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PORTARIA Nº 28, DE 18 DE MARÇO DE 2020
Dispõe sobre as medidas de prevençã o e adequa ção do funciona mento da Uni versidade Federal de Ca mpina
Grande às determina ções oficiais referentes à emergência de saúde pública decorrente do corona vírus (COVID-19).
O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, no uso de suas a tri bui ções legais e es ta tutá rias e em
conformi dade com a legisla ção em vigor, com fundamento no a rt. 45 da Lei 9.784, de 29 de janei ro de 1999 e no
a rt. 393, pa rágra fo único, do Código Ci vil brasileiro, e
Considerando a pandemia mundial do corona vírus e os recentes casos de infecção no Brasil ;
Considerando a obriga toriedade do gestor de ga ranti r o di rei to à vida dos servidores públi cos e demais empregados
da ins tituiçã o;
Considerando as orienta ções da Organiza ção Mundial da Saúde – OMS, do Minis tério da Saúde, do Mi nistério da
Economia e do Minis tério da Educa ção;
Considerando a Lei nº 13.979, de 06 de feverei ro de 2020;
Considerando o dispos to na Lei de Di retri zes e Bases da Educaçã o;
Considerando as Ins truções Normati vas nº 19, 20 e 21, todas de 2020, do Mi nistéri o da Economia;
Considerando a Porta ria nº 356/GM/MS, de 11 de ma rço de 2020;
Considerando o Ofício Ci rcula r SEI n° 825/2020 do Mi nistério da Economia , de 13 de ma rço de 2020;
Considerando as Recomenda ções COVID-19 - Contra tos de presta ção de servi ços tercei ri zados constantes do Portal
de Compras Governamentais ;
Considerando a Nota Técnica nº 66/2018-MP do então Mi nistéri o do Planeja mento, Desenvol vi mento e Ges tão;
Res ol ve:

DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS
Art. 1º. Suspender, a té 12 de abril de 2020, todas as a ti vidades a cadêmi cas no â mbi to da Uni versidade Federal de
Ca mpina Grande.
Pa rá grafo úni co. A situaçã o do calendá rio a cadêmi co será a valiada ao final do período de suspensão das
a ti vidades .
Art. 2º. Manter o calendá rio de cadas tramento e matrícula do Processo Seleti vo de Vagas Remanescentes.

DAS VIAGENS, REUNIÕES, EVENTOS E ATENDIMENTO AO PÚBLICO
Art. 3º. Suspender todos os deslocamentos domés ti cos e i nterna cionais a servi ço, exceto aqueles devi damente
jus tifi cados e autori zados pela Reitoria.
Art. 4º. Cancela r as agendas de reuniões dos órgã os delibera ti vos superiores e eventos ins ti tucionais.
Art. 5º. O a tendimento ao público deverá ocorrer por meio eletrôni co, como medida de redução da ci rculação de
pessoas, exceto os servi ços considerados es tra tégi cos e essenciais.

