
PLANO DE TRABALHO PARA IMPLANTAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO

Contextualização

Em agosto de 2018 a Superintendência de Gestão de Pessoas iniciou os trabalhos de conscientização

e esclarecimentos sobre a jornada de trabalho dos servidores da Unilab de acordo com a legislação

pertinente a todas as chefias locais, cujo objetivo era prestar o suporte aos gestores nas diversas

situações relacionadas à rotina de trabalho com os servidores.

Esse primeiro evento foi realizado sob a modalidade roda de conversa, dando maior ênfase ao

subsídio técnico e legal aos servidores ocupantes de chefia a partir de situações concretas

vivenciadas

(http://www.unilab.edu.br/noticias/2018/08/30/sgp-realiza-roda-de-conversa-sobre-jornada-de-trab

alho-e-folha-de-ponto/).

Em setembro do mesmo ano foi publicada a Instrução Normativa SEGEP/MPDG nº 02, de 12 de

setembro de 2018, D.O.U. de 13 de setembro de 2018, no qual regulamentou a jornada de trabalho

dos servidores, incluindo como um dos fatos novos a obrigatoriedade do ponto eletrônico.

Em outubro de 2018, a Superintendência de Gestão de Pessoas em conjunto com a Comissão Interna

de Supervisão da Carreira de Técnico-Administrativos em Educação (CIS) definiu um cronograma para

implementação do ponto eletrônico em consonância com a nova norma

(http://www.unilab.edu.br/noticias/2018/10/19/sgp-divulga-informes-sobre-implantacao-da-freque

ncia-eletronica-para-servidores/).

O novo cronograma repercutiu de maneira negativa aos olhos da categoria de

Técnico-Administrativos em Educação (TAE) sob a justificativa de que o tempo era muito curto para

implantação do ponto e que faltava maior diálogo sobre o assunto.

Diante disso, em novembro, a SGP se reuniu com a categoria TAE para esclarecimentos sobre a

jornada de trabalho e o ponto eletrônico, onde também foram debatidas as questões da realidade

vivenciada pelos servidores da Unilab na qual influenciava principalmente as relações interpessoais

(chefia e servidor) e a qualidade de vida no trabalho.

Com essas informações, a Superintendência de Gestão de Pessoas elaborou um plano estratégico,

intitulado Plano de Desenvolvimento e Valorização do Servidor (PDVS), no intuito de tornar público

as diretrizes em matéria de pessoal para ações de promoção ao desenvolvimento do servidor e

acompanhamento da legislação – em sentido amplo da rotina de trabalho – sendo apresentado no

Conselho Universitário da Unilab (CONSUNI) em dezembro de 2018.

O PDVS tratou de ações básicas para melhoria da gestão de pessoal e da qualidade de vida dos

servidores, como Adaptações de Logística, Promoção de Qualidade de Vida no Trabalho,

Desenvolvimento de Pessoal, auxílio na construção do Conselho Administrativo, criação da

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e a discussão e normatização da jornada de trabalho dos

servidores na Unilab
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(http://www.unilab.edu.br/noticias/2019/04/16/unilab-lanca-plano-de-desenvolvimento-e-valorizac

ao-do-servidor-pdvs/).

Em seguida, a SGP empenhou esforços para viabilizar as ações previstas no Plano no ano de 2019.

Durante esse período, outras situações ocorreram que impactaram no PDVS, como a criação do

Restaurante Universitário do Campus das Autoras, a nova Política Nacional de Desenvolvimento de

Pessoal (PNDP) e a criação do Conselho Administrativo da Unilab sem a participação da SGP como

membro do Conselho.

Apesar disso, as atividades foram acontecendo como a implantação do Plantão Psicológico, a maior

concentração nos cursos de capacitação para gestores e relações interpessoais e saúde no trabalho,

o estabelecimento do horário de funcionamento da Unila - mediante Portaria GR nº 324, de 8 de

agosto de 2019 - a aprovação do acesso diferenciado dos servidores ao Restaurante Universitário -

conforme Resolução CONSUNI nº 33 de 10/12/2019 – entre outras atividades.

Convém salientar que ainda em dezembro de 2018 a Superintendência de Gestão de Pessoas reuniu

todos os servidores para apresentação do Programa de Gestão e Flexibilização de Jornada de

Trabalho, institutos previstos na Instruções Normativas nº 1 e 2, de 2018, respectivamente, onde

resultou em dois grupos de trabalho para envio das propostas de unidades e servidores que

pretendessem participar desses instrumentos que envolvem a jornada de trabalho, no intuito de

melhor visão acompanhamento do ponto eletrônico, além de tornar mais eficiente a prestação do

serviço público.

