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Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte às nove horas e três minutos reuniram-se 

via Google Meet, sob a presidência do Prof. Américo Nunes da Silveira Neto, Reitor Pro Tempore da 

Universidade Federal de Jataí/UFJ, os membros do CONSUNI da Universidade Federal de Jataí: Prof. 

Alexandre Rodrigo Choupina Andrade Silva, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de 

Ciências Agrárias/UFJ; Bibliotecário/Documentalista Anne Oliveira, representante Órgão 

Suplementar/Biblioteca/UFJ; Prof.ª Cecília de Castro Bolina, representante dos Docentes/UFJ; Prof. 

Christiano Peres Coelho, Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Biológicas/UFJ; Prof. 

Daniel Cortês Beretta, Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Ciências da Saúde/UFJ; Prof. 

Dyomar Toledo Lopes, Pró-Reitor Pro Tempore de Administração e Finanças/UFJ; Prof. Edésio 

Fialho dos Reis, Pró-Reitor Pro Tempore de Pós-graduação/UFJ; Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira, 

Chefe da Unidade Acadêmica Especial de Educação/UFJ; Prof. Gecirlei Francisco Da Silva, Vice-

Diretor Pro Tempore da Unidade Acadêmica Especial de Ciências Exatas/UFJ; Prof. Hânstter 

Hállison Alves Rezende, Pró Reitor Pro Tempore de Gestão de Pessoas/UFJ; Prof.ª Kamila Rodrigues 

Coelho, Pró-Reitora Pro Tempore de Graduação/UFJ; Prof.ª Luciana Aparecida Elias, Pró-Reitora 

Pro Tempore de Assuntos Estudantis/UFJ; Prof.ª Ludmila Grego Maia, Pró-Reitora Pro Tempore de 

Extensão e Cultura/UFJ; Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira, Chefe da Unidade Acadêmica 

Especial de Ciências Sociais Aplicadas/UFJ; Assistente em Administração Michaela Andréa Bette 

Camara, Assessora de Comunicação/UFJ; Prof. Raimundo Agnelo Soares Pessoa, Diretor Pro 

Tempore da Unidade Acadêmica de Humanas e Letras/UFJ; Administrador Ricardo Porto Simões 

Mathias, Órgãos Administrativos/SEINFRA/UFJ; Assistente em Administração Silviany da Silva 

Coutinho Guimarães, representante dos Técnicos Administrativos/UFJ; Prof. Simério Carlos Silva 

Cruz, Pró-Reitor Pro Tempore de Pesquisa e Inovação/UFJ; Prof. William Ferreira da Silva; Diretor 

Pro Tempore da Unidade Acadêmica de Estudos Geográficos/UFJ; Representantes com direito a 

voz: Analista de Tecnologia da Informação Daniel Silva Carvalho, CERCOMP/UFJ; Técnico em 

Laboratório Darlan Marques da Silveira, representante do SINTIfes; Prof. Doughlas Regalin, Diretor 

do Hospital Veterinário/UFJ; Prof. Luis Antônio Serrão Contim, representante ADUFG; Verificado o 

“quorum”, o Sr. Presidente declarou abertos os trabalhos: Primeiro Ponto da Pauta: Informes O 

presidente iniciou a reunião com alguns informes sobre a colação de grau administrativa que ocorreu 



para os Cursos de Fisioterapia e Medicina. A Prof.ª Ludmila grego informou que foi criado um 

programa no qual se reúnem todas as ações de enfrentamento e luta contra coronavírus, disse que a 

intenção era de reunir todas as ações de extensão que tratem dessa temática, na próxima semana será 

realizada uma reunião por videoconferência com os coordenadores das ações. A Prof.ª Luciana 

Aparecida Elias informou que o edital de auxílio emergencial pela situação da covid-19 encerraria 

hoje, mas o prazo foi prorrogado até o dia 22 de maio de 2020. Esse auxílio será feito via recurso 

PNAES, ela disse que para outro tipo de auxílio como por exemplo cestas básicas para discentes, que 

entrem em contato direto com a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis via e-mail. O Técnico 

Administrativo Darlan Marques da Silveira informou que neste ano o ato realizado sempre no dia 

primeiro de maio, será organizado pelas centrais sindicais e terá uma live solidária, ele convidou todos 

a participarem. O Prof. Simério Carlos Silva Cruz informou que o Edital de Iniciação Científica se 

encerrará na segunda-feira, solicitou apoio de todos para que sejam cadastrados o máximo de projetos, 

para que desta forma tenham mais força junto ao CNPQ. Segundo Ponto da Pauta: PORTARIA Nº 

