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ATA DE REUNIÃO Nº 04/05/2022/2022 - PROPESSOAS

Às 14h de 26 de abril de 2022, terça-feira, estiveram reunidos, Everton Wirbitzki da
Silveira (PROPESSOAS), Regiane Miranda Santos (DCOM), Igor Rodrigues Vieira
(CERCOMP), Fátima dos Reis (PROEC), Telma Alves Garcia (FF), Nelson de Lima
Santos (FD), Vicente Ferreira (SecPlan), para tratarem da Comissão de Avaliação da
Implantação do Teletrabalho.
O Pró-Reitor Everton deu início recapitulando o andamentos dos trabalhos da
Comissão e reiniciou a leitura do documento-base da proposta de resolução.
A Fátima deu exemplo de alguns Órgãos, os quais possuem peculiaridades e que isso
deve ser levado em consideração pela comissão. A comissão discutiu a integralidade
em contraposição ao regime parcial de teletrabalho, discutindo percentualmente a
equivalência em dias de trabalho. O Igor acredita que a melhor forma seria a
flexibilidade com a possibilidade do trabalho integral, pois no Cercomp existe grande
interesse na integralidade e diversas atividades podem ser realizadas fora do
ambiente do Cercomp, mas reconhece que algumas situações, mesmo no Cercomp,
que devido a natureza do trabalho não poderiam ser realizadas telepresencialmente.
O Prof. Vicente manifestou posicionamento pessoal semelhante, mas ponderou que a
perspectiva institucional deve prevalecer no trabalho da comissão e que há
necessidade de presença nos espaços da universidade, para além das rotinas de
teletrabalho, além de evitar o esvaziamento de espaços, e que o trilhar institucional
gradual, do regime parcial ao regime integral, se dará de forma natural, mas o
contrário (do integral para o parcial) seria muito mais difícil. O Pró-Reitor Everton
concordou, reiterando que a comissão precisa manter a perspectiva do interesse
institucional e apontou que a a discricionariedade das chefias em relação as
pessoas/atividades que podem ser integralmente ou parcialmente realizadas em
teletrabalho geraria muitos conflitos internos e que é papel da comissão avaliar
cenários e consequências da implementação do teletabalho na UFG. A Regiane e o
Igor manifestaram que cada Unidade/Órgão local possuem peculiaridades e que o
regime deveria ser condizente com o serviço/atividade. Seguindo a leitura, no quesito
acerca dos objetivos, após breve discussão, a comissão optou por absorver a
redação já apresentada pela resolução da UNIFESP. Ainda, a comissão discutiu sobre
a possibilidade do empréstimo de equipamentos, bem como o compartilhamento
equipamentos e mobiliário que ficam nos ambientes organizacionais.
A Regiane informou que gostaria de fazer um artigo sobre o questionário/enquete e
perguntou a comissão sobre a forma correta de fazer isso, se poderia utilizar os
dados para isso.
E por nada mais haver a tratar encerro a presente Ata, que vai assinadas por mim e
pelos demais presentes.

 

Documento assinado eletronicamente por Everton Wirbitzki Da Silveira,
Pró-Reitor, em 16/05/2022, às 13:48, conforme horário oficial de Brasília,
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com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Telma Alves Garcia, Diretora, em
17/05/2022, às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Nelson De Lima Santos,
Coordenador Administrativo, em 17/05/2022, às 22:05, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de
13 de novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Regiane Miranda Santos,
Secretário Executivo, em 18/05/2022, às 10:49, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de
novembro de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Fatima Dos Reis, Assistente
Social, em 18/05/2022, às 15:18, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de
2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 2907458 e o código CRC 129EF421.

Referência: Processo nº 23070.056197/2021-46 SEI nº 2907458
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