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ATA DE REUNIÃO Nº 17/02/2022/2022 - PROPESSOAS

Às 15h de 02 de fevereiro de 2022, quinta-feira, estiveram reunidos, Everton
Wirbitzki da Silveira (PROPESSOAS), Rosana Carvalho Dias (UFABC), Elaine
Damasceno (Unifesp), Eduardo Scorzoni Re(UFABC), Carlos Alberto Orsolon Silva(),
Daniel Pansarelli (), Norberto Lobo (UNIFESP), Gebel Eduardo (UNIFESP), Marli Kiyomi
(), Patricia A. Moreira (), Felipe Dias da Silveira (), Fabio Neves Margarido (), Adriana
Franco (), Lidiane Cristina Silva (Unifesp), Vicente Ferreira (SecPlan), Nelson de Lima
Santos (FD), Zenilde Nunes Batista (SOC), Marcos Gomes da Cunha (EA), Regiane
Miranda Santos (DCOM), Igor Rodrigues Vieira (CERCOMP), Fátima dos Reis (PROEC),
para tratarem da Comissão de Avaliação da Implantação do Teletrabalho.
Deu-se inicio com o Pró-Reitor da UFG Everton dando boas vindas aos membros da
comissão e aos convidados das UNIFESP e UFABC, e depois passou a palavra à
equipe da UNIFESP, para apresentar a experiência e o trabalho já materializado em
formato de resolução, visando disseminar e dar conhecimento à UFG.
A Pró-Reitora da UNIFESP Elaine deu inicio a coordenação da apresentação da
UNIFESP, e citou os membros da equipe e suas respectivas funções. Foi iniciada a
apresentação da IN 65, que serviu de base para a normativa da UNIFESP. Na Unifesp,
foi instituída uma comissão para implantação dos teletrabalho e citou os nomes dos
membros e suas respectivas áreas de atuação. Com as reuniões e avaliações
temáticas foi possível criar a resolução, após consulta pública. Foram apresentados
os benefícios, critérios utilizados e também o acompanhamento do teletrabalho
(Camara Técnica de Gestão de Pessoas, Escritório de Dados Estratégicos,
Coodenadorias ou Divisões de Gestão de Pessoas, Departamento de
Desenvolvimento de Pessoas). O monitoramento será feito pelo sistema da SUSEP.
Após a resolução aprovada foi criado um comitê de assessoramento do programa de
gestão e os critérios a serem utilizados.
Após a apresentação, Regiane parabenizou a equipe da Unifesp pelo trabalho
realizado. Igor observou todo o cuidado que se teve no processo realizado pela
Unifesp, achou interessante os aspectos apresentados, principalmente no que se
refere a capacitação e questionou quanto ao sistema utilizado e quanto ao projeto
piloto. O Felipe explicou que preferiram o sistema da SUSEP pois acharam ele mais
completo e também mais proximo do que a IN exigia.. o projeto piloto foi feito
utilizando variados setores da universidade. Lidiane informou que uma equipe da
Unifesp foi observar diretamente a equipe da SUSEP.
Fátima questionou se não foi pensado se a instituição, pela sua autonomia, não
poderia realizar um sistema próprio. Questionou também os critérios para definir
quais atividades são elegiveis para realizar o teletabalho e quais não são. Questionou
quanto à carga horária. Questionou também quanto aos equipamentos utilizados
pelos servidores, se houve problema quanto a isso. A Elaine respondeu que quando
iniciou a discussão do teletrabalho, verificou-se que utilizar um sistema ja pronto não
feria a autonomia administrativa, e que poderia levar um a dois anos pra fazer um
novo sistema. Ela apresentou as melhorias na qualidade de vida do servidor,
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deslocamento e etc, que o trabalho remoto proporcionou essa experiência, e disse
que tudo foi aprovado pelos colegiados e também pela consulta publica. o Felipe
informou que la eles utilizam sistemas próprios, administrativos e acadêmicos, e por
isso não haveria tempo e disponibilidade para desenvolverem outro sistema. A Elaine
informou que eles não optaram por não fazer edital, e que o retorno a atividade
presencial deve ser motivado pela chefia. A flexibilização da jornada foi aprovada no
ano passado e utilizado onde tem atendimento, e não é por servidor e sim por setor,
eles não estão impedidos de aderir, mas há um fluxo para isso.
