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No dia 12 de abril de 2022, a PROGESP realizou um Fórum de 

Servidores, onde anunciou a proposta de Programa de Gestão de 

Trabalho na UFRN. Além de instituir o teletrabalho, essa proposta 

tem como fundamento a mudança na forma de mensuração de 

frequência, que deixaria de ser por ponto eletrônico (jornada de 8 

horas), e passaria a ser medido pelas “entregas”. 

Diante do anúncio, nós servidores da PROGESP que trabalhamos 

no Prédio da Reitoria (DAP e Coordenadorias) resolvemos nos 

organizar e discutir a proposta. 

Realizamos duas Reuniões Setoriais (19 e 28 de abril). Nas 

discussões, houve um entendimento coletivo do problema de que o 

Programa de Gestão, ao ser implementado nas unidades, incluirá 

automaticamente todos os servidores, que passariam a trabalhar por 

“entregas”, tanto no presencial quando no teletrabalho. Portanto, 

não seria algo facultativo, mas obrigatório para todos os servidores, 

indo de encontro à própria IN 65, arts. 7º, 11 e 19, que orienta o 



caráter facultativo do servidor em aderir ou não ao Programa de 

Gestão. 

Após um processo de amadurecimento da discussão, na Reunião 

Setorial de 28 de abril foram deliberadas sugestões de alteração da 

Minuta, que consistem, em essência: 

1) na adesão voluntária do servidor interessado ao Programa de 

Gestão do Trabalho; 

2) para os que aderirem ao Programa, as horas de trabalho 

referentes às atividades presenciais continuem a ser registradas 

por meio do sistema de ponto eletrônico; 

 

Constam anexas a esta nota as mudanças pormenorizadas que os 

servidores da PROGESP aprovaram em Reunião Setorial como 

sugestão para a alteração da Minuta, assim como um quadro 

comparativo entre o que diz a Instrução Normativa 65/2020, o que 

diz a Minuta da PROGESP e o que estamos defendendo. 

 

Diante do exposto, colocamos a importância de que os servidores 

técnico-adminitrativos da UFRN se reúnam e discutam com 

profundidade e se posicionem sobre a Minuta de Resolução do 

Programa de Gestão de Trabalho, pois poderá resultar em mudanças 

significativas na nossa vida funcional. Desde já, nós da Comissão 

Setorial dos servidores da PROGESP nos colocamos à disposição 

para contribuir com os técnico-administrativos dos demais setores 

nessa discussão. 



Abaixo, segue um quadro comparativo entre o que diz a Instrução Normativa 65, a Minuta de 

Resolução do Programa de Gestão da UFRN e as sugestões de alteração elaboradas pelos servidores 

que trabalham na PROGESP (Reitoria): 
 

IN 65/2020 
Minuta de Resolução do 

Programa de Gestão da UFRN 
Sugestões dos servidores 

da PROGESP (Reitoria) 

Adesão voluntária do 

servidor ao Programa de 

Gestão 

Todos os servidores entram no 

Programa de Gestão (por 

“entregas”), podendo optar 

apenas entre modalidade 

presencial e teletrabalho 

Adesão voluntária do 

servidor ao Programa de 

Gestão 

Institui apenas a modalidade 

teletrabalho (parcial ou 

integral) 

Institui as modalidades: 

1) presencial; 2) teletrabalho 

(parcial ou integral) 

Institui apenas a modalidade 

teletrabalho (parcial ou 

integral) 

No teletrabalho em regime 

parcial, o servidor continua 

batendo ponto nos dias 

presenciais Dispensado o ponto eletrônico 

tanto nas atividades 

presenciais quanto remotas. 

No teletrabalho em regime 

parcial, o servidor continua 

batendo ponto nos períodos 

das atividades presenciais 

Durante a execução das 

atividades remotas, é 

dispensado o ponto 

eletrônico 

Durante a execução das 

atividades remotas, é 

dispensado o ponto 

eletrônico 



SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO DA MINUTA DE
RESOLUÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE GESTÃO

Obs.: Trechos em vermelho são SUPRESSÃO,
e em azul são ACRÉSCIMOS

CAPÍTULO III
DAS MODALIDADES DA MODALIDADE DE

EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

Art. 5º As a$vidades do Programa de Gestão de
Trabalho  serão  executadas  por  meio  das
seguintes modalidades da  modalidade  de
teletrabalho, que consiste na a)vidade laboral
executada,  no  todo  ou  em  parte,  fora  das
dependências /sicas  da  Universidade  com  a
u)lização  de  tecnologia  da  informação  e
comunicação,  compreendendo  os  seguintes
regimes de execução:

I  -  presencial:  a$vidade  laboral  executada
integralmente  nas  dependências  0sicas  da
Universidade, compreendendo  a totalidade  da
jornada de trabalho servidor;

II  -  teletrabalho:  a$vidade  laboral  executada,  no
todo ou em parte, fora das dependências  0sicas da
Universidade  com  a  u$lização  de  tecnologia  da
informação  e  comunicação,  compreendendo  os
seguintes regimes de execução:

a)  regime  de  execução  integral:  quando  a
integralidade  das  a$vidades  do  servidor  é
executada fora das dependências 0sicas da
Universidade mediante jornada total de trabalho
cumprida remotamente;

b) regime de execução parcial: quando parte das
a$vidades  do  servidor  é  realizada  dentro  das
dependências 0sicas da Universidade e parte é
realizada  fora  das  dependências  0sicas  da
ins$tuição mediante jornada de trabalho híbrida,
dispensado  o  controle  de  frequência
exclusivamente  nos  períodos  em  que  a
a)vidade laboral seja executada remotamente.
(Vide IN 65, Art. 3º, Inciso VIII)

[...]

§  3º  O  registro  de  frequência  do  período
referente  às  a)vidades  executadas
presencialmente na modalidade de teletrabalho
em regime de execução parcial con)nuará a ser
realizado pelo sistema de frequência do ponto
eletrônico.

CAPÍTULO IV
DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Art. 6º […]

[…]

Parágrafo  único.  Enquanto  a  unidade  não
cadastrar os planos mencionados nos incisos I ao
III, os servidores que  aderirem  ao  Programa  de
Gestão de Trabalho permanecerão na modalidade
de execução de a$vidade exclusivamente
presencial, com os modelos de planejamento
atual  e com o  sistema de frequência do  ponto
eletrônico.

[...]

Seção III
Dos Planos Individuais de Trabalho

[...]

Art.  10.  O  horário  de  trabalho  referente  às
a$vidades  executadas  presencialmente,  seja  na
modalidade  de  trabalho  presencial  ou  de
teletrabalho  em  regime  de  execução  parcial,
deverá  ser registrado  no  Plano  Individual  de
Trabalho  do  servidor  e  será  conver$do
automa$camente em uma  entrega.

CAPÍTULO V
DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR

Art. 11. Art. 10. Par$ciparão Poderão par)cipar 
do Programa de Gestão de Trabalho:

I - servidores técnico-administra$vos em educação
sem função de gestão ocupantes de cargo efe$vo;
e

II  - servidor técnico e docente com função de
gestão ocupantes de cargo efe$vo.

Art.   12.   Para   a   efe$vação da par$cipação do
servidor no Programa de Gestão de Trabalho,
além de  serem  observados  os  procedimentos
descritos  nos  arts.  9º  e  10,  deverá ser indicada no
Plano  Individual de Trabalho a modalidade de
execução das a$vidades do servidor.



Art. 11. A par)cipação no Programa de Gestão
de  Trabalho  se  dará  somente  a  par)r  da
manifestação expressa do interesse do servidor
em aderir ao programa. (Vide IN 65, Art. 7º, 11 e
19)

Seção I
Da par)cipação na modalidade de trabalho

presencial

Art.  13.  Implementado  o  Programa  de  Gestão  de
Trabalho  na  Unidade  de  Administração,
pressupõe-se  a  execução  das  a$vidades  do
servidor na modalidade de trabalho presencial,
salvo o  registro no Plano Individual de Trabalho
pela opção da modalidade de teletrabalho.

Seção II
Da par)cipação na modalidade de teletrabalho

Art. 14. A par$cipação do servidor na
modalidade de teletrabalho somente ocorrerá
mediante a opção no  Plano  Individual  de
Trabalho.

Art. 15. Art.  12. São requisitos para a
par$cipação do servidor na modalidade de
teletrabalho no  Programa  de  Gestão  de
Trabalho:

I - formalização da modalidade de teletrabalho
no Plano Individual de Trabalho;

[...]

