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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 004 DA COMISSÃO TEMPORÁRIA DE 

AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO TELETRABALHO 

 

Aos vinte 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, 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: Loiva Isabel Marques Chansis, 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, 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. 

Apresentação das pesquisas em relação às Instituições Federais de Ensino (IFEs) que 

estão tratando o Plano de Gestão de Desempenho (PGD). Conforme cronograma 

estabelecido, e atendendo ao objetivo inicial da Comissão, que é o de poder conhecer todos os 

aspectos que envolvem o PGD, os servidores Paulo Ricardo e Géssica apresentaram o resultado 

de pesquisas realizadas em outras IFEs que estão tratando do assunto. Paulo trouxe o caso da 

Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), dizendo que achou interessante o site criado 

pela IFE sobre o PGD (https://portal.ufcg.edu.br/programa-de-gestao) e a forma bastante 

didática com que o assunto foi apresentado, podendo ser utilizado como exemplo pela UFSM. 

Ainda, o servidor trouxe informações sobre o site da Rede PGD 

(https://www.gov.br/servidor/pt-br/assuntos/programa-de-gestao/rede-de-multiplicacao-

colaborativa-em-pgd-1), um espaço colaborativo que visa proporcionar a troca de informações 

e a geração de conhecimento acerca do Programa de Gestão e Desempenho-PGD, por meio da 

utilização de ferramentas como chats do Teams, fórum na plataforma Gest Gov e troca de e-

mails. Sobre a Rede PGD, foi sugerido que, ao menos um representante da Comissão faça parte 

da Rede, de forma a acompanhar os assuntos tratados. Dando sequência, a servidora Géssica 

trouxe uma apresentação com um resumo sobre as IFEs que estão tratando do PGD, entre elas: 

Universidade de Brasília - UNB, Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP, Universidade 

Federal Fluminense - UFF, Universidade Federal do ABC - UFABC, Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul - UFRGS, Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Universidade Federal de Campina Grande - UFCG, 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA e Universidade Federal 

do Pampa – Unipampa. Sobre estas Instituições, foi apresentado um comparativo quanto às 

normativas criadas, em termos de modalidades de teletrabalho, prazos de convocação dos 

servidores, categorias de servidores elegíveis ao teletrabalho, e sistemas de controle utilizados.  

02. Próximos encontros da Comissão. Ratificando o cronograma previamente definido, restou 

confirmado entre os membros que, para a quinta reunião da comissão (dia 27/07/2022), a 

Assufsm convidará representantes de entidades sindicais nacionais para realizarem uma 

apresentação sobre o PGD, que poderá ser via Plataforma Google Meet. Já o sexto encontro 

(dia 03/08/2022) deverá contar com a participação de servidores de duas IFEs que já estejam 

em fase de adoção do PGD, para que estes possam compartilhar suas experiências. Andressa, 

Loiva e Géssica ficaram responsáveis por realizar este contato e convidar os representantes. 

Elisete mencionou que a Atens, enquanto entidade representativa, também deseja convidar 

membros de outras Instituições para falar sobre o assunto aos servidores. Nada mais havendo a 

tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Andressa Fighera, lavrei a presente ata que vai 
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assinada por mim e pelos demais servidores designados presentes na reunião. Santa Maria, 20 

de julho de 2022.  
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