
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA A RESOLUÇÃO DO CONSUNI 

 O planeta está mergulhado numa crise sem precedentes. Além da morte de centenas de milhares, as 
consequências sociais e econômicas tendem a atingir patamares gravíssimos em escala mundial. Essas 
consequências serão ainda mais graves nos países considerados em desenvolvimento. 

  No caso do Brasil a situação é ainda mais difícil dada a posição negacionista do governo federal. Mesmo com 
a declaração da emergência sanitária nacional e de calamidade pública até dezembro de 2020, o governo promove 
campanha ostensiva pelo fim do necessário isolamento social; dois Ministros da Saúde já se demitiram, área central 
que deveria estar estável para coordenar as ações contra o avanço da doença no país. Ao mesmo tempo continua 
com os ataques à educação, à ciência, ao conhecimento, à cultura. 

 Como resultado, o Brasil já é o terceiro país com mais casos de Covid-19 no mundo (254.220, em 18/05) e o 
sexto, entre 188 nações com mais óbitos (16.792, em 18/05). A crise sanitária expôs a necessidade de serviços 
públicos estruturados e presentes em todo o país, de investimentos em ciência e tecnologia, de ampliação do 
Sistema Único da Saúde e de ampliação de uma rede de seguridade e proteção social. Na esfera estadual, os 
números dão conta de que o Rio de Janeiro está numa situação muito grave. A taxa de mortalidade é bem superior à 
do epicentro nacional em São Paulo. 

 É nesse cenário extremamente complexo que a UFRJ, compreendendo a gravidade da situação e o seu 
caráter público como instituição, ocupa com protagonismo, um papel de produção de inúmeras ações, visando tratar 
dos problemas oriundos da crise sanitária causada pela pandemia de Covid-19. 

 Por meio de seus hospitais universitários, a UFRJ presta assistência à população do Estado do Rio de Janeiro 
acometida da Covid-19 e realiza diversas pesquisas que buscam produzir insumos e equipamentos de baixo custo 
para proteção de profissionais de saúde, da população em geral e para tratamento de sintomas gerados pela 
doença. Unidades e Laboratórios das mais diversas áreas de conhecimento da UFRJ, da engenharia à psicologia, 
passando pela área de cultura e comunicação, estão voltadas ao enfrentamento da pandemia. Somam-se às 
pesquisas que buscam tratamentos, medicamentos e vacinas para a mitigação dos sintomas, o tratamento da 
doença e a sua erradicação. 

 Através do seu GT-Covid, a UFRJ busca informar a população sobre os cuidados individuais, os protocolos 
necessários à manutenção de saúde e redução da transmissão do vírus causador da doença, dentre outras notícias 
importantes. Recentemente, ao propor o “lockdown” para o Rio de Janeiro, como alternativa para o controle da 
evolução da pandemia, trata de diversos temas ligados a seguridade social da população, compreendendo a 
necessidade de um plano articulado de políticas públicas para garantia da efetividade do isolamento social drástico 
necessário ao enfrentamento da pandemia no Brasil e, em particular, no Rio de Janeiro. Da mesma forma ao 
defender o adiamento do ENEM, demonstra sua preocupação com a garantia de igualdade de acesso à universidade, 
ameaçado com o não acesso de parcela expressiva de estudantes do ensino médio aos conteúdos por via remota. 

 Coerente com as medidas que propôs, a UFRJ corretamente suspendeu seu calendário acadêmico e as 
atividades administrativas, restringindo ao máximo as atividades presenciais em seus campi. Além disso, definiu que 
as atividades laborais de seus servidores, exceto das pessoas que atuam nas práticas assistências, nas pesquisas 
relativas à covid-19, e as demais relativas ao enfrentamento da pandemia, deveriam ocorrer de forma não 
presencial. 

 Estamos vivendo dias excepcionais e, por isso, a UFRJ busca possibilitar, de maneira ética e com respeito à 
vida, que sua comunidade acadêmica permaneça em isolamento social, protegendo as pessoas e auxiliando na 
contenção da transmissão do coronavírus. 

 As normas da Instituição precisam considerar tudo o que já foi apresentado até aqui. O Conselho 
Universitário deverá dedicar-se, auxiliando a administração central, em amplos debates de como a UFRJ seguirá 
nesse período, que, infelizmente, não se tem previsão de quanto tempo irá durar. 



 A Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 
2019”,  em seu art. 3º, assim determinou: 

Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: 

I – isolamento; 

II – quarentena; 

[...] 

§ 1º  As medidas previstas neste artigo somente poderão ser determinadas com base em evidências científicas e em 
análises sobre as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas no tempo e no espaço ao mínimo 
indispensável à promoção e à preservação da saúde pública. 

