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ATA DE REUNIÃO Nº 11/05/2022/2022 - PROPESSOAS

Às 14h de 11 de maio de 2022, quarta-feira, estiveram reunidos, Everton Wirbitzki da
Silveira (PROPESSOAS), Regiane Miranda Santos (DCOM), Igor Rodrigues Vieira
(CERCOMP), Telma Alves Garcia (FF), Nelson de Lima Santos (FD), Vicente Ferreira
(SecPlan), Marcos Gomes Cunha (EA), para tratarem da Comissão de Avaliação da
Implantação do Teletrabalho.
O Pró-Reitor Everton deu início informando sobre a assinatura das atas anteriores, e
relembrou o que vinha sendo falado nos últimos encontros (leitura e discussão do
documento) e, resgatando a última discussão, fez questionamento sobre o
empréstimo de equipamento e mobiliário. O Prof. Marcos ponderou que isso poderia
trazer a necessidade de duplicidade de equipamentos.
O Prof. Vicente discorreu sobre os dois níveis, relação individual e institucional, e que
a política institucional tem papel de direcionar. A Regiane falou que a IN já faz esse
papel de fazer as linhas gerais e o Vicente acredita que a comissão pode ser mais
específica em alguns aspectos visando facilitar o entendimento e implementação da
política em nível institucional. 
O Igor abordou a respeito dos sistemas e lembrou que a avaliação técnica do
CERCOMP foi favorável a utilizar o sistema da SUSEP, e que a tabela de atividades é
um desafio a ser superado, refletindo se seria estabelecido em nível macro da
universidade ou a critério das Unidades/Órgaos, recapitulando que na Unifesp é
realizado pela Pró-reitoria e Comissão Específica, o que gera muito trabalho e
eventual atraso. Em relação ao plano trabalho, a comissão entendeu que se trata de
algo feito em acordo entre chefia e servidor. O Prof. Marcos ficou preocupado com a
tabela de atividades, pois poderia limitar o plano do servidor e, se for o caso de
elaborar uma tabela, que não limite a elaboração dos planos. A Regiane falou sobre
os itens que devem constar na tabela, quem deve elaborar, ficando claro que só
pode conter o que pode mensurar. O Igor discutiu sobre o ganho de produtividade,
previsto pela IN65, explicando que não há métricas pré-existentes para mensurar,
posteriormente, se houve ganho. Foi falado sobre retirar o artigo 6º, o Prof. Vicente
manifestou que algumas redundâncias (da IN65 e da Minuta de Resolução) poderiam
ser necessárias, e o Pró-Reitor Everton explicou que retirá-lo pode acarretar em ter
que retirar ou modificar outros, o Igor acredita que seja melhor manter e deixá-lo
mais didático à comunidade universitária. A Regiane acha que haveria duplicidade e
estaria falando o que fazer o como fazer.
A Regiane vê como problema não saber quem irá definir as atividades. O Igor
informou que o sistema da SUSEP vem sendo usado pelo ME, e que atente todos os
requisitos da IN65, mas alguns recursos poderiam ser melhores. O Igor pensa que
deixar por conta das Unidades/Órgãos poderia ampliar demais, gerar redundâncias,
ao que a Regiane concordou que a "validação" deveria passar pela PROPESSOAS
antes de ser cadastrada no sistema. O Pró-Reitor Everton e o Prof. Vicente avaliaram
que a padronização e o acompanhamento das atividades (ou inserção na tabela) seria
pertinente. A Profa. Telma pensa que não seria necessário preparar o rol de
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atividades agora pela Comissão, pois é muito dinâmico, e o Pró-Reitor Everton
ponderou que muitas atividades poderiam ser padronizadas, mas que se não houver
uma instância que organize, a mesma atividade (ou semelhantes) poderia aparecer
diversas vezes, o que geraria confusão.
Após breve discussão sobre os termos (validação/acompanhamento/análise/
padronização/adequação), ficou acordado o termo padronizar. Foi discutido, pelos
membros, sobre o plano de trabalho e a relação dele com o sistema utilizado. 
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,
com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro
de 2020.
Documento assinado eletronicamente por Marcos Gomes Da Cunha,
Diretor, em 16/05/2022, às 18:59, 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 Telma Alves Garcia, Diretora, em
17/05/2022, às 09:33, 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 22:06, 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 15:17, 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 2907461 e o código CRC F7FE418D.
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