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Tarefa do momento: reorgan

E ste Encarte Especial do Jornal do 
Sintufrj traz, na íntegra, o texto 
formulado pelo grupo de trabalho 

(GT) criado para elaborar uma propos-
ta à Instrução Normativa 65 (IN 65) do 
governo federal que regulamenta o 
Teletrabalho no serviço público. Cabe ao 
Conselho Universitário (Consuni), o mais 
breve possível – como é a expectativa 
da categoria –, discutir o seu conteúdo e 
encaminhá-lo para a aprovação.

Com a imposição da IN 65, reivin-
dicamos que o Conselho Universitário 
aprove uma Resolução sobre o Traba-
lho Externo, que já é rotina na UFRJ, 
mas não regulamentado. E no rastro 
da nova realidade trazida pela pande-
mia, tornou-se urgente e necessário a 
retomada da discussão sobre a reorga-
nização do nosso fazer como um todo 
na universidade.

Para o envolvimento de fato da 
categoria nessas discussões, o Sintufrj 
criou o GT-Reorganização do Trabalho 
e Trabalho Externo, aberto à partici-
pação de todos. As reuniões são às 
quintas-feiras, on-line, às 15h.

“Juntos, nós decidimos que a prio-
ridade neste momento é reorganizar o 
nosso trabalho na universidade, com a 
regulamentação do trabalho externo; a 
retomada da discussão sobre a jorna-
da ininterrupta de 30 horas semanais e 
seus encaminhamentos; o combate ao 
assédio moral; a inclusão de políticas 
que garantam a prestação de serviços 
com qualidade para a sociedade, como 
também qualidade de vida para todos os 
trabalhadores da instituição, como, por 
exemplo, acessibilidade”, disse a dirigen-
te do Sintufrj Joana de Angelis, conse-
lheira técnica-administrativa no Consuni 
e coordenadora do GT que preparou a 
proposta à IN 65.

Foto: Renan Silva

3ENCARTE ESPECIAL DO JORNAL DO SINTUFRJ EDIÇÃO No 1360
21 A 27 DE FEVEREIRO DE 2022 - www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA O TRABALHO EXTERNO NA UFRJ À IN 
65 DO GOVERNO FEDERAL, ELABORADA PELO GT CRIADO PELO CONSUNI 
COM ESSA FINALIDADE.

Considerando o Princípio Constitucional da Autonomia Universitária, esta-
belecido no artigo 207 da Carta Magna: “Art. 207. As universidades gozam de 
autonomia didático-científi ca, administrativa e de gestão fi nanceira e patrimo-
nial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão”;

Considerando o estabelecido no inciso I do artigo 116 da Lei nº 8.112, de 11 
de dezembro de 1990 (Regime Jurídico Único): “Art. 116. São deveres do servi-
dor: I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo”;

Considerando o que dispõe a Lei nº 12.772, de 28 de dezembro de 2012, 
que dispõe sobre a estruturação dos Planos de Carreira Docente;

Considerando, também, o que dispõe a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005, que dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Técnicos Admi-
nistrativos em Educação;

Considerando, ainda, a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES;

Considerando, por fi m, o § 4º do artigo 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de 
agosto de 1995, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos servidores da Ad-
ministração Pública Federal: “Art.6º, § 4º. Os servidores, cujas atividades sejam 
executadas fora da sede do órgão ou entidade em que tenha exercício e em 
condições materiais que impeçam o registro diário de ponto, preencherão bo-
letim semanal em que se comprove a respectiva assiduidade e efetiva prestação 
de serviço.”

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO RIO DE JANEIRO, REUNIDO EM SESSÃO, RESOLVE:

Art. 1º A presente resolução se aplica aos:
I – servidores públicos ocupantes de cargo efetivo de Magistério Federal e 

Técnico-Administrativo em Educação;
II – servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, declarado em lei 

de livre nomeação e exoneração;
III – empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 

de 1943, em exercício na UFRJ; e
IV – contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro 

de 1993.
§ 1º A aplicação das normas contidas nesta resolução aos empregados de 

que trata o inciso III do caput dar-se-á mediante a observância das regras dos 
respectivos contratos de trabalho e das normas do Decreto-Lei nº 5.452, de 1943.

§ 2º A aplicação das normas contidas nesta resolução aos contratados 
temporários de que trata o inciso IV do caput dar-se-á mediante observância 
da necessidade temporária de excepcional interesse público da contratação, 
das cláusulas estabelecidas em cada contrato e das normas previstas na Lei nº 
8.745, de 1993.

Art. 2º A chefi a imediata e o dirigente máximo da Unidade deverão identifi -
car os seguintes aspectos para a tomada de decisão ao que se refere o artigo 3º:

I – Natureza da atividade – atividades que necessitam de busca de dados 
externos à unidade, de isolamento para elaboração e estudo, de acesso externo, 
de observação in loco e outras devidamente explicitadas na autorização;

II – Natureza do cargo – cargos, efetivo ou em comissão, que nas atribuições 
descritas, nas respectivas leis de criação, estabeleçam as necessidades de afas-

tamento da sede para seu efetivo exercício;
III – Atribuições da unidade – regimento interno da unidade e sua missão, 

objetivos e atribuições, quando houver; o plano de desenvolvimento da unida-
de (PDU); das dimensões institucionais; das análises e orientações da comissão 
própria de avaliação (CPA) da unidade, entre outros.