[...] 

§ 3º Será considerado falta justificada ao serviço público ou à atividade laboral privada o período de ausência 
decorrente das medidas previstas neste artigo.  

§ 4º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas 
acarretará responsabilização, nos termos previstos em lei. (Lei 13.979, 6/02/2020 com alterações da Medida 
Provisória nº 926, de 2020). 

 As orientações governamentais até aqui tem desconsiderando o funcionamento de uma Instituição 
complexa como a nossa. Ademais, passou a considerar que as pessoas identificadas e codificadas como em “trabalho 
remoto” deverão perder os adicionais a que fazem jus. Embora em primeiro plano pareça que o fato gerador de 
origem desses adicionais tenha cessado com o isolamento, isso não é verdade. O afastamento do servidor não é de 
sua vontade, nem de ofício da UFRJ, mas sim, motivo de força maior, gerado pela pandemia de COVID-19, não 
restando aos servidores outra alternativa: o cumprimento do isolamento para a garantia de suas vidas e a de seus 
próximos. 

 Chega-se aqui a uma contradição insanável, qual seja, a ausência de atividade em razão do isolamento ou 
quarentena é considerada para todos os efeitos como efetivo exercício (art. 3º, § 3º da Lei nº 13.979/2020 e art. 44, 
Parágrafo único da Lei 8.112/1990) e, declarado o isolamento e a quarentena, somos obrigados por lei (art. 3º, § 4º) 
a acatá-la, sem que haja qualquer prejuízo remuneratório: falta justificada. Por outro lado, os docentes e técnicos 
administrativos que porventura aceitarem o encargo do “trabalho remoto”, se arriscam a perder os adicionais 
ocupacionais a que têm pleno direito em razão da sua natureza laboral. Adicionais que não são retirados quando em 
afastamento autorizado para participação de eventos, reuniões, bancas, no e fora do país, em tempos de 
normalidade. 

 Em resumo, parece-nos que o “trabalho remoto” em plena pandemia, acarreta ônus e o período de simples 
ausência justificada pela pandemia garante o efetivo exercício. Tal raciocínio é uma excrescência que põe em risco as 
atividades fundamentais não presenciais para a continuidade do serviço público e se assemelha a mecanismo 
imposto para induzir o descumprimento das medidas de afastamento sociais impostas pela emergência sanitária. 

 A proposta de resolução ora apresentada, portanto, parte da compreensão de que o momento exige que a 
UFRJ organize o seu funcionamento de maneira harmônica, considerando as regras em vigor, dentre elas a 
Autonomia Universitária – Constituição Federal, a Lei nº 8.112/1990 e a Lei nº 13.979/2020. 

 Entende-se que as atividades administrativas que não podem sofrer descontinuidade devem ser exercidas 
onde a pandemia as permitem. Devemos considerar que seus servidores, docentes e técnico-administrativos, estão 



em efetivo exercício, muitos em atividades necessariamente presenciais nos campi da UFRJ e, outros em atividades 
no local onde estão obedecendo ao isolamento social. 

 Ademais, em razão da pandemia e da decretação da emergência sanitária, não há que se falar em solicitação 
para “trabalho remoto”. O que houve, e assim permanecerá pelo tempo necessário, foi à determinação do 
isolamento social, previsto na legislação que impede o trabalho presencial da maioria das servidoras e servidores 
docentes e técnico-administrativos da UFRJ. 

 Nesse sentido, considerando que a emergência sanitária exclui a possibilidade de utilização da 
regulamentação do “trabalho remoto” a pedido, a UFRJ regulará suas atividades por meio do pleno exercício da 
autonomia, em cumprimento às leis vigentes, na garantia de direitos fundamentais, de direitos das servidoras e 
servidores e, o que é mais importante, na defesa da vida. 

 

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO APRESENTADA PELO SINTUFRJ  

Resolução nº XX, de DD de maio de 2020 

Aprova as diretrizes para o desenvolvimento das atividades no âmbito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), e o uso de trabalho remoto, durante o enfrentamento da pandemia de COVID-19 

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, reunido em sessão (extraordinária) em 
DD de maio de 2020; 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde – OMS enunciou sobre o Novo Coronavírus (COVID-19), 
identificando-o como pandemia, a partir do dia 11 de março de 2020; 

 Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
iniciado ainda em 2019;  

 Considerando a Portaria do Ministério da Saúde nº 356, de 11 de março de 2020, que estabelece as medidas 
para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19); 

 Considerando o Decreto Presidencial nº 10.282, de 20 de março de 2020, e suas alterações, que regulamenta 
a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades essenciais; 

