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R E T O R N O  A O  T R A B A L H O  P R E S E N C I A L  N A  U F R N
Quase 1 ano e 6 meses após suspensão das atividades, UFRN retoma atividades presenciais

Por Danielle Castro

O dia 01 de outubro, a Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte (UFRN) deu início à retomada 
presencial gradual das atividades administrativas e 
técnicas. Antes disso, conforme a Instrução Norma-
tiva n° 004/2021, a partir de 01 de setembro acon-
teceu o retorno dos gestores e equipes de apoio à 
gestão.

Desde o início da pandemia, com a publicação 
da Portaria nº 452 de 17 de março de 2020, que 
suspendeu as atividades da UFRN, a direção do 
SINTEST/RN acompanhou de perto a implantação 
do trabalho remoto, criando, inclusive, um grupo de 
trabalho para discutir o tema e suas implicações na 
vida dos técnico-administrativos. O SINTEST tam-
bém participou da comissão formada pela Progesp, 
criada com o intuito de debater as condições de 
trabalho dos TAES nesse novo modelo laboral.

É importante ressaltar que em todo esse tempo, 
os TAEs não ficaram sem trabalhar. Pelo contrário, 
os servidores das Universidades Federais atuaram 
em diversas frentes: na realização de matrículas, 
formaturas e eventos online, processos seletivos de 
graduação e pós-graduação, e os que trabalham 
nos Hospitais Universitários desempenharam papel 
fundamental na linha de frente no combate ao Co-
vid-19.

O SINTEST esteve presente nas discussões e 
acompanhou os impactos da pandemia no cotidiano 
dos servidores e servidoras. Mesmo que a entidade 
tenha ficado fechada por um período, as ativida-
des sindicais não cessaram. Realizamos assembleias 
virtuais, nosso atendimento se deu também de ma-
neira remota, mantendo inclusive o plantão da as-
sessoria jurídica.

Tínhamos ciência de que o retorno das atividades 
presenciais se daria em algum momento, mas sem-
pre defendemos que só acontecesse com a segu-
rança e as condições sanitárias adequadas, preser-
vando as vidas dos técnicos-administrativos, assim 
como de toda a comunidade universitária.

Atenta ao cronograma apresentado pela univer-
sidade, a direção do sindicato realizou uma assem-
bleia geral da categoria no dia 24 de agosto e deli-
berou que os servidores só retornassem ao trabalho 
presencial mediante as seguintes medidas:

1. Imunização completa (duas doses recebidas e 
respeitado o período mínimo de duas semanas para 
a aquisição da resposta imune adequada);

2. Aquisição de EPIs pela UFRN (Dispensers de 
álcool em gel 70%, tapetes sanitizantes, termôme-
tros para aferição da temperatura no acesso aos 
prédios, máscaras N95 e, quando necessário, face 
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shields).

3. Adaptação da estrutura dos setores de trabalho 
(garantindo adequada comunicação visual de pro-
teção e prevenção de risco ao COVID-19; Mantendo 
portas e janelas abertas para ventilação do am-
biente - ventilação natural cruzada; Estabelecendo 
o distanciamento de pelo menos 1,5 metro entre as 
mesas; Organizando a rotina de limpeza e desinfec-
ção do ambiente de trabalho e dos equipamentos 
de uso individual, com a limpeza mais frequente de 
locais com maior fluxo de pessoas);

4. Organização das equipes de trabalho (realizan-
do o retorno de maneira gradual e sem aglome-
ração de servidores; Organizando as equipes para 
trabalhar de forma escalonada, em turnos de re-
vezamento, levando em consideração os horários 
com menor fluxo de passageiros para os servidores 
que dependem do transporte público; Mantendo, 
sempre que possível, o trabalho remoto para os ser-
vidores do grupo de risco: acima de 60 anos de ida-
de, portadores doenças crônicas como hipertensão 
arterial e outras doenças cardiovasculares, doenças 
pulmonares, diabetes, deficiência imunológica e 
obesidade mórbida, que estejam em tratamento on-
cológico ou com imunossupressores, gestantes e lac-

tantes, responsáveis pelo cuidado de uma ou mais 
pessoas com suspeita ou confirmação de diagnós-
tico de infecção por COVID-19, ou de vulneráveis; 
Priorizando o uso de Tecnologias da Informação e 
Comunicação (TICs) para a realização de reuniões 
e eventos à distância.

5. Atuação integrada ao serviço de segurança e 
de medicina do trabalho, com o estabelecimento 
de um calendário de visitas aos locais de trabalho 
para verificação do cumprimento dos protocolos de 
biossegurança.

A direção do sindicato notificou a administração 
da UFRN acerca das deliberações dos técnico-ad-
ministrativos reunidos na assembleia acima citada, 
mas não obteve retorno direto.

Frisamos que o SINTEST permanece à disposição 
daqueles servidores que se sentirem inseguros em 
retomar suas atividades presenciais ou que quei-
ram denunciar o não cumprimento do protocolo de 
biossegurança.

Ainda com o objetivo de esclarecer algumas dú-
vidas dos TAEs, entrevistamos a Pró-reitora de Ges-
tão de Pessoas da UFRN, Mirian DantasAcompa-
nhe abaixo.

1. Neste momento quantos trabalhadores ou se-
tores da universidade já retornaram ao trabalho 
presencial?

Retornaram às atividades presenciais o corpo ad-
ministrativo e de gestão que já receberam as res-
pectivas doses de vacinas, de acordo com os crité-
rios do Ministério da Saúde e aqueles que optaram 
por não se vacinar, além dos servidores que atuam 
nas áreas essenciais ou imprescindíveis.