DA ROTINA DAS ATIVIDADES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS
Art. 6º. Fi ca es tabelecida a adoção de jornada laboral em regi me de tra balho remoto e ou de revezamento pa ra os
servidores técnico-a dminis tra ti vos .
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Art. 7º. O regi me de trabalho de revezamento será adota do nas á reas de segurança , saúde, vigilância patri monial ou
em outras ati vi dades consideradas essenciais pelo órgão ou entidade, a exemplo dos servi ços de protocolo,
telefonia , tecnologia da informação, sistema de bibliotecas e SIASS.
Art. 8º. Pa ra efei tos exclusi vos desta porta ria, considera -se tra balho remoto excepcional e temporá rio aquele no
qual, em decorrência do es tado de emergência de saúde públi ca rela cionado ao corona vírus , as a ti vidades
funcionais de servidores e demais empregados públicos possam ser exercidas , ao má ximo quanto possível ,
remotamente , sem necessidade de compa reci mento à reparti ção, e resgua rda da a correta presta ção do servi ço
públi co.
§ 1º. O regi me de tra balho excepcional e temporá rio será apli cado a os servidores mediante simples
autori za ção dos respecti vos ti tula res de unidades .
§ 2º. A designa ção do regime de trabalho remoto excepcional e temporá rio deverá ser priori zada aos
agentes que se enquadrem no grupo de ris co.
Art. 9º. Consideram-se inseridos no grupo de risco:
I – Os servidores e empregados públi cos :
a) com sessenta anos ou mais ;
b) imunodefi cientes ou com doenças preexis tentes crôni cas ou gra ves ; e
c)responsá veis pelo cuidado de uma pessoa com suspei ta ou confi rma ção de diagnós ti co de infecção por
corona vírus, desde que haja coabi ta ção; e
II – Servi doras e empregadas públicas ges tantes ou lactantes .
§1º. A comprova ção de doenças preexis tentes crôni cas ou gra ves ou de imunodefi ciência ocorrerá mediante
autodeclara ção, na forma do Anexo I, encaminhada para o e -mail ins ti tucional da chefia imedia ta .
§2º. A condiçã o de que tra ta a alínea "c" do i nciso I ocorrerá mediante autodecla ração, na forma do Anexo
II, encami nhada pa ra o e -mail ins ti tucional da chefia imediata .
§3º. O dispos to nas alíneas "a " e "c" do inciso I do caput não se apli ca aos servidores e empregados públicos
em a ti vidades nas á reas de segurança , saúde ou de outras a ti vida des consideradas essenciais pelo órgão ou
entidade.
Art. 10. Os servi dores e empregados públi cos no exercíci o de a ti vidades essenciais com filhos em idade es cola r ou
inferior e que necessitem da assistência de um dos pais poderão executa r suas a tribui ções remota mente, enquanto
vi gora r norma local que suspenda as a ti vi dades es cola res ou em creche, por moti vos de força maior relacionadas ao
corona vírus.
§1º. Na hipótese do caput, aplica -se o disposto nos §§ 1º e 2º do a rt. 9º.
§2º. Cas o ambos os pais sejam servi dores ou empregados públi cos , a hipótese do caput será aplicá vel a
apenas um deles .
§3º. A comprova ção do preenchi mento dos requisitos previs tos no caput e no §2º ocorrerá mediante
autodeclara ção, na forma do Anexo III, encaminhada pa ra o e -mail ins ti tucional da chefia imedia ta .
§4º. A presta ção de informação falsa sujei ta rá o servidor ou empregado públi co às sanções penais e
administra ti vas previs tas em lei , notada mente o a rt. 299 do Código Penal.
Art. 11. Fi ca autori zada a adoção das seguintes medidas , a cri tério dos respecti vos ti tula res de unidades :
I - melhor distri bui ção físi ca da força de trabalho presencial , com o objeti vo de evi ta r a concentra ção e a
proximidade de pessoas no ambiente de trabalho;
II - flexibiliza ção dos horá ri os de início e término da jornada de trabalho, inclusi ve dos intervalos
intra jornada , mantida a ca rga horá ria diá ria e semanal previs ta em lei pa ra ca da caso; e
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III - redesigna ção de a tri bui ções funcionais, ou sua redis tribui ção, mediante adoção de procedimentos mais
flexíveis e simplifi cados em rela ção aos a tualmente vi gentes .
Art. 12. Considera m-se a ti vidades de cunho adminis tra ti vo a fins à jornada de tra balho remoto, entre outras , as que
es tão a segui r listadas, i ntegrem elas ou não a totalidade do conjunto de a tri bui ções do ca rgo ou função do
servidor:
I - a ti vidades de manuseio e preenchimento de sistemas , internos e externos ;
II - elabora ção de pa receres, rela tórios , trabalhos es cri tos em geral ;
III - pres ta ção de informa ções à comuni dade aca dêmi ca ou ao públi co em geral em ra zão de soli ci tações via
Lei de Acesso à Informa ção;
IV - pres ta ção de informa ções à comunidade a cadêmi ca ou ao públi co em geral a tra vés dos meios de
comunica ção comumente utilizados nas ta refas executadas presencialmente (e -mail , telefone, sistema eletrôni co
de processo);
V - a tendi mento à requisiçã o de informa ções pa ra defesa da Fazenda Públi ca, em juízo ou fora dele;
VI - outras ati vi dades de natureza intelectual , operaci onal, burocrá ti ca que possam ser realizadas, ainda que
não concluídas, sem a necessidade inerente de ha ve r a presença física do servidor no seu local de trabalho.
§ 1º. Os servi dores sujei tos ao regime temporá rio de trabalho remoto permanecerão à disposi ção da
Administra ção durante todo o horá rio de sua jornada presencial regula r.
§ 2º. O servi dor que es ti ver fora das dependências da uni dade deverá compa recer, pessoalmente, à unidade
nas si tua ções de especial necessidade de sua presença física , quando convocado pelo chefe i mediato com
antecedência mínima necessária pa ra o seu deslocamento ao local de traba lho.
§ 3º. Durante a realização do regime de trabalho remoto, poderão ser repassadas outras atri bui ções pela
chefia i mediata , desde que sua na tureza e complexidade sejam compa tíveis com o ca rgo/função ocupado(a).
Art. 13. As demais ati vi dades que não possam ser satis fatoriamente realizadas sem a necessidade de presença física
do servidor no seu local de tra balho, em razã o de ser inerente à a tribui ção do ca rgo ou função, deverão ser objeto
de implementa ção de regime de reveza mento e leva rá em conta a possibilidade material de sua execução pa ra a
adequada consecução do servi ço públi co.
§ 1º. Compreendem-se na des cri ção das ati vida des a cima as ta refas de vigilância pa tri monial, manutenção
de ins talações tais como labora tóri os, geradores e outras a fetas à conserva ção inadiá vel do pa trimônio público.
§ 2º. A realiza ção das a ti vidades em turnos ocorrerá de modo a ga ranti r o número míni mo de pessoal em
um mesmo ambiente de trabalho.
§ 3º. Durante o lapso temporal em que o servi dor não es ti ver no seu turno, mas dentro do horá rio que seria
de sua jornada regular, deverá igualmente manter-se à disposi ção do servi ço.
§ 4º. Mesmo aquelas a ti vidades preponderantemente executadas presencialmente poderã o ser adaptadas
pa ra realiza ção no regime de trabalho remoto de que tra ta o a rt. 8º desta norma .
Art. 14. Deve ser pri orizado o atendimento telefôni co e ou por e-mail em todas as unidades adminis tra ti vas e
a cadêmi cas da UFCG, enquanto perdura rem os efei tos desta ins trução normati va .
§ 1º. Os servidores que es ti verem em regime de revezamento somente realiza rão a tendimentos de forma
presencial quando se tra ta r de ma téria de excepcional relevância ins ti tucional ou de servi ços essenciais.
§ 2º. Durante o período em que dura r o trabalho remoto ou o regi me de reveza mento, a chefia abona rá a
frequência dos seus servidores, que devem cadas tra r a ocorrência “Servi ço Externo” no Sistema de Gerencia mento
de Regis tro Eletrôni co de Ponto - SIGREP.
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Art. 15. As comissões dis ciplina res com prazo em curso deverã o da r prosseguimento às suas a ti vidades por meio de
trabalho remoto, com a exceção da realiza ção de oi ti vas , depoi mentos e e ventuais outras diligências que
pressupõem o compa reci mento presencial.
Pa rá grafo único. Os pra zos pres cri cionais não se s uspendem, hipótese em que caberá à a utoridade
administra ti va competente orienta r e realiza r os atos necessá rios para evi ta r a sua consuma ção.
Art. 16. Dura nte o período excepci onal de dispensa de realiza ção das ta refas presenciais, seja m elas executadas ou
não em regime de trabalho remoto ou de revezamento, os servidores permanecem sujeitos ao regime jurídi co
dis ciplina r e às normas de conduta ético-profissionais dos servi dores públicos ci vis da União.
Art. 17. Nos casos de afas tamento por moti vo de saúde, o servidor deverá envia r os a testados no forma to digital
por meio de processo eletrôni co, via Sis tema Eletrôni co de Informa ção – SEI, à Secreta ria de Recursos Humanos,
classificando os documentos como sigilosos nos casos da Lei nº 12.527/2011.
§1º. Nos casos previs tos no caput, não será exi gido o compa reci mento físi co pa ra entrega de a tes tado de
afas tamento por moti vo de saúde, no período de vi gência des ta porta ria.
§2º. Os ates tados devem ser enca minhados no pra zo de a té cinco dias contados da data da sua emissão,
enquanto perdura r o es tado de emergência de saúde públi ca .
§3º. O a tes tado de afas tamento ori ginal poderá ser soli cita do a posteriori, no momento da realiza ção da
Perícia Médi ca Ofi cial.
Art. 18. Os servidores que retornem de viagem internaci onal fi ca m afas tados , administra ti va mente , por 7 (sete)
dias , a conta r do regresso ao país .
Pa rá grafo úni co. A pessoa a fastada deve comuni ca r imediatamente tal ci rcunstância à chefia i mediata , e
envia r a respecti va comprova çã o de via gem.

