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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE,

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 45/2021/SGP-UNILAB

                                                                                                                                                                                                   
                   Redenção, 24 de janeiro de 2021.

                  
Aos dirigentes de unidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira
 
 

 

Assunto: Mapeamento epidemiológico do quadro de servidores (as) da Unilab.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.001171/2021-75.

  

Senhores (as) Dirigentes,

 

1. A par�r desta semana iniciaremos o mapeamento epidemiológico dos (as) servidores (as)
docentes, efe�vos e temporários, e técnicos-administra�vos da Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira, conforme ar�go 24 da Portaria Reitoria nº 497, de 26 de novembro de 2020.

2. Esse mapeamento será resultado do levantamento de dados semanais acerca da situação
de cada servidora e servidor durante o período de enfrentamento ao novo coronavírus, a par�r da
contribuição de vossas senhorias enquanto responsáveis pelo gerenciamento de suas equipes, que permi�rá
o monitoramento necessário para as medidas combate à COVID-19 na Unilab.

3. As informações deverão ser inseridas por um (a) servidor (a) de sua unidade até às doze
horas (meio-dia) de cada sexta-feira ou, caso esse dia seja feriado ou recesso administra�vo, até meio-dia
(doze horas) do dia anterior, em um formulário eletrônico que será disponibilizado pela SGP por meio de
compar�lhamento pelo Google Drive com o e-mail ins�tucional da unidade, devendo ser resguardadas as
informações pessoais e sigilosas.

3.1. O preenchimento da primeira semana deverá ser feito até dia 29/01/2021 e, assim,
sucessivamente nas demais semanas.

4. Após preenchimento do formulário pelas unidades, a SGP consolidará os dados e gerará
relatório semanal a ser disponibilizado no site ins�tucional.

5. O formulário conterá os dados básicos do pessoal com lotação na unidade (na cor azul) e as
colunas a serem preenchidas semanalmente (na cor amarela), devendo indicar o item correspondente à
situação da servidora ou do servidor.

5.1. Caso o (a) servidor (a) não faça parte do quadro de lotação da unidade, a pessoa que
vai preencher os dados deverá fazer o ajuste na planilha; e

5.2. Será de responsabilidade do dirigente de unidade a coleta de informação do
(a) servidor (a) que apesar de fazer parte do quadro de lotação da unidade, não esteja em exercício por
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mo�vo de estar inves�do em Cargo de Direção (CD) ou Função Gra�ficada (FG).

Exemplo: docente lotado num ins�tuto X mas está com exercício numa pró-reitoria; a
responsabilidade da coleta da informação é do (a) diretor (a) do ins�tuto X.

6. A relação de itens com a hipótese de situação a ser indicada a cada semana é:

"A" - para servidores que estejam em trabalho remoto durante a semana (todos os dias)
por apresentarem as condições ou fatores de risco descritos no Art. 10 desta Portaria Reitoria nº 497, de
26 de novembro de 2020 (clique aqui para ter acesso à Portaria);

"B" - para servidores que estejam em trabalho remoto por estarem na condição de pais,
padrastos ou madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em
idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda es�verem man�das a suspensão das aulas presenciais
ou dos serviços de creche, e que necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não
possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência apto a prestar assistência;

"C" - para servidores que estejam em trabalho remoto por coabitarem com idosos ou
pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19;

"D" - para servidores que estejam em trabalho remoto por estarem sob suspeita ou que
tenham contraído coronavírus (COVID-19);

"E" - para servidores que tenham necessidade de acompanhar pessoa da família que
resida em outra Unidade da Federação dis�nta da lotação do servidor, a critério da chefia imediata,
desde que esteja cadastrado no assentamento funcional do servidor (Art 11, item "d",
da Portaria Reitoria nº 497, de 26 de novembro de 2020);

"F" - para servidores que estejam sob regime de turnos alternados de revezamento
durante a semana (remoto e presencial); 

"G" - para servidores que estejam sob trabalho presencial durante a semana (todos os
dias);

"H" - para servidores que estejam sob trabalho remoto durante a semana (todos os
dias) decorrente de outras medidas que não estejam elencadas nos itens anteriores, por decisão da
chefia imediata; e

"I" - para servidores que estejam em afastamento, licença ou férias no dia do
levantamento da informação semanal.

7. Seguindo o disposto no parágrafo único do ar�go 24 da Portaria Reitoria nº 497, de 26 de
novembro de 2020, quaisquer dificuldades encontradas para coleta da informação junto aos servidores, o
fato deverá ser comunicado à SGP mediante o�cio.

8. Problemas para preenchimento ou necessidade de orientações complementares, enviar e-
mail para scap@unilab.edu.br.

9. Os casos omissão serão resolvidos pela SGP através do e-mail sgp@unilab.edu.br.

 

Atenciosamente,

 

  Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 25/01/2021, às 16:40, conforme horário oficial de

http://unilab.edu.br/wp-content/uploads/2020/12/497-2020.pdf
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Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0230478 e o
código CRC FB5BB069.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.001171/2021-75 SEI nº 0230478

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