1200, DE 17 DE ABRIL DE 2020 - Estabelece orientações e medidas de proteção para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), 

no âmbito da Universidade Federal de Goiás, apresentado pelo Conselheiro Prof. Hanstter Hallison 

Alves Rezende. O Professor iniciou a apresentação da Portaria 1200/2020/UFG, disse que se tratava 

de uma portaria instrutiva sobre ações que os servidores já executavam, a portaria estabelece 

orientações e medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 

do novo coronavírus (COVID-19), no âmbito da Universidade Federal de Goiás. O Professor disse 

que essa portaria vinha de encontro com a Instrução Normativa N.º 19 de 12 de março de 2020, do 

Ministério da Economia, que estabelece orientações os órgãos e entidades do sistema de pessoal da 

administração pública federal (SIPEC), quanto às medidas de proteção para enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19); e de suas alterações pelas 

Instruções Normativas N.º: 20, 21 e 27 que altera a Instrução Normativa N.º 19. Prosseguiu com o 

Art. 1º Estabelecer medidas de caráter temporário visando a reduzir exposição pessoal e interações 

presenciais entre os servidores da UFG e a comunidade universitária, incluindo o novo planejamento 

de rotinas e procedimentos de trabalho. O Professor comentou que o trabalho na universidade já está 

ocorrendo de acordo com a portaria, e que a portaria veio para resguardar o servidor e registrar essas 

atividades desenvolvidas. Art. 2º Fica suspensa a realização de viagens internacionais a serviço 

enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública decorrente da COVID-19. Art. 3º Os 

servidores que realizarem viagens internacionais, a serviço ou privada, ainda que não apresentem 

sintomas associados à COVID-19, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, deverão executar 

suas atividades remotamente até o décimo quarto dia contado da data do seu retorno ao País. Art. 4º 

Deverão executar suas atividades remotamente enquanto perdurar o estado de emergência de saúde 



pública decorrente da COVID-19: I - os servidores: a) com sessenta anos ou mais; b) com 

imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, relacionadas em ato do 

Ministério Saúde; c) que apresentem sinais e sintomas gripais, enquanto durar essa condição; e d) 

responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de 

infecção pela COVID-19, desde que haja coabitação. II - as servidoras gestantes ou lactantes. O Prof. 

Hanstter Hallison Alves Rezende explicou que isso será feito por autodeclaração, disse que o processo 

do plano individual deveria ser aberto na unidade também. Explicou ainda que o ato do Ministério da 

Saúde regulamenta 14 (quatorze) dias para sintomas gripais. § 1º A condição de que trata a alínea "b" 

do inciso I ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo I, tramitado via SEI! no processo 

específico "Pessoal: Medidas de restrição decorrentes do combate à COVID-19". O Professor 

comentou sobre a necessidade da abertura de um processo por curso e reforçou que no próprio SEI já 

se encontram os formulários de autodeclaração de saúde para preenchimento. § 2º A condição de que 

trata a alínea "c" do inciso I ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo II, tramitado via 

SEI! no processo específico "Pessoal: Medidas de restrição decorrentes do combate à COVID-19". O 

Professor comentou que também tem o anexo de autodeclaração no SEI para o trabalho remoto por 

14 (quatorze) dias e o de cuidado e coabitação. § 3º A condição de que trata a alínea "d" do inciso I 

ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo III, tramitado via SEI! no processo específico 

"Pessoal: Medidas de restrição decorrentes do combate à COVID-19". § 4º A condição de que trata o 

inciso II ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo IV, tramitado via SEI! no processo 

específico "Pessoal: Medidas de restrição decorrentes do combate à COVID-19". O Professor 

reforçou que não precisava comprovar nada para a Propessoas, que tinham que preencher o plano 

individual de trabalho e a autodeclaração. § 5º O disposto nas alíneas "a" e "c" do inciso I do caput 

não se aplica aos servidores em atividades nas áreas de segurança, saúde ou de outras atividades 

consideradas essenciais. O Professor explicou que não temos servidores efetivos da área de segurança, 

temos na área da saúde, mas o atendimento dependia da especificidade de cada local e essa colocação 

na portaria foi por causa do Hospital das Clínicas/UFG, portanto, não se aplica a Universidade Federal 