No mês de setembro de 2019, a SGP se reuniu com o SINTUFCE e representantes da categoria e TAEs

na Unilab para tratarmos do ponto eletrônico na Instituição, onde ficou clara a questão da

obrigatoriedade de implantação do sistema de controle de ponto, além de outros assuntos

específicos como discorreu-se a aplicação do ponto eletrônico na Universidade Federal do Ceará, por

exemplo.

No mesmo mês, a SGP reuniu novamente com todos os servidores para apresentação das ações

encaminhadas no PDVS, para fins de melhores condições de trabalho, os encaminhamentos da

flexibilização de jornada de trabalho e programa de gestão e, por fim, a discussão sobre a jornada de

trabalho e o ponto eletrônico, resultando nos encaminhamentos a serem feitos posteriormente: (a)

participação de um membro da CIS nas fases de testes e acompanhamento do ponto eletrônico; (b)

realização de “seminário” anterior aos testes; e (c) esclarecimento de situações que possam

caracterizar assédio moral na relação entre chefias e servidores.

Após esse evento, o servidor da área do TI responsável pela disponibilização do sistema para

implementação do ambiente de testes do ponto eletrônico pelo SIGRH requereu vacância do cargo, o

que, segundo as informações relatadas pela Direção da Diretoria de Tecnologia da Informação

dificultam a execução das fases da implantação do ponto pelo sistema SIG.

Justificativa



A implantação do ponto eletrônico se tornou obrigatória desde 2018 com o advento da Instrução

Normativa nº 2, de 2018, que trata da jornada de trabalho dos servidores.

Desta forma, a SGP vem conscientizando os servidores desde esse período sobre a necessidade de

implantação do sistema de controle do ponto eletrônico, uma vez que a aplicação é obrigatória e que

a CF de 1988 estabelece que os agentes públicos devem observar o princípio da legalidade.

Além disso, é comum a SGP recepcionar diversas situações problemas com a jornada de trabalho dos

servidores.

Recentemente, mais precisamente nos meses de novembro e dezembro de 2019, a Superintendência

de Gestão de Pessoas emitiu os Ofícios Circulares nº 1 e 2, de 2019, constantes no processo SEI nº

23282.509511/2019-97, requerendo as frequências físicas pendentes de todos os servidores

obrigados à entrega da folha de ponto, para fins de regularização.

Metodologia

A Superintendência de Gestão de Pessoas e a Diretoria de Tecnologia de Informação atuarem em

conjunto para fins de execução dos trabalhos de implantação do ponto eletrônico na Unilab, nos

termos da Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME nº 125, de 3 de dezembro de 2020.

Anteriormente à atividade acima, a SGP efetuará novo período junto às unidades organizacionais da

Unilab para atualização das informações no Sistema de Informações Organizacionais do Governo

Federal (SIORG) e no Sistema Integração de Recursos Humanos do Governo Federal (SIAPE).

Objetivos

1º Definir a distribuição de atividades entre a SGP e DTI.

2º Elaborar a proposta de resolução sobre a jornada de trabalho dos Técnicos-Administrativos em

Educação (TAEs) da Unilab.

3º Preparar o sistema de controle de frequências dos TAEs.

4º Promover treinamentos com os servidores e chefias.

5º Aplicar os testes do controle de frequência com unidades específicas.

6º Acompanhar as unidades envolvidas durante o período de testes.

7º Estabelecer os direcionamentos para comunicação entre as chefias e demais servidores no que

tange às relações de trabalho.

8º Institucionalizar a utilização do controle de frequência para todos os servidores obrigados pela

legislação.

9º Avaliar resultados da utilização do controle eletrônico após o período de 1 (um) ano de aplicação.



Atividade Objetivo Atores Período de execução
(previsão)

Atualização do SIORG Atualizar as informações de todas as
unidades organizacionais da Unilab
no SIORG.

Superintendência de
Gestão de Pessoas.

Maio de 2021.

Atualização do SIAPE Atualizar as informações
pertinentes à localização do
servidores e outras informações
necessárias para processamento da
fita espelho no SIGRH.

Superintendência de
Gestão de Pessoas.

Maio de 2021.