Art. 16. Art. 13. É vedada a par$cipação dos
servidores na modalidade de teletrabalho que:

I - desenvolvam a$vidades que exijam a presença
0sica no setor;

II  –  implique  na  redução  da  capacidade  de
atendimento  de  setores  que  atendam  ao
público interno e externo; (Vide IN 65, Art. 5º, §
2º, Inciso II)

[…]

Art.  17.  O  servidor  será  desligado  do  Programa  de
Gestão  de  Trabalho  na  modalidade  teletrabalho,
mediante decisão do gestor da unidade, ouvida a
chefia imediata:
Art.  14.  O gestor  da unidade deverá  desligar  o
par)cipante do Programa de Gestão do Trabalho:
(Vide IN 65, Art. 19)

I  - no interesse da administração,  por  razão  de
conveniência, necessidade ou redimensionamento
da força de trabalho, devidamente jus$ficada,
observada antecedência mínima de 10 (dez) dias;

II -  a pedido do servidor par$cipante, mediante
comunicação;

II – por solicitação do par)cipante, observada 
antecedência mínima de 10 (dez) dias;

[...]

§ 1º O descumprimento do disposto no inciso IV
do  caput  por  2  (dois)  meses  consecu$vos,
registrados nos relatórios de acompanhamento
mensal, implicará o desligamento do servidor  do
Programa  de  Gestão  de  Trabalho
independentemente das situações  estabelecidas
nos incisos I a III, assegurados a ampla defesa e o
contraditório.

§  2º O  servidor  que  tenha  sido  desligado,  nos
termos  previstos  no  §  1º  deste  ar$go,  poderá
retornar à modalidade  de teletrabalho ao
Programa de Gestão do Trabalho no próximo ciclo
de planejamento anual.

CAPÍTULO VI
DO REGISTRO E ACOMPANHAMENTO DO
SERVIDOR NO PROGRAMA DE GESTÃO DE

TRABALHO

Art.  18. Art. 15. O servidor que  execute  a$vidade
na  modalidade  presencial  ou  na  modalidade  de
teletrabalho par)cipante deverá  registrar  nos
relatórios  de  acompanhamento  a  conclusão  das
entregas  previstas  em seu  Plano  Individual  de
Trabalho,  com  frequência  diária  ou  semanal  no
Sistema  Eletrônico  do  Programa de Gestão  de
Trabalho.



Art.  19. Art. 16. [...].

§ 1º Para o servidor par)cipante,  os resultados
do  acompanhamento  mensal  das  entregas
concluídas que estão registradas nos respec$vos
relatórios serão conver$dos no registro  de
frequência do SIGRH.

§ 2º As formas de acompanhamento  oferecerá
oferecerão [...].

Art.  20. Art. 17. […]

Art.  21. Art. 18. Cons$tuem deveres do servidor
par$cipante de Programa de Gestão de Trabalho:

§ 1º Na modalidade presencial e na modalidade
de teletrabalho:

I  -  par$cipar junto à chefia imediata da
elaboração de seu Plano Individual de Trabalho;

[...]

VIII - atuar  em  outras  a$vidades  não  previstas  no
Plano  Individual  de Trabalho, caso seja  verificada
a necessidade por parte da chefia imediata,
respeitadas a natureza do cargo;

[...]

§ 2º Exclusivamente na modalidade de
teletrabalho:

XI - atender às convocações efetuadas via e-mail
ins$tucional para comparecimento à unidade de
localização sempre que sua presença 0sica for
necessária e houver interesse da Administração
Pública, quando convocado com antecedência
mínima prevista no Plano Individual de Trabalho;
XII – [...]
XIII – [...]
XIV - [...]

Art.  22. Art. 19. Compete à chefia imediata da
unidade de localização:

VII  -  no caso  do  servidor  par)cipante, adotar
medidas de perda proporcional da remuneração
dos dias com carga horária não cumpridas, salvo
na hipótese de compensação de trabalho pelo
não cumprimento das entregas conver$das em

carga  horária, até o  mês subseqüente ao  da
ocorrência; e

[…]

IX  –  A  chefia  imediata  poderá  redefinir  o
cronograma  de  entregas  do  par)cipante  por
necessidade  do  serviço,  na  hipótese  de
surgimento  de  demanda  prioritária  cujas
a)vidades  não  tenham  sido  previamente
acordadas. (Vide IN 65, Art. 13, § 2º)

Art.  23. Art. 20. [...]
Art.  24. Art. 21. [...]
Art.  25. Art. 22. [...]
Art.  26. Art. 23. [...]
Art.  27. Art. 24. [...]
Art.  28. Art. 25. [...]
Art.  29. Art. 26. [...]
Art.  30. Art. 27. [...]
Art.  31. Art. 28. [...]
Art.  32. Art. 29. [...]
Art.  33. Art. 30. [...]
Art.  34. Art. 31. [...]
Art.  35. Art. 32. [...]
Art.  36. Art. 33. [...]
Art.  37. Art. 34. [...]
Art.  38. Art. 35. [...]
Art.  39. Art. 36. [...]


