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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 003 DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TELETRABALHO 

 

Aos treze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, às quatorze horas, na sala de 

apoio da Secretaria dos Conselhos no prédio da Reitoria e na sala virtual meet.google.com/hep-

qnuo-cba, reuniram-se, em sessão ordinária, os(as) servidores(as) designados(as) pela Portaria 

de Pessoal UFSM nº 1405, de oito de junho de dois mil e vinte e dois: Eloiz Guimarães Cristino, 

pela Associação dos Servidores da Universidade Federal de Santa Maria (Assufsm), Paulo 

Ricardo de Jesus Costa Filho, pelo Gabinete do Reitor, Andressa Fighera e Géssica Lovato 

Sório, pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), Elisete Kronbauer e Gléce Kurzawa 

Cóser, pela Seção Sindical dos Técnicos de Nível Superior da UFSM (Atens) e Adão Antônio 

Pillar Damasceno, pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 

Profissional e Tecnológica (Sinasefe) com a seguinte pauta. 01. Explanação da Pró-Reitora 

de Gestão de Pessoas Susbtituta. Inicialmente, passou-se a palavra para a Pró-Reitora de 

Gestão de Pessoas Substituta, Paula Borges Tronco, convidada pela Comissão para fazer uma 

explanação sobre a forma como o tema vem sendo tratado no âmbito do Fórum Nacional de 

Pró-Reitores de Gestão de Pessoas das IFES (Forgepe). A servidora informou que no mês de 

maio participou da última reunião do Forgepe, quando o Ministério da Economia (ME) foi 

convidado a falar sobre o Programa de Gestão de Desempenho (PGD) e a ferramenta do 

Teletrabalho. Segundo o relato da Pró-Reitora Substituta, após ouvir o Ministério da Economia, 

ficou claro que o PGD aborda novos conceitos de trabalho e traz mudanças significativas na 

cultura atual existente, com foco na entrega de resultados, sendo que o teletrabalho é apenas 

uma das formas de se atingir este novo formato de mensuração. Para Paula, é importante que a 

Comissão possa esclarecer os servidores acerca do tema, pois muitos não têm clareza sobre as 

diferenças expressivas existentes entre o teletrabalho e o trabalho remoto. Segundo relato da 

servidora, o ME informou que deverá ser publicada nova Instrução Normativa que servirá como 

uma espécie de manual do teletrabalho para as Instituições que passarem a aderir a ferramenta. 

Ela ainda trouxe o relato de uma pesquisa que realizou acerca de como o tema vem sendo tratado 

nas demais Instituições de Ensino, dando destaque para a Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp), onde o assunto está em fase mais avançada. Nas demais Instituições pesquisadas, o 

assunto ainda se encontra no âmbito das discussões e realizações de consultas junto aos 

servidores. Após a fala da Pró-Reitora Substituta, o servidor Eloiz ressaltou a importância de 

que, neste processo de análise e implementação do teletrabalho, se for o caso, sejam observadas 

as premissas técnicas, a autonomia das instituições e o plano de carreira dos servidores técnico-

administrativos em educação, especialmente no que tange à avaliação de desempenho. O 

servidor Paulo relatou a importância destas ações que estão sendo realizadas pela Comissão, no 

sentido de que os membros tenham conhecimento aprofundado sobre o tema e tenham 

condições técnicas de se posicionar sobre o assunto. 02. Próximos encontros da Comissão. 

Ficou estabelecido entre os membros que, para a quarta reunião da comissão, todos deverão 

realizar uma pesquisa sobre como as outras instituições de ensino estão tratando o assunto, 

sendo que a divisão sobre qual instituição cada servidor deverá pesquisar será feita via grupo 

do WhatsApp. O servidor Adão propôs-se a realizar a pesquisa junto aos Institutos Federais. 

Ainda, definiu-se que, na quinta reunião da comissão, a Assufsm convidará representantes de 

entidades sindicais nacionais para realizarem uma apresentação sobre o PGD, que poderá ser 

via Plataforma Google Meet. Paula solicitou a possibilidade de participar da reunião como 

ouvinte. A solicitação foi deferida. 03. Encaminhamento quanto à criação do site da 
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Comissão. As servidoras Géssica e Andressa informaram que foi elaborado o site do 

PGD/UFSM, e que, por motivos técnicos, explicados pelo CPD, ficará vinculado junto à página 

da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas. Aprovou-se a divulgação de uma notícia sobre o tema 

contendo o link de acesso ao referido site, para que todos os servidores possam acompanhar os 

trabalhos da comissão e acessar os documentos e normativas relacionados à temática. Nada 

mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Andressa Fighera, lavrei a presente 

ata que vai assinada por mim e pelos demais servidores designados presentes na reunião. Santa 

Maria, 14 de julho de 2022.  
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