 Considerando o Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro nº 46.973, de 17 de março de 2020, e 
suas alterações, que reconhece a situação de emergência na saúde pública do estado do Rio de Janeiro em razão do 
contágio e adota medidas enfrentamento da propagação decorrente do novo coronavírus; 

 Considerando a Portaria nº 2.291, de 17 de março de 2020, que constitui o Gabinete Emergencial de Crise da 
UFRJ, com a finalidade de avaliar e definir ações e rotinas a serem adotadas no âmbito da UFRJ enquanto persistirem 
as recomendações de prevenção ao contágio e de enfrentamento da emergência em saúde pública de importância 
internacional decorrente da COVID-19, por parte das autoridades sanitárias federais e estaduais; 

 Considerando as notificações expedidas pela Reitora da UFRJ de medidas protetivas e de orientação aos 
técnico-administrativos, publicadas em 13 de março de 2020, e a de suspensão das aulas por tempo indeterminado, 
publicada em 23 de março de 2020 e a Portaria UFRJ Nº 2.562, de 1º de abril de 2020, com o Plano de Contingência 
para Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no Âmbito da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro; 



Considerando que o Ministério da Educação, por intermédio da Portaria Nº 473, de 12 de maio de 2020, 
prorrogou o prazo de suspensão das aulas presenciais por mais 30 dias, a contar de 15 de maio de 2020, portanto 
até pelo menos o final de segunda semana de junho de 2020; 

 Considerando a Recomendação 30, de 13 de maio de 2020, do Ministério Público do Estado do Rio de 
Janeiro, com a indicação de isolamento total (lockdown) ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e à Prefeitura da 
Cidade do Rio de Janeiro para conter a pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2).  

 Considerando as orientações normativas e demais dispositivos legais emanados pelos poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário referentes ao tratamento das questões sanitárias e de atividades no serviço público do Brasil; 

 Considerando a necessidade de realizar levantamento sobre as atividades não presenciais dos servidores 
docentes e técnico-administrativos da UFRJ, durante o período de isolamento/quarentena e suspensão das aulas, na 
garantia dos direitos e deveres do corpo social, como previsto no Estatuto da UFRJ, 

 

 Resolve: 

Art. 1º  A UFRJ, instituição de ensino, pesquisa e extensão, com sede na cidade do Rio de Janeiro e campus 
nas cidades de Macaé e Duque de Caxias, no Estado do Rio de Janeiro, consoante com  seus fins e objetivos 
expressos no seu Estatuto, em função da declaração de Estado de Emergência, em decorrência da pandemia causada 
pelo novo Coronavírus,  e com isso a determinação de isolamento social, estabelece, enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, e quando da aplicação de 
medidas de retorno às atividades, a seguinte caracterização de atividades de trabalho: 

a) Atividades necessariamente presenciais; 

b) Atividades não presenciais; 

Parágrafo único - Para fins da adoção dos procedimentos relativos ao funcionamento das atividades acadêmicas, 
administrativas e assistenciais na UFRJ considera-se: 

I - Atividade necessariamente presencial: são serviços públicos indispensáveis ao atendimento das necessidades 
inadiáveis da comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a sobrevivência, a 
saúde ou a segurança da população relativo ao Enfrentamento da Pandemia Causada pelo Novo Coronavírus (COVID-
19); 

II - Atividades não presencial: são todos os demais serviços públicos não enquadrados no disposto item I; 

Art. 2º Os servidores da UFRJ, docentes e técnico-administrativos deverão ser identificados pela chefia 
imediata, em função do cargo, do local de trabalho e das atividades que desempenham, nas caracterizações 
estabelecidas no art.1º desta resolução. 

Art. 3º Os servidores, docentes e técnico-administrativos, caracterizados em atividades necessariamente 
presenciais deverão manter os procedimentos usualmente adotados de cumprimento dos horários, e da respectiva 
jornada de trabalho, preenchimento da folha de ponto, e demais procedimentos, junto à sua chefia imediata. 

§1º Cabe aos Dirigentes das unidades, a autorização das solicitações de servidores que tenham necessidade de 
afastamento ou autorização para trabalho remoto, nas seguintes situações: 

a) com sessenta anos ou mais; 

b) com imunodeficiências ou com doenças preexistentes crônicas ou graves, relacionadas em ato do Ministério 
Saúde;  



c) responsáveis pelo cuidado de uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnóstico de infecção por 
COVID-19, desde que haja coabitação; e 

d) que apresentem sinais e sintomas gripais, enquanto perdurar essa condição.  

