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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO 

PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

MEMORANDO CIRCULAR Nº 326/2020 - PROGEPE (11.01.04) 
(Identificador: 202084370) 

Nº do Protocolo: 23091.012104/2020-78
Mossoró-RN, 11 de Dezembro de 2020.

Ao grupo: TODAS AS UNIDADES UFERSA, TODOS OS SERVIDORES DA UFERSA.

Título: Esclarecimentos sobre Autodeclaração, idade escolar, Planos de Trabalho, escalas de
trabalho, coabitação com idosos 

Assunto: 010.2 - ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO: REGIMENTOS, REGULAMENTOS, ESTATUTOS,
ORGANOGRAMAS, ESTRUTURAS

Prezados (as) servidores (as),

Cumprimentando-os, vimos por intermédio do presente esclarecer algumas DÚVIDAS FREQUENTES acerca de "idade escolar",
"data de preenchimento da Autodeclaração" (disponível na página da Progepe), elaboração de Planos de Trabalho, comunicação
institucional, escalas de trabalho e coabitação com idosos:

1 - A data de preenchimento da autodeclaração deve ser a da IN 109/2020, qual seja 03 de novembro de 2020. Não haverá
prejuízo a quem venha preenchendo com a de 18 de março de 2020;

2 - No tocante ao ato normativo de suspensão das aulas, pode ser utilizado o Decreto n. 29.989/2020, Art. 1º  Fica suspensa a
realização de aulas presenciais, no ano de 2020, na rede pública de ensino do Rio Grande do Norte. 

3 - O entendimento desta Pró-Reitoria é de que mesmo que os filhos em idade escolar estudem em escolas particulares, pode
ser preenchida a Autodeclaração de idade escolar e onde há "ato normativo" utilizar o Decreto que suspendeu a realização de
aulas presenciais para escolas públicas em 2020, caso o filho não tenha retornado às aulas presenciais, já que há liberdade dos
pais de retornar a criança à escola ou permanecer em aulas online.

4 - Se os pais optaram pelo retorno presencial da criança na escola particular, não cabe o preenchimento de Autodeclaração
para permanecer em trabalho remoto de forma integral. Os pais estão autorizados a permanecer em trabalho remoto em vista
das crianças precisarem do acompanhamento dos pais em casa. Se a criança está indo para a escola, o (a) servidor (a) pode ser
incluído na escala do trabalho presencial (caso o setor já esteja com os EPI´S e o servidor não seja do grupo de risco da IN
109), nesse caso deve ser verificado com a Chefia imediata a forma, os horários e os dias que serão presenciais conforme o caso
concreto.

5 - Se o (a) servidor (a) seja de grupo de risco não previsto na IN 109/2020, mas em outros atos tais como o Protocolo de
Biossegurança da UFERSA, por gentileza solicitar entendimento da Comissão COVID-19 pelo email comissao.covid@ufersa.edu.br

 

6 - Cumpre ressaltar que crianças menores de 05 anos estão inclusas pelo Ministério da Saúde como grupo de risco. Desse
modo, recomenda-se que as atribuições dos pais servidores possam continuar sendo realizadas de forma remota. Se a criança é
menor de 05 anos e o (a) servidor (a) optou pelo retorno presencial à escola particular, pode ser incluído na escala do trabalho
presencial, de acordo com o caso concreto e análise com sua Chefia imediata.
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7 - Se ambos os pais forem servidores da UFERSA e a criança menor de 05 anos, que não frequenta escola presencial,
recomenda-se a manutenção do trabalho remoto  para ambos (verificar caso concreto com as Chefias).

8 - Estas orientações possuem como base, também, os "Considerandos" do Decreto mais atual do Estado:

Considerando a decretação de estado de calamidade pública em razão da grave crise de saúde pública
decorrente da pandemia da COVID-19 (novo coronavírus) por meio do Decreto Estadual nº 29.534,
de 19 de março de 2020;
 
Considerando o aumento dos casos da COVID-19 no Brasil e no Estado do Rio Grande do Norte;
 
Considerando todos os esforços administrativos do Estado e dos municípios para a expansão dos leitos
de UTI e leitos clínicos para a COVID-19;
 
Considerando o aumento na demanda por leitos de UTI para COVID-19, conforme os últimos boletins
da SESAP/RN;
 
 

9 - Nesse contexto, é recomendável que a equipe elabore conjuntamente com as Chefias, Planos de Trabalhos individuais
(semanal/quinzenal ou mensal), para que ocorra o acompanhamento das atividades. A Progepe não elaborou um modelo, fica ao
critério das equipes com suas respectivas chefias.

10 - Deve haver um meio institucional (pode ser o chat do email) no horário de trabalho para que haja atendimento ao público e
atendimento das demandas.

11 - Deve cada Unidade da UFERSA avisar à comunidade sobre os horários que estão disponíveis ao atendimento ao público
(presencial e/ou remoto).

12 - O whatsapp não é obrigatório, é uma opção a ser acordada com as Chefias, mas o email institucional é obrigatório, devendo
ser acompanhado pelos servidores nos horários que combinaram que estariam atendendo as demandas planejadas. 

13 - Docentes não precisam preencher Autodeclaração para permanecer em trabalho remoto, pois as aulas presenciais estão
suspensas; 

14 - O Plano de Trabalho dos docentes são os denominados "Plano Individual de Atividade Docente" - PIAD, não há necessidade
de outro. Caso tenham dúvidas sobre o preenchimento, verificar com a Chefia do Departamento;

15 - A coabitação com idosos se refere à residência permanente do servidor no Município que trabalha, não podendo abranger
residência em outro Município, Estado ou País que o servidor por opção está residindo neste período. 

 
São realmente muitas as dúvidas que surgem no momento em que vivemos, diversas situações peculiares, de
modo que não é possível em um documento único esclarecer todas as possibilidades que surgem diariamente.
 
 
Desse modo, continuamos à disposição para auxiliá-los no que ainda seja necessário esclarecer.

 
 
 

Cordialmente,

(Autenticado em 11/12/2020 12:39) 
RAIANE MOUSINHO FERNANDES BORGES PALHANO GALVAO 

PRO-REITOR - TITULAR 
Matrícula: 2115854 
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