 § 1º O pedido de autorização para o trabalho externo poderá ser 
iniciado pelo trabalhador ou por sua chefia imediata pelo preenchimento 
de formulário específico disponibilizado pela PR4.

§ 2º A autorização para a execução do disposto no caput deste artigo 
é responsabilidade da chefia imediata, em conformidade com os critérios 
estabelecidos pela presente resolução, cabendo homologação pelo diri-
gente máximo da Unidade dentro de um prazo de 15 dias úteis contados 
a partir da data da solicitação do processo.

§ 3º O processo deverá ser autuado no sistema SEI, no âmbito do local de 
trabalho do interessado, e deverá conter a motivação da solicitação, a anuên-
cia do trabalhador, a autorização da chefi a imediata e do dirigente máximo 
da Unidade.

§ 4º Cabe a chefi a imediata avaliar os impactos da autorização sobre o fun-
cionamento do setor, sob sua responsabilidade, quanto à garantia de atendi-
mento público aos usuários internos e externos, cumprimento das dimensões 
institucionais e as peculiaridades do setor no caso de atividades contínuas e 
ininterruptas.

§ 5º A chefi a imediata deverá, em conjunto com a equipe de trabalho, 
defi nir os critérios e prazos de autorização para o trabalho externo, de forma 
a possibilitar igualdade de tratamento.

§ 6º Os casos em que se constatem situações, no ambiente de trabalho, 
prejudiciais à saúde da comunidade universitária e/ou dos usuários dos servi-
ços ofertados pela UFRJ, que inviabilize o trabalho presencial, como incêndios, 
pandemias, instabilidade na infraestrutura predial, e demais que impactem 
nas atribuições da unidade, deverão ser identifi cados no inciso III, ouvido o 
colegiado da unidade ou CPST, quando for o caso.

Art. 3º Será permitido aos trabalhadores, a que se aplica esta resolução, o 
cumprimento de trabalho externo, desde que:

§ 1º A autorização seja publicada no boletim da UFRJ, através de Portaria 
específi ca, informando nome, matrícula, cargo, a identifi cação da razão (na-
tureza ou natureza do cargo ou atribuições da unidade), período de início e 
término da autorização, e local externo em que o trabalhador desenvolverá 
suas atividades.

§ 2º No caso de local externo autorizado constituir informação pessoal 
deverá ser aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

§ 3º Não será exigível portaria específi ca, de que trata o § 1º, quando a 
autorização for inferior a trinta dias úteis ou eventual, devendo ser registrado 
em folha de ponto, ressalvado os casos previstos no artigo 58 da Lei n° 8.112.

§ 4º A publicação no BUFRJ e o(s) relatório(s) semanal(is) respectivos a 
cada semana de trabalho externo deverão ser anexados ao processo.

§ 5º O controle de assiduidade e pontualidade dos trabalhadores autori-
zados ao trabalho externo é substituído pelo relatório semanal, em conformi-
dade com o § 4º do art. 6º do Decreto nº 1.590/1995, alterado pelo Decreto 
nº 1.867/1996.

Art. 4º O trabalho externo terá seus resultados efetivados mediante avalia-
ção e com monitoramento, através de relatório semanal, pela chefi a imediata.

§ 1º A avaliação de que trata o caput do artigo deverá estar em conso-

izar o nosso trabalho na UFRJ
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nância com o Programa de Avaliação e Desempenho constante no plano de 
desenvolvimento dos integrantes do PCCTAE, no caso dos técnico-adminis-
trativos em educação, e da avaliação de desempenho docente, constante na 
Resolução CONSUNI 8/2014, no caso do magistério federal.

§ 2º O descumprimento do prazo da apresentação do relatório semanal, 
salvo por motivo devidamente justificado ao chefe imediato, acarretará regis-
tro de faltas injustificadas.

§ 3º O não envio do relatório semanal por duas semanas consecutivas 
acarretará a suspensão da autorização para o trabalho externo e o imediato 
retorno às dependências de sua unidade de lotação.

Art. 5º Não será publicada portaria de autorização de trabalho externo 
por mais de seis meses consecutivos.

§ 1º A chefia imediata poderá suspender a autorização concedida por so-
licitação do servidor autorizado ou por avaliação insatisfatória devidamente 
registrada em relatório específico de avaliação, cabendo recurso ao colegia-
do superior da respectiva unidade de trabalho.

§ 2º O servidor autorizado ao trabalho externo poderá ter nova autoriza-
ção após atualização dos dados de seu processo SEI.

Art. 6º Devem ser observadas as disposições do parágrafo 7º do artigo 
6º do Decreto nº 1.590/1995, que dispõe sobre a jornada de trabalho dos(as) 
servidores(as).

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Bole-
tim da Universidade Federal do Rio de Janeiro e deverá ser aplicada no pós-
-pandemia da Covid-19.
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