remotamente caberá à 
chefia imediata analisar a justificativa da impossibilidade de desenvolvimento do trabalho 
remoto, apresentada pelo servidor e, se for o caso, abonar sua frequência, e computar a 
jornada de trabalho como tempo à disposição da direção, com o servidor em sua 
residência. 
 
Art. 16o Modificação 
 
Para os servidores cujas atividades não puderem ser realizadas remotamente, caberá ao 
departamento, para servidores docentes, e instâncias afins, para servidores técnicos 
administrativos, analisar a justificativa da impossibilidade de desenvolvimento do trabalho 
remoto, apresentada pelo servidor. 
 
I – Cabe a chefia imediata, se for o caso, abonar a frequência do servidor, e computar a 
jornada de trabalho como tempo à disposição da direção, com o servidor em sua residência 
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