DOS CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
Art. 19. A UFCG a valiará – em ra zão da diminuiçã o do fluxo de servi dores e com base na singularidade de cada
a ti vidade pres tada – reduzi r ou s uspender os servi ços prestados pelas empresas tercei rizadas , até que a si tua ção de
emergência em ra zão do corona vírus se regulari ze.
Pa rá grafo úni co. Independentemente das eventuais decisões a ci ma mencionadas, a UFCG noti fi cará
imediatamente as empresas contra tadas pa ra :
I - Que se adotem meios necessários pa ra intensifi ca r a higieni zaçã o das á reas com maior fluxo de pessoas e
superfícies mais tocadas , com o uso de ál cool gel (ma çanetas , corrimões, elevadores , tornei ras, vál vulas de des ca rga
etc.);
II - Que proceda m a campanhas internas de cons cientiza ção dos riscos e das medidas de prevenção para
enfrenta mento da emergência de saúde públi ca de i mportância interna cional decorrente do corona vírus,
observadas as informa ções e di retrizes estabelecidas pelo Ministéri o da Saúde;
III - Que faça m imediata mente levanta mento de quais são os pres tadores de servi ços que se encontram no
grupo de ris co (portadores de doenças crôni cas, históri co de conta to com suspei to ou confi rmado pa ra corona vírus
nos úl timos 14 dias, idade a cima de 60 anos etc.), pa ra a valiação da necessidade de ha ver suspensão ou a
subs ti tui ção temporá ria na presta ção dos servi ços desses tercei ri zados .
DAS CESSÕES E PERMISSÕES DE USO
Art. 20. Em ra zão das medidas de pa ralisação previs tas nesta Porta ria , e com fundamento no a rt. 393, do Códi go
Ci vil brasileiro, a UFCG não realiza rá qualquer cobrança decorrente de cessão ou permissão de uso dos espa ços
públi cos enquanto dura r a vi gência des ta Porta ria.

