
 

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

  

  

Instrução Normativa nº 11, de 18 de outubro de 2021

  

Estabelece as orientações
complementares ao retorno
gradual das atividades presenciais
de que trata a Portaria Reitoria nº
346, de 14 de outubro de 2021.

O SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS DA UNIVESIDADE
DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA –
UNILAB, nomeado pela Portaria da Reitoria nº 535, de 10/05/2018, publicada no
Diário Oficial da União (DOU) nº 90, de 11/05/2018, considerando as competências
delegadas pela Portaria da Reitoria nº 885, de 03/08/2018, publicada no DOU nº 151
de 07/08/2018, e pela Portaria da Reitoria nº 1.126, de 11/10/2018, publicada no
DOU nº 199 de 16/10/2018, a Portaria Reitoria nº 497, de 26 de novembro de 2020;

Considerando o teor do processo nº 23282.411678/2020-52 , resolve:
 
 

OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 1º Estabelecer as orientações complementares ao retorno gradual e
seguro das atividades presenciais na Universidade da Integração Internacional da
Lusofonia Afro-Brasileira de que trata a Portaria Reitoria nº 346, de 14 de outubro de
2021.

 

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO PARA ATIVIDADES PRESENCIAIS E REMOTAS

Do retorno gradual

Art. 2º Em conformidade com o Art. 3º da Portaria Reitoria nº 346, de 14
de outubro de 2021, os dirigentes de unidade deverão organizar, em conjunto com
as chefias imediatas, a distribuição das equipes para retomada das atividades
administrativas presenciais de forma gradual, a saber:

I - servidores ocupantes Cargo de Direção (CD) a partir do dia 1º de
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novembro de 2021;
II - servidores ocupantes de Função Gratificada (FG), estagiários,

bolsistas e colaboradores terceirizados a partir de 1º de dezembro de 2021; e
III - demais servidores não abrangidos nos itens anteriores a partir de 3

de janeiro de 2022.
 

Execução da jornada de trabalho

Art. 3º As atividades administrativas deverão ocorrer de forma híbrida,
no formato presencial e remoto, observando-se:

a) a garantia da jornada diária mínima de 2 (dois) dias de presencialidade
de cada servidor durante a semana, respeitando-se o cumprimento de sua carga
horária e a necessidade da unidade de acordo com seu planejamento interno; e

b) o limite de capacidade de pessoas por ambiente, na forma do ANEXO.
 
Art. 4º Deverão permanecer em trabalho remoto, mediante

autodeclaração, as seguintes situações abaixo:
I - servidores que apresentem as condições ou fatores de risco

apresentados no inciso I do artigo 6º da Portaria Reitoria nº 346, de 14 de outubro
de 2021; e

II – servidores 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 estiverem mantidas 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.

Parágrafo único. O servidor que se enquadrar nas hipóteses previstas no
inciso I do caput poderá solicitar o retorno ao trabalho presencial, por meio de
autodeclaração.

 

Envio das autodeclarações

Art. 5º As autodeclarações de que trata o Art. 5º desta Instrução
Normativa deverão ser enviadas pelos servidores por meio do Sistema Eletrônico de
Informações (SEI!), após ciência da chefia imediata, conforme procedimento descrito
abaixo:

I – para servidores que apresentem as condições ou fatores de risco
(artigo 6º, I, da Portaria Reitoria nº 346, de 2021):

a) abrir processo Pessoal: Medidas Preventivas - Coronavírus (COVID-19);
e

b) incluir e preencher documento: AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE.
II – para servidores 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 estiverem mantidas 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
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residência apto a prestar assistência:
a) abrir processo Pessoal: Medidas Preventivas - Coronavírus (COVID-19);
b) incluir e preencher documento: AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM

IDADE ESCOLAR; e
c) incluir como externo o documento emitido pela instituição de ensino

que ateste a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche.
III - para servidores que apresentem as condições ou fatores de risco

que queiram retornar ao trabalho presencial:
a) abrir processo Pessoal: Medidas Preventivas - Coronavírus (COVID-19);

e
b) incluir e preencher documento: AUTODECLARAÇÃO PARA RETORNO

AO TRABALHO.
Parágrafo único. Caso a suspensão das aulas presenciais ou dos

serviços de creche tenha sido cessada, o servidor deverá comunicar imediatamente à
chefia imediata e retornar ao regime híbrido de que trata o Art. 4º desta Instrução
Normativa.

