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UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

O�cio-Circular nº 25/2021/SGP - SECRETÁRIO(A)/UFMT

Cuiabá, 17 de junho de 2021.

Aos Ins�tutos e Faculdades,
Aos Departamentos e Coordenações de Cursos
 
 
Assunto: Orientações - unidades acadêmicas - registro e acompanhamento de atividades - teletrabalho
- 
 

Senhor(a) Gestor(a),

 

Considerando o O�cio-Circular 6 (SEI nº 2294479), de 20 de março de 2020, e O�cio-
Circular 17, de 14 de maio de 2021, que tratam do teletrabalho durante a pandemia da Covid-19, e, no
intuito de prestar esclarecimentos e orientações à unidades acadêmicas e aos docentes com designação
para Funções Gra�ficadas - FG, Função de Coordenador de Curso - FCC, Cargos de Direção - CD, sobre o
acompanhamento das a�vidades desempenhadas em  trabalho remoto, temos a informar o que segue:

 

1. Servidores docentes que NÃO possuem designação para Funções Gra�ficadas - FG,
Função de Coordenador de Curso-FCC, Cargos de Direção-CD, devem con�nuar atendendo o que  dispõe
a Resolução CONSEPE nº 41/2016, que trata do acompanhamento das a�vidades dos docentes - PIA da
Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, registrando as a�vidades no Sistema de Gerenciamento de
Encargos.

2. Servidores docentes que estão designados, por meio de portaria, para exercer as
funções citadas acima, por estarem desempenhando a�vidades administra�vas, além de atender a
Resolução CONSEPE nº 41/2016, devem seguir as orientações con�das no O�cio-Circular nº
6/2020/SGP(2294479), no que tange ao acompanhamento das a�vidades dos servidores técnicos
lotados na unidade, conforme modelo de planilha de acompanhamento do trabalho remoto SGP -
RELATÓRIO DE TRABALHO REMOTO disponível no SEI, a saber:

a) Definir as tarefas que poderão ser realizadas no regime de teletrabalho ou trabalho
remoto;

b) Elaborar planilha de acompanhamento do teletrabalho ou trabalho remoto, conforme
modelo disponível no SEI - SGP - RELATÓRIO DE TRABALHO REMOTO. O registro das a�vidades deverá
constar de processo SEI que deverá permanecer aberto na unidade para registro e controle de sua Chefia;

c) A planilha deve conter:

 - Nome, e-mail e telefone do servidor;

 - Tarefa a ser desenvolvida;

 - Qual sistema que será u�lizado, se houver;

 - Data efe�va de Início e término para entrega;

 - Observações, se necessárias;

 - Ciência do servidor. (grifo nosso)
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3. Compete às chefias imediatas o acompanhamento da execução das a�vidades em
trabalho remoto, com o registro e controle em relatórios semanais de a�vidades executadas
individualmente pelos servidores lotados na unidade. 

4. Os servidores devem cumprir suas a�vidades laborais em comum acordo com sua
chefia, mantendo-se à sua disposição durante o horário regular do trabalho. Devem disponibilizar seu
endereço de e-mail e número de telefone ou WhatsApp para contato.

5. O obje�vo do acompanhamento semanal por parte da chefia imediata é manter a
con�nuidade e efe�vidade dos serviços prestados, com o registro regular das a�vidades desenvolvidas
pelos servidores lotados na unidade. Esse acompanhamento é fundamental para que, em casos de
eventuais ausências injus�ficadas ou assemelhadas, a Secretaria de Gestão de Pessoas possa ser
comunicada.

Ressaltamos que todas orientações e esclarecimentos que a SGP tem reme�do às
unidades sobre o  acompanhamento das a�vidades durante o trabalho remoto visam coibir ou minimizar
a possibilidade de ocorrências de que trata a Lei nº 8.112/90, como por exemplo, o abandono de cargo,
conforme art. 138 do RJU ou outras semelhantes, que devam ser apuradas por meio de sindicância ou
processo administra�vo disciplinar quanto aos envolvidos no casos que venham a ser detectados.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRE BAPTISTA LEITE, Secretário(a) de Gestão de
Pessoas - SGP / REITORIA - UFMT, em 18/06/2021, às 08:47, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.ufmt.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3627444 e
o código CRC 12D5C69F.
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