Reitoria UFCG

Boletim de Serviço Nº 11/2020 - 18 de março de 2020

6

DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 20. Os casos omissos serão soluciona dos , di reta mente ou por delega ção, pelo Gabinete da Rei toria .
Art. 21. As pró-rei torias, secreta rias, assessorias, prefei tura uni versi tá ria e centros de ensino poderão delibera r
sobre especi fici dades rela cionadas às suas respecti vas sea ras de a tribui ção.
Art. 22. Es ta Porta ria entra em vi gor na da ta de sua publica ção no s ítio eletrôni co da UFCG e fi ca rá vi gente a té que
outro ins trumento normati vo em sentido contrá rio seja edi tado.
Vicemário Simões
Rei tor

ANEXO I - AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE
Eu, ________________________________, RG nº ____________, CPF nº ___________ decla ro pa ra fins específi cos
de a tendi mento ao dispos to na Ins trução Norma ti va nº 19, de 12 de ma rço de 2020, que devo ser submetido a
isolamento por meio trabalho remoto em razão de doença preexis tente crônica ou gra ve ou de i munodeficiência ,
com da ta de início ___________, e enquanto perdura r o es tado de emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do corona vírus . Decla ro, mais, que es tou ciente de que a presta ção de informa ção falsa
me sujei ta rá às sanções penais e administra ti vas previs tas em Lei.

ANEXO II - AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO
Eu, ____________________________, RG nº _____________, CPF nº __________ decla ro pa ra fins específi cos de
a tendi mento ao dispos to na Ins trução Norma ti va nº 19, de 12 de ma rço de 2020, que em razão de ter sob meu
cuida do uma ou mais pessoas com suspeita ou confi rma ção de diagnós tico de i nfecção por COVID-19, bem como
coabi ta r na mes ma residência que esta pessoa , devo ser submetido a isolamento por meio tra balho remoto com
da ta de iníci o _______________, enquanto perdura r o estado de emergência de saúde públi ca de importância
internacional decorrente do corona vírus . Decla ro, mais, que es tou ciente de que a presta ção de informa ção falsa
me sujei ta rá às sanções penais e administra ti vas previs tas em Lei.