 
Plano de trabalho

Art. 6º O plano de trabalho será individual, terá vigência de três meses e
definirá as metas desempenho administrativo para os servidores que estejam no
regime híbrido de trabalho (presencial e remoto) ou que estejam submetidos ao
regime de trabalho remoto exclusivamente.

§ 1º Estão submetidos ao preenchimento e envio dos planos de trabalhos
os servidores:

I - técnicos-administrativos, independentemente de ocuparem Cargo de
Direção (CD) e Função Gratificada (FG); e

II - docentes titulares de Cargo de Direção (CD) e Função Gratificada
(FG), somente no que competir às atividades de gestão.

§ 2º Poderá ser adotado o formulário eletrônico para preenchimento dos
planos de trabalho a ser disponibilizado em página específica no site da Unilab.

Art. 7º Ao término do trimestre, os servidores elencados no parágrafo
único do artigo 7º desta Instrução Normativa deverão avaliar os resultados
alcançados com a execução do plano de trabalho e enviar para apreciação da chefia
imediata.

Art. 8º Os planos de trabalho trimestrais de cada servidor e a avaliação
dos resultados deverão estar reunidos em um único processo SEI da unidade
máxima para análise e manifestação da SGP, sob responsabilidade do dirigente de
unidade.

Parágrafo único. A forma de preenchimento e os prazos para envio dos
planos de trabalho e dos relatórios de avaliação dos resultados serão divulgados por
meio de ofícios circulares.

 
Da divulgação do quantitativo de servidores em trabalho remoto e

presencial
Art. 9º Os dirigentes de unidade deverão informar, a partir de 1º de
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novembro de 2022, à Superintendência de Gestão de Pessoas a quantidade de
servidores em regime de trabalho presencial, remoto ou sob revezamento, até o
quinto dia útil de cada mês, para fins de cumprimento do parágrafo único, art. 17, da
Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 90, de 28 de setembro de 2021.

§ 1º As informações de que trata o caput serão enviadas mediante ofício,
por meio do processo SEI Pessoal: Medidas Preventivas - Coronavírus (COVID-19),
destinado à unidade SECSGP, com os seguintes dados:

a) quantidade total de servidores lotados na unidade (incluindo servidores
que estejam exercendo atividades de gestão em outra unidade);

b) quantidade de servidores que estejam exclusivamente em trabalho
presencial;

c) quantidade de servidores que estejam exclusivamente em trabalho
remoto por apresentarem as condições ou fatores de risco, mediante
autodeclaração;

d) quantidade de servidores que estejam exclusivamente em trabalho
remoto por precisarem acompanhar filhos ou responsáveis que tenham a guarda de
menores em idade escolar ou inferior, devido à suspenção das aulas presenciais ou
serviços de creche, mediante autodeclaração e documento emitido pela instituição de
ensino;

e) quantidade de servidores que estejam no regime híbrido (presencial e
remoto durante a semana);

f) quantidade de servidores que estejam aguardando a retomada das
atividades presenciais de que versa o Art. 3º da Portaria Reitoria nº 346, de 14 de
outubro de 2021.

§ 2º Entende-se por “dirigente de unidade” os servidores ocupantes de
Cargo de Direção (CD) cuja unidade esteja vinculada diretamente à Reitoria no
organograma da Unilab.

 
Disposições finais

Art. 10 Revoga-se a Instrução Normativa SGP/UNILAB nº 8, de 04 de
dezembro de 2020.

Art. 11 Aplica-se o disposto nesta IN aos colaboradores e estagiários, no
que couber.

Art. 12 Os casos omissos a esta norma serão resolvidos pela
Superintendência de Gestão de Pessoas.

Art. 13 Esta Instrução Normativa entra em vigor a partir de sua
publicação no Boletim Interno.

 
 

Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente de Gestão de Pessoas

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO
NASCIMENTO, SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em
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18/10/2021, às 16:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 0350520 e o código CRC 56A19C56.

Referência: Processo nº 23282.411678/2020-52 SEI nº 0350520
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