de Jataí. Art. 5º Fica autorizada a adoção de uma ou mais das seguintes medidas de prevenção, cautela 

e redução da transmissibilidade: I - adoção de regime de jornada em: a) turnos alternados de 

revezamento; e b) trabalho remoto, que abranja a totalidade ou percentual das atividades 

desenvolvidas pelos servidores. O Prof. Hanstter Hallison Alves Rezende disse que cada setor que 

estabeleceria a forma de fazer os trabalhos, pode ser em turnos alternados desde que com a segurança 

necessária. II - melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a 

concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho. III - flexibilização dos horários de 

início e término da jornada de trabalho, inclusive dos intervalos intrajornada, manda a carga horária 

diária e semanal prevista em Lei para cada caso. Parágrafo Único. O disposto no caput não se aplica 



aos servidores em atividades nas áreas de segurança, saúde, ou em outras atividades consideradas 

essenciais. Art. 6º Os servidores que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitam da 

assistência de um dos pais, poderão executar suas atribuições remotamente, enquanto vigorar norma 

local que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior relacionadas ao 

novo coronavírus (COVID-19). O Professor comentou sobre o formulário de autodeclaração de filho 

em idade escolar, que também consta no SEI. § 1º Caso ambos os pais sejam servidores públicos, a 

hipótese do caput será aplicável a apenas um deles. § 2º A comprovação do preenchimento dos 

requisitos previstos no caput e no §1º ocorrerá mediante autodeclaração, na forma do Anexo V, 

tramitado via SEI! no processo específico "Pessoal: Medidas de restrição decorrentes do combate à 

COVID-19". Art. 7º Os servidores na hipótese de trabalho remoto deverão apresentar à chefia 

imediata, conforme Anexo VI tramitado via SEI! no processo específico "Pessoal: Medidas de 

restrição decorrentes do combate à COVID-19": I - plano laboral, contemplando as atividades 

previstas e seu acompanhamento no período de trabalho remoto; II - informação acerca de possuir os 

insumos tecnológicos mínimos para o desenvolvimento do plano laboral proposto, em que preserve 

o sigilo dos dados acessados. Parágrafo Único: Cabe à chefia imediata do servidor avaliar a 

compatibilidade entre a natureza das atividades por ele desempenhadas e o regime de trabalho remoto. 

Art. 8º Cabe às Direções das Unidades e Órgãos garantir a presença mínima de servidores para 

atendimento de diligências que demandem presença física nas dependências da UFG, certificados e 

que tais servidores não façam parte de grupo de risco. Art. 9º Deverá ser registrado na ficha de 

frequência o correspondente ao regime de trabalho: “presencial”, “semipresencial”, “trabalho 

remoto" ou “afastamento COVID-19” (no caso do servidor que não tem como realizar trabalho 

remoto), consoante as hipóteses previstas nesta portaria. Parágrafo único. Poderá ter a frequência 

abonada o servidor que, em razão da natureza das atividades desempenhadas, não puder executar suas 

atribuições remotamente, de acordo com autodeclaração constante do Anexo VII, tramitado via SEI! 

no processo específico "Pessoal: Medidas de restrição decorrentes do combate à COVID-19". Art. 

10º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de 1º de abril de 

2020, e com vigência enquanto perdurar as medidas legais de proteção para o enfrentamento da 

emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19). Em seguida o relator 

apresentou algumas reflexões. Quanto a aplicação da portaria na UFJ, a Propessoas estava em 

processo de implantação na própria DFP (Diretoria Financeira de Pessoas); não há aplicabilidade até 

então da IN28; a Universidade Federal de Ciência da Saúde de Porto Alegre consultou a Advocacia 

Geral da União sobre a legalidade e foi reiterada; houve mobilização da Pró-reitorias de Gestão de 

Pessoas em todo País no FORGEP. Falou ainda da necessidade de cuidados com o preenchimento do 

plano individual. Após apresentação em discussão, a Prof.ª Eva Aparecida de Oliveira agradeceu ao 

professor pela apresentação e disse que estava com dúvida sobre a aplicabilidade da IN e da Portaria 