§2º As solicitações, a que se refere o §1º, deverão ser encaminhadas pelo servidor de acordo com os formulários já 
existentes na UFRJ, às chefias imediatas, e estes ao setor de pessoal após autorização do dirigente da unidade. 

Art. 4º Os servidores, docentes e técnico-administrativos, caracterizados em atividades não presenciais 
deverão ter suas atividades orientadas pelas chefias imediatas de forma a garantir as medidas de prevenção e 
redução da transmissibilidade da pandemia, na forma do disposto neste artigo, sendo considerado o período como 
de efetivo exercício. 

§1º Fica autorizada a adoção de regime de jornada em trabalho remoto, que abranja a totalidade ou percentual das 
atividades desenvolvidas pelos servidores da UFRJ;  

§2º O trabalho remoto ocorrerá sem a necessidade de compensação de jornada e sem prejuízo da remuneração.  

§3º O servidor, docentes e técnico-administrativos, que em razão da natureza das atividades desempenhadas, não 
puder executar suas atribuições remotamente terá a frequência abonada.  

§4º O trabalho remoto consiste na realização das atividades que o servidor já realiza no espaço físico da UFRJ, em 
sua casa, ou local em que esteja cumprindo as orientações de isolamento social. 

§5º Durante o período de isolamento social as atividades acadêmicas, administrativas e assistenciais 
desempenhadas pelos servidores em meio presencial, poderão ser redimensionadas em função das limitações 
impostas no ambiente remoto. 

§6º As atividades de ensino de graduação presenciais não serão substituídas por atividades remotas, podendo estas 
serem de caráter informativo devem se pautar pelas resoluções dos respectivos órgãos colegiados. 

 Art. 5º Considerar, para fins de planejamento e execução do trabalho remoto, os planos de trabalho 
cadastrados no AVADES, para técnicos administrativos, e as atividades docentes previstas na resolução CONSUNI nº 
08/2014. 

  Art. 6º Manter os mesmos procedimentos para o registro de frequência dos servidores, cabendo à chefia 
imediata e ao dirigente da unidade, validar a frequência de sua unidade. 

§1º Cabe a PR-4, em conjunto com o grupo de implantação do SEI-UFRJ, disponibilizar formulário/documento 
eletrônico no SEI-UFRJ, que possibilite o lançamento da frequência dos servidores das unidades e a assinatura 
eletrônica das autoridades locais, em processo eletrônico único referente ao período de que trata esta resolução. 

§2º O lançamento do controle de frequência deverá manter os códigos de registros usualmente utilizados para os 
servidores em efetivo exercício, uma vez que se encontram em trabalho em local autorizado por esta resolução. 

  Art. 7º Os dirigentes de cada unidade poderão autorizar, aos servidores que não possuam equipamentos 
tecnológicos, a guarda de equipamentos necessários às suas atividades não presenciais, devendo ocorrer a 
devolução no imediato retorno das atividades presenciais.  

§1º Os servidores que não tenham acesso à internet fora das dependências da UFRJ, ou plano limitado de acesso, 
deverão comunicar à sua chefia imediata, este comunica ao dirigente da unidade para redefinição das atividades, 
sendo permitida a via telefônica como forma de comunicação e realização das atividades. 

§2º O acesso remoto aos sistemas, processos e demais documentos deve observar os procedimentos relativos à 
segurança da informação indicados pela TIC/UFRJ e uso de documentos eletrônicos pela SIARQ, e aqueles 



relacionados à salvaguarda de informações de natureza sigilosa, nos termos da Política de Segurança da Informação 
da UFRJ e legislação vigente. 

§ 3º Fica autorizado, a critério do dirigente da unidade e disponibilidade orçamentária, a realização de despesa para 
aquisição de meios para prover os servidores de acesso a internet do local autorizado para o efetivo exercício.  

  Art. 8º A PR-4 publicará normas específicas quanto aos procedimentos e fluxos de que trata esta resolução. 

Art. 9º Os serviços prestados por empresas terceirizadas, junto às unidades acadêmicas e administrativas, 
deverão ser mantidas de acordo com as necessidades apresentadas e decidas pelas respectivas unidades, adotando, 
na medida do possível, turnos alternados de revezamento e trabalho remoto. 

Parágrafo único – As atividades que não puderem ser executadas suas atribuições de forma presencial, os 
trabalhadores terão a frequência abonada.  

 Art. 10º Os procedimentos previstos nesta portaria poderão ser aplicados retroativos à 16 de março de 2020, 
e terão vigência até que o Conselho Universitário da UFRJ estabeleça as novas diretrizes quanto ao retorno às 
atividades. 

Art. 11º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro. 