ANEXO III - AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) EM IDADE ESCOLAR
Eu, ______________________________, RG nº ______________, CPF nº ______________ decla ro pa ra fins
específi cos de a tendi mento ao dispos to na Ins truçã o Norma ti va nº 19, de 12 de ma rço de 2020, que tenho filhos em
idade es cola r ou inferi or e que necessitam da minha assistência , portanto, necessito ser submetido a trabalho
remoto com da ta de início ________________, enquanto vigora r a norma local , conforme o a to normati vo
______________, que suspendeu as a ti vida des es cola res ou em creche, por moti vos de força maior relacionadas ao
corona vírus. Decla ro, mais, que es tou ciente de que a pres ta ção de informa ção falsa me sujei ta rá às sanções penais
e adminis tra ti vas previs tas em Lei .
Informa ções adi cionais
Dados cônjuge:
Nome Completo:
Servidor Públi co ou Empregado Público Federal : ( ) Sim ( ) Nã o
Dados dos filhos (deve ser preenchido pa ra cada filho):
Nome Completo:
Idade:
Es cola : ( ) Públi ca ( )Pri va da
UF da Escola:
Cida de da Es cola :
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ANEXO IV - CONTATOS DA UFCG
Setor/Unidade
Ga binete da Reitoria
Pró-Rei toria de Ges tão Adminis tra ti vo-Fi nancei ra
(PRGAF)
Pró-Rei toria de Ensino (PRE)
Pró-Rei toria de Pós-Gradua ção (PRPG)
Pró-Rei toria de Pesquisa e Extensão (PROPEX)
Pró-Rei toria de Assuntos Comuni tá rios (PRAC)
Secreta ria de Recursos Humanos (SRH)
Secreta ria de Planejamento e Orça mento (Seplan)
Prefei tura Uni versi tária (PU)
Bi blioteca Central (BC)
SIASS
Comprov
Assessoria pa ra Assuntos Interna cionais
Comissão Permanente de Pessoal Docente (CPPD)
Comissão Permanente de Acumula ção de Ca rgos e
Empregos (CPACE)

Telefone
(83) 2101-1563

E-mail
rei toria @rei toria .ufcg.edu.br

(83) 2101-1187

pra @rei toria .ufcg.edu.br

(83) 2101-1525
(83) 2101-1048
(83) 2101-1382
(83) 2101-1345
(83) 2101-1514
(83) 2101-1688
(83) 2101-1164
(83) 2101-1089
(83) 2101-1568
(83) 2101-1424
(83) 2101-1689
(83) 2101-1654

pre@ufcg.edu.br
prpg@ufcg.edu.br
proex@rei toria .ufcg.edu.br
pra c@ufcg.edu.br
s rh@rei toria .ufcg.edu.br
seplan@ufcg.edu.br
secreta ria.prefeitura@ufcg.edu.br
bcufcg@rei toria .ufcg.edu.br
siass.pb@ufcg.edu.br
comprov@ufcg.edu.br
mi chel@ufcg.edu.br
cppd@ufcg.edu.br

(83) 2101-1558

cpa ce@rei toria .ufcg.edu.br

Servi ço de Tecnologia da Informa ção (STI)

(83) 2101-1358

Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do
Di reção do

(83) 3531-5144
(83) 3521-3251
(83) 3431-4003
(83) 3511-3000
(83) 3372-1900
(83) 3353-1852
(83) 2101-1200
(83) 2101-1457
(83) 2101-1400
(83) 2101-1500
(83) 2101-1300

CFP – Ca mpus Ca jazei ras
CCJS – Ca mpus Sousa
CCTA – Campus Pombal
CSTR – Ca mpus Pa tos
CES – Campus Cui té
CDSA – Ca mpus Sumé
CH – Ca mpus Campina Grande
CCT – Campus Campina Grande
CTRN – Campus Ca mpina Gra nde
CEEI – Ca mpus Ca mpina Grande
CCBS – Ca mpus Campina Grande

suporte@ufcg.edu.br
ou www.suporte.s ti.ufcg.edu.br
cfp@cpf.ufcg.edu.br
ccjs@ufcg.edu.br
di recao@ccta .ufcg.edu.br
cs tr@cs tr.ufcg.edu.br
ces@ufcg.edu.br
cdsa @ufcg.edu.br
ch@ufcg.edu.br
di retor@cct.ufcg.edu.br
ctrn@ufcg.edu.br
ceei @ufcg.edu.br
di retoria.ccbs@ufcg.edu.br
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