O Norberto enfatizou a sinergia entre as áreas e parabenizou pela iniciativa e acredita
que esse processo deva ser dinamico e continuo, sempre haverá necessidade de
ajustes.
O Pró-Reitor Everton questionou sobre a atuação da câmara técnica e perguntou
sobre a tabela de atividades. Questionou também sobre quais critério é mais utilizado,
da pessoa ou da atividade em si. A Pró-Reitora Elaine informou que a camara foi um
modelo que já vem utilizado em todas as áreas da Unifesp, o que eles fizeram foi criar
para este fim, com membros de diferentes áreas interessadas. Definir o rol de
atividades foi necessário para alimentação do sistema. A Lidiane informou que o site
do Ministério da Economia tem um modelo de atividades, porém isso não é possível,
cada instituição deve elaborar a sua, e isso deve ser feito no coletivo, como foi feito
na Unifesp. Houveram atividades elaboradas, mas que não passaram pelo conselho.
A Elaine informou que o que está levando em conta é a atividade, inclusive para o
modelo parcial e o regime de 30 horas flexibilizado não irá poder fazer teletrabalho,
isso foi bastante debatido pela universidade, e que o setor é flexibilizado e não o
servidor, e que a adesão ao teletrabalho o faz perder os adicionais ocupacionais,
porém o parcial vai ser o desafio, pois não tem nada claro.
A Regiane perguntou sobre o sentimento, pois eles já começaram o projeto com uma
proposta muito clara, de implantar o teletrabalho e que apenas iriam definir como
iriam executar, como foi trabalhar com os pares e com a comunidade. A Elaine disse
que foi bastante desafiador, pois a cobrança dos servidores vinham desde a IN 01,
mas que não tinha maturidade para implantar nada ali naquele momento e por a
comunidade não ter a noção exata em diferenciar o trabalho remoto do teletrabalho,
houve necessidade de treinamento e informações para haver melhor compreensão.
A Marli informou dos desafios que tiveram, contra o tempo, dos procedimentos
utilizados e que as estrategias devem ser muito bem definidas. Informou também
sobre como será treinamento a ser realizado e sobre o papel da chefia no que se
refere ao papel da entrega.
O Eduardo questionou sobre a mudança de cultura, foi pode ser que a universidade
sofra um assedio maior, se houve discussão a respeito disso e se a a universidade
está tendo que moldar a esta IN, e que se sim futuramente seria possível ter um
normativo mais próximo das universidades.  Elaine informou que a consulta publica e
a não estipulação de vagas colaborou na compreensão das chefias e pela
comunidade, e que as instâncias já preparadas para isto na universidade estão
responsáveis por cada demanda, dando suporte.
O Vicente questionou se há certo receio da produtividade, dando exemplo do quanto
a secretaria que trabalha evoluiu com o trabalho remoto. A Elaine acredita que a
sociedade não está acostumada, é algo cultural. Ela acredita que cada instituição terá
que fazer seu próprio modelo, visando atender ao contexto local.
O Pró-Reitor Everton parabenizou a equipe da Unifesp pela apresentação e
agradeceu a equipe da Unifesp, da UFABC e também os membros da comissão, pela
discussão em altíssimo nível e toda contribuição.
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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 23/02/2022, às 10:30, 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 Igor Rodrigues Vieira, Diretor, em
23/02/2022, às 13:41, 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,
Professora do Magistério Superior, em 23/02/2022, às 13:51, 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 23/02/2022, às 17:13, 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 Zenilde Nunes Batista,
Secretário Executivo, em 24/02/2022, às 14:14, 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 26/04/2022, às 11:45, 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 15:15, 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 2705093 e o código CRC 3EFBDB1E.
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