Elaboração e
encaminhamento da
resolução aprovada
sobre a jornada de
trabalho dos TAEs.

(a) Considerando a legislação a
jornada de trabalho dos servidores,
a SGP abrirá um espaço para escuta
da categoria para fins de avaliação
de possibilidade de contemplar a
construção da proposta de norma
que alinhe a regra geral com a
jornada de trabalho dos servidores
da UNILAB.
(b) Definir a tabela de ocorrências
durante a jornada de trabalho que
no SIGRH.

Superintendência de
Gestão de Pessoas.

Junho de 2021.

Preparação do
ambiente de controle
eletrônico de
frequências.
(FASE DE
DESENVOLVIMENTO/
EXECUÇÃO DO
PROJETO)

(a) Parametrizar o SIGRH para que o
sistema faça a leitura dos dados
SIAPE.

(b) Análise do sistema pronto pela
equipe de TI.

(a) Diretoria de
Tecnologia da
Informação.

Julho e outubro de
2021

Apresentação da
ferramenta aos
servidores
(FASE DE
IMPLANTAÇÃO E DE
TESTES DO PROJETO)

Com o sistema homologado como
resultado da fase anterior, a
ferramenta será apresentada a
todos os servidores por meio de
plataforma virtual, onde haverá a
possibilidade de tirar todas as
dúvidas dos membros.

(a) Diretoria de
Tecnologia da
Informação.
(b) Superintendência de
Gestão de Pessoas.

Novembro de 2021.

Realização de testes.
(FASE DE
HOMOLOGAÇÃO DO
PROJETO)

Com o sistema pronto para os
testes, as unidades piloto deverão
participar da próxima fase que
envolve um quantitativo maior de
participantes para fins de avaliação
do gerenciamento e

(a) Diretoria de
Tecnologia da
Informação. DTI
ENCERRA A PARTE DO
PROJETO

Dezembro de 2021.



comportamento do ambiente de
testes.
Considera-se como unidades
participantes dessa fase de testes,
as unidades máximas vinculadas à
Reitoria no organograma da Unilab
com quantidade de servidores
lotados na unidade na referência de
igual ou superior a 15 (quize)
técnicos-administrativos.
Em resumo, as atividades são:
(a) Estabelecer os testes.

(b) Superintendência de
Gestão de Pessoas.
(c) Unidades máximas
vinculadas à Reitoria
com quantidade de
servidores
técnicos-administrativos
igual ou superior à 15
(quinze).

Aplicação dos testes
com TODA A
INSTITUIÇÃO E
treinamento.

Os testes ocorrerão durante 90
(noventa) dias, quando será possível
avaliar diversas situações da
jornada de trabalho dos servidores
no sistema. O treinamento ocorrerá
durante o período de testes de
forma autônoma, através dos
manuais (servidor e chefia)

Identificação de todas as situações
peculiares quanto à jornada de
trabalho e do comportamento do
sistema acerca da quantidade de
usuários utilizando a ferramenta
simultaneamente.

Problemas encontrados pela
comunidade serão enviados via
e-mail para o GT e o mesmo
agrupará semanalmente e enviará
para a DTI. Reuniões semanais GT e
DTI.

Durante o teste, será realizado
ponto on-line e frequência física.
Não haverá rigor legislativo em
comparar as duas frequências. É um
teste!

DISIR verificará o uso da rede wi-fi
pela manha e final do dia nos
Palmares (se os 100M suporta).

Toda a Instituição Dezembro de 2021.

Reunião para
Consolidação dos

SGP; DTI Dezembro de 2021.



Problemas
Encontrados
Comunicação da
implantação do
sistema ao Ministério
da Economia

SGP Dezembro de 2021.

Outras informações importantes

Será disponibilizado um e-mail específico para suporte às chefias e servidores quanto à utilização do

sistema e orientação técnica e legal sobre a jornada de trabalho, além de ficar disponível uma “FAQ”

perguntas frequentes no site institucional.

A Comissão Interna de Supervisão da Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (CIS)

poderá acompanhar a execução do plano de trabalho sempre que necessário.

Possíveis situações de conflitos nas relações de trabalho poderão ser direcionadas à Comissão de

Ética da Unilab, à Ouvidoria ou à Superintendência de Gestão de Pessoas.

Antonio Adriano Semião Nascimento Giancarlo Cardoso Vecchia

Superintendente de Gestão de Pessoas             Diretor de Tecnologia da Informação