1200, disse que achava que perderam quando não discutiram uma portaria para a UFJ, pois não sabia 

o que a UF pensou quando criou essa portaria, baseada em que se não foi para aplicação da IN, e disse 

ainda que nesse sentido Catalão saiu à frente, pois pararam para discutir, fizeram uma portaria 

parecida, mas discutiram. Disse que como chefe de unidade ficava preocupada em pedir para os 

professores que fizessem o plano individual, pois conforme informado ninguém teria acesso a esses 

planos, somente a unidade, então se seria dessa forma, ela não poderia solicitar se os professores 

entregassem os seus planos por escrito, fisicamente?  Prosseguiu dizendo que já tinha o SICAD que 

descrevia as atividades do professor. Disse ainda que não estava claro o sigilo desses planos, não tinha 

segurança de passar esses dados individuais e lamentou devido aos sindicatos não terem se 

manifestado sobre o assunto. O Prof. Daniel Cortês Beretta parabenizou o relator pela apresentação 

e disse que essa foi a mesma leitura que a unidade fez. Disse que ficaram dúvidas sobre chefia 

imediata e chefia de unidade, questionou ainda que considerando o tamanho da unidade e o prazo 

para entrega da frequência, se não haveria uma extensão de prazo para a entrega dos planos. O Prof. 

Doughlas Regalin parabenizou o professor pela apresentação e disse que queria saber se essa reunião 

seria deliberativa ou informativa. Disse que o Hospital Veterinário parou no mês de março e agora 

após a aquisição dos EPI’s necessários, gostaria de uma deliberação sobre o retorno das atividades, 

com todos os cuidados necessários. O Prof. Alexandre Rodrigo Choupina de Andrade parabenizou o 

professor pela apresentação disse que ainda tinha dúvidas e que concordava com o Prof. Daniel 

quanto à flexibilização do prazo. Disse que sua dúvida era se os diretores de unidades abrirão um 

processo independente para avaliação do plano individual? Ou abrirão dentro de seus cursos? Outra 

questão era quanto ao retorno das atividades acadêmicas, se tinha alguma discussão nesse sentido. O 

Prof. Hanstter Hallison Alves Rezende respondeu sobre a possibilidade de planos físicos, ele disse 

que todos os processos da instituição estavam no SEI e que o SICAD não servia para subsidiar essa 

frequência, era um documento para progressão. Quanto à confidencialidade dos dados, o processo 

tinha caráter de informações pessoais, então somente a unidade terá acesso aos planos individuais, 

tratava-se de um processo com informações restritas. Prosseguiu dizendo que a chefia imediata era o 

Chefe/Diretor da unidade acadêmica. Sobre a avaliação dos diretores/chefes, o diretor/chefe avalia o 

vice-diretor/chefe e o vice diretor/ chefe  avalia o diretor/chefe. Sobre a extensão dos prazos ele disse 

que verificaria, mas que a princípio estava complicado conseguir, mas verificará junto à Diretoria 

Financeira de Pessoas UFG e informaria por e-mail. Sobre o retorno das atividades acadêmicas o 

reitor pronunciará ao final da reunião. Ele parabenizou o Prof. Doughlas Regallin pelo trabalho junto 

ao Hospital Veterinário e disse que a comissão COVID e a reitoria o apoiará quando o hospital voltar 

às atividades, para que isso ocorra de forma gradual e segura. Em seguida o professor respondeu um 

questionamento do youtube: Professor de 20h (vinte horas) precisará preencher o plano? Ele disse 

que sim, pois era um servidor como qualquer outro, independentemente de sua carga horária. Em 



seguida o Prof. Luis Antônio Serrão Contim falou sobre a preocupação com o risco da perda de 

auxílios, como a insalubridade temporariamente. Quanto ao plano de trabalho, ele disse que era 

interessante que fosse preenchido e que os trabalhos fossem registrados como presencial ou 

semipresencial para quem tem insalubridade. A Técnica Administrativa Anne Oliveira disse que do 

modo como a portaria foi apresentada causou preocupação, pois a chefia imediata poderia definir a 

forma de trabalho dos servidores, falou ainda sobre a comunicação de número cinco que definiu sobre 

o funcionamento dos órgãos, e a definição pelas chefias impactava diretamente os técnicos. Disse que 

a portaria 1200 deixava a realização do trabalho remoto para todos, mas alguns técnicos não tinham 

como realizar trabalho remoto, como por exemplo, o Hospital Veterinário, então como preencher 

esses planos de trabalho para não impactar financeiramente. O Técnico Administrativo Darlan 

Marques da Silveira falou que o Sint Ifes reuniu com a categoria e formulou uma nota pública que a 