2. Buscando evitar aglomeração, como se dará o 
revezamento nos setores? São as chefias que deter-
minam como será a escala?

Para uma melhor distribuição física da força de 
trabalho presencial, com o objetivo de evitar a con-
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centração e a proximidade de pessoas no ambien-
te de trabalho as chefias foram orientadas a fazer 
uma escala de revezamento, contemplando os ser-
vidores que estão aptos a retornar, flexibilizando o 
horário de jornada, mas mantendo a carga horária 
diária e semanal prevista em lei. 

3. A universidade está pronta para o retorno pre-
sencial seguro? Que medidas foram executadas?

A Universidade está adotando todas as medidas 
necessárias para que o retorno às atividades acon-
teça de forma gradual e segura. Assim as unidades 
devem elaborar o Plano de Retorno das Atividades 
Presenciais da Unidade, assim como a presença de 
servidores e empregados públicos em cada ambien-
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te de trabalho não deverá ultrapassar setenta por 
cento do limite da capacidade máxima, mantendo-
se o distanciamento mínimo de um metro e meio 
entre as pessoas. Houve ainda a flexibilização dos 
horários da jornada de trabalho, mantendo-se a 
carga horária diária e semanal prevista em lei, 
além da disponibilização do Protocolo de biosse-
gurança da UFRN e adoção das medidas de segu-
rança recomendas pelas autoridades sanitárias e 
locais.

4. Que EPI’s a universidade irá fornecer aos ser-
vidores?

A Universidade está disponibilizando EPI’s con-
forme disposições contidas no Protocolo de Biosse-
gurança.

5. Sabemos que o retorno foi planejado de for-
ma gradual e a última etapa se deu no dia 01 de 
outubro. No entanto, quando os servidores foram 
notificados, muitos ainda não tinham completado 
o ciclo vacinal, ou seja, as duas doses da vacina 
contra o Covid-19. Porque a UFRN não esperou até 
que TODOS estivessem completamente vacinados?

O informe acerca do retorno foi realizado de 
modo antecipado para que houvesse um planeja-
mento por parte das unidades e dos servidores, 
entretanto na data prevista para o retorno, ou seja, 
01 de outubro do corrente ano, a maioria dos servi-
dores já teria completado o esquema vacinal, con-
forme calendário local, ressaltando-se que no caso 
de haver servidor com o ciclo incompleto este só 
retornará quando estiver completamente vacinado. 

6. Em que casos o servidor deverá permanecer 
em trabalho remoto?

Permanecerão prioritariamente em trabalho re-
moto os servidores que pertencem ao grupo de 
risco, ou seja, aqueles que possuem idade igual ou 
superior a 60 anos, gestantes e lactantes com fi-
lho até a idade de um ano desde que não atuem 
nas áreas essenciais e imprescindíveis, pessoas com 
imunodeficiências ou com doenças preexistentes 
crônicas ou graves, os responsáveis pelo cuidado de 
uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação 
de diagnóstico de infecção por COVID-19, desde 
que haja coabitação e os que apresentem sinais e 
sintomas gripais, nestes dois últimos casos, enquan-
to perdurar essas condições.  

Além disso, também adotarão prioritariamente o 
trabalho remoto os que na condição de pais, pa-
drastos ou madrastas, possuam filhos ou responsá-
veis que tenham a guarda de menores em idade 
escolar ou inferior, que necessitem da assistência e 
na residência não tenha outro adulto apto a prestá-

lo, ressaltando que neste caso perdurará apenas 
enquanto vigorar norma local que suspenda as ati-
vidades presenciais na escola ou em creche.

7. Existe ou existirá um canal exclusivo para que 
o servidor faça denúncias ou tire dúvidas se o seu 
ambiente de trabalho está atendendo a todos os 
protocolos de biossegurança?

Caso seja verificada a necessidade de formaliza-
ção de denúncias, esta poderá ser realizada por 
meio do site oficial da PROGESP (www.progesp.
ufrn.br), ressaltando-se que será constituído tam-
bém um grupo de trabalho com a participação do 
sindicato para acompanhamento do retorno das ati-
vidades.

8. Haverá fiscalização para verificar o cumpri-
mento dos protocolos de biossegurança? De que 
forma?

O Protocolo de Biossegurança e demais norma-
tivos vigentes possuem comandos informativos e 
imperativos, sujeitando todos os agentes a sua fiel 
execução e caso seja constatado algum descumpri-
mento ou irregularidade, poderão ser adotadas as 
medidas necessárias para cessar o ato, o que será 
analisado conforme o caso. 

9. Como será o funcionamento do restaurante uni-
versitário?

No momento permanecerá com as atividades sus-
pensas. 

10. Como vai funcionar os setores em que há aten-
dimento ao público?

Nos setores em que há atendimento ao público 
a orientação é de que definam a metodologia que 
adotarão para realizar o atendimento e que possam 
dar publicidade das atividades, dos mecanismos e 
canais utilizados observando, sobretudo as medidas 
necessárias para que às atividades aconteçam de 
forma segura, objetivando evitar a concentração e 
a proximidade de pessoas.

11. Por fim, pedimos que você deixe uma mensa-
gem aos colegas técnico-administrativos.

Estamos felizes em recebê-los afinal, poder estar 
presente é o melhor presente. Seja bem-vindo de 
volta! Sua presença faz toda a diferença.
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