SOC passou agora para os conselheiros, disse que não eram contrários à portaria e que tinham que 

continuar no trabalho remoto. A Prof.ª Maria Cristina Cardoso Pereira fez algumas considerações, e 

disse que não entendeu se a reunião era deliberativa ou informativa, comentou sobre a falta de preparo 

para interferir ou avaliar os planos e definir se as atividades deveriam ser presenciais ou não. Finalizou 

dizendo que qualquer decisão tomada nesse sentido geraria um risco jurídico e financeiro. Nesse 

momento o Presidente solicitou alteração do teto da reunião por mais vinte minutos. Os conselheiros 

concordaram. O Prof. Christiano Peres Coelho perguntou se a portaria 1200 estava valendo para a 

Universidade Federal de Jataí? E se não era necessário passar isso primeiro pelo Consuni ou criar 

paralelamente uma portaria da UFJ? Falou que concordava com a Prof.ª Maria Cristina de que eles 

não tinham habilidades para avaliar os planos. O Prof. Diego Augusto Diehl pediu direito de voz. O 

Presidente consultou os conselheiros que concordaram com a fala do professor. Em seguida o 

professor disse que não era uma opção da UFJ, que ela teria que fazer uma portaria e que não precisava 

ser igual a de Goiânia. Disse que em Catalão, apenas três pessoas estavam trabalhando presencial por 

opção própria, o restante estava em trabalho remoto. O Prof. Hanstter Hallison Alves Rezende disse 

que ele também era da comissão COVID e que a comissão estava prestando apoio à reitoria, disse 

ainda que a comissão estava trabalhando na formulação dos procedimentos operacionais 

padrões.Prosseguiu dizendo que antes de comparar dados, cada local tinha sua realidade 

epidemiológica. Lembrou que portarias são atos administrativos feitos pelo reitor e que a portaria foi 

feita em Goiânia sem precisar passar pelo Consuni e não precisava fazer outra, disse ainda que não 

entraria em comparação com Catalão, pois a tutora da UFJ era a UFG e era UFG que fazia a folha de 

pagamento da UFJ, então a portaria será sub rogada pelo reitor, que será subsidiado pela pró-reitoria. 

Sobre Técnicos de Laboratório que estejam fazendo tudo de forma remota, ele disse que desconhece. 

Falou que é competência de o chefe avaliar o professor, pois todo professor fez concurso e tinha que 

exercer atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, então se o professor cumpre todas 



essas atividades, o plano dele está certo. O Presidente disse que o Prof. Hanstter Hallison Alves 

Rezende atingiu seus objetivos e foi bem claro. Falou que todos os comunicados realizados tiveram 

a intenção de preservação da vida. Prosseguiu dizendo que a portaria não era para o retorno, pois a 

situação estava preocupante, mas tinham que entender que dentro da estrutura administrativa tinham 

atividades essenciais e que precisavam de prosseguimento, o propósito da portaria era de preservar o 

servidor e registrar os trabalhos e que isso já estava ocorrendo. Disse que emissão de portaria era 

papel do reitor, que já foi emitida uma portaria pela UFG e que não havia necessidade de emissão de 

outra portaria e que a Resolução 01/2020 ampara isso. Explicou que não terá fiscalização e que esses 

documentos serão utilizados em caso de auditorias. Sobre o retorno das aulas ele disse que não tem 

nada sobre isso, que as aulas foram suspensas e o retorno será somente de alguns setores e por último 

retornarão às aulas e essa portaria em questão não era para retorno. Terceiro Ponto da 

Pauta:  Outros Assuntos - A Prof.ª Kamila Rodrigues Coelho disse que a PROGRAD estava 

organizando um estudo quanto ao retorno das aulas, mas que o calendário estava suspenso. O Prof. 

Hanstter Hallison Alves Rezende disse que a Propessoas enviará um Ofício Circular sobre o 

preenchimento de um formulário sobre a saúde do servidor, disse que essa ação era para organizar os 

prontuários. Ele solicitou apoio nesse preenchimento. O Presidente informou que a reitoria estava 

trabalhando presencialmente. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente agradeceu a presença de 

todos e declarou encerrada a reunião às 11:36 horas (onze horas e trinta e seis minutos), da qual, para 

constar, eu, Marinalva de Oliveira Teixeira, Secretária do Conselho Gestor, lavrei a presente ata que, 

lida e se achada em conforme, segue assinada pelo Presidente dos trabalhos e pelos conselheiros 

presentes à discussão e votação............................................................................................................ 


