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1. CONSULTA PÚBLICA SOBRE O PGD NA UFSM 

 

No período de 27/09/2022 a 07/10/2022 foi realizada, por meio do Sistema 

de Questionários da UFSM, consulta pública junto aos servidores técnico-

administrativos em educação da Instituição acerca do PGD e o Teletrabalho.  

O questionário buscou, para além de conhecer as intenções dos servidores 

quanto a adesão ao Programa de Gestão e Desempenho e o Teletrabalho, 

informar os mesmos sobre as principais condições implicadas pela normativa, 

de forma que os servidores, antes de manifestar o interesse em aderir ou não ao 

PGD, manifestassem ciência quanto a cada um dos pontos inerentes ao 

Programa. 

Ao todo, foram setecentos e quarenta e uma (741) respostas, o que 

corresponde a um total de 30% dos servidores técnico-administrativos em 

educação da UFSM. O perfil dos respondentes e o resultado por questão 

encontram-se descritos abaixo: 

 

1.1. Perfil dos respondentes 

 

Em relação aos respondentes, a tabela abaixo descreve o perfil destes de 

forma resumida. 

 Quantidade Percentual 

Sexo 

Feminino 390 53% 

Masculino 351 47% 

Total 741 100% 

Idade 

De 24 a 34 anos 203 27% 

De 35 a 45 anos 333 45% 

De 46 a 55 anos 122 16% 

Acima de 55 anos 83 11% 

Total 741 100% 

Tempo de serviço no 

cargo na UFSM 

Até 05 anos 164 22% 

De 06 a 10 anos 220 30% 

De 11 a 15 anos 222 30% 

De 16 a 20 anos 49 7% 

De 21 a 25 anos 35 5% 

Acima de 25 anos 51 7% 

TOTAL 741 100% 



 Quantidade Percentual 

Classe do Cargo 

A 1 0% 

B 1 0% 

C 52 7% 

D 331 45% 

E 356 48% 

TOTAL 741 100% 

 

 Considerando o perfil dos respondentes da consulta pública, identificou-

se a predominância de servidores com idade entre 24 a 45 anos (72%), com até 

15 anos de serviço no cargo na UFSM (82%) e ocupantes de cargos de nível D 

e E (93%), níveis que contemplam os servidores com maior grau de 

escolaridade. 

 

1.2. Percentual de Respondentes por Unidade 

 

A tabela a seguir apresenta o quantitativo de respondentes por unidade, 

o percentual em relação ao total de respondentes e o percentual em relação a 

população de cada unidade. 

Unidade Respondentes 
% de respondentes 

em relação ao total 
População 

% de responden-

tes em relação à 

população 

REITORIA 391 53% 769 51% 

CCNE 41 6% 97 42% 

HUSM 36 5% 823 4% 

CCSH 34 5% 85 40% 

CCR 33 4% 162 20% 

CCS 31 4% 185 17% 

CT 31 4% 91 34% 

CE 31 4% 42 74% 

CAMPUS PM 22 3% 37 59% 

CAL 20 3% 39 51% 

CAMPUS FW 18 2% 51 35% 

CAMPUS CS 18 2% 40 45% 

CTISM 14 2% 37 38% 

POLITÉCNICO 10 1% 44 23% 

CEFD 8 1% 22 36% 



Unidade Respondentes 
% de respondentes 

em relação ao total 
População 

% de responden-

tes em relação à 

população 

UEIIA 3 0% 9 33% 

TOTAL 741 100% 2533 29% 

 

A UFSM possui, atualmente, 2.533 servidores técnico-administrativos em 

educação, sendo, destes, 823 servidores lotados junto ao Hospital Universitário 

de Santa Maria (HUSM) e 1.710 servidores nas demais unidades. Percebeu-se 

que os servidores do HUSM, que é uma unidade com grande quantitativo (823 

servidores lotados), não tiveram participação ativa no processo de consulta 

(apenas 4% do total de respondentes são da Unidade), o que se explica, 

possivelmente, pela natureza das atividades desenvolvidas, já que, segundo a 

normativa do PGD, provavelmente não se enquadrariam na modalidade do 

Teletrabalho.  

 

1.3. Resultados por questão 

 

A tabela a seguir apresenta o resultado da consulta pública por questão. 

Questão Resposta Qtde. % 

1.1 - Você sabia que no PGD há a substituição do con-
trole de pontualidade e assiduidade (ponto eletrônico) 
pelo controle de entregas e resultados (plano de traba-
lho pactuado com a chefia)? 

Sim 641 87% 

Não 100 13% 

1.2 - Você sabia que o PGD contempla as modalidades 
de trabalho presencial, teletrabalho integral e teletraba-
lho parcial? 

Sim 622 84% 

Não 119 16% 

1.3 - Você sabia que cabe ao servidor em teletrabalho 
custear a estrutura física e tecnológica necessária para 
realizar suas atividades? 

Sim 665 90% 

Não 76 10% 

1.4 - Você sabia que o servidor em teletrabalho precisa 
estar disponível para contato por todos os meios de co-
municação no período definido pela chefia imediata e 
observado o horário de funcionamento da Instituição? 

Sim 685 92% 

Não 56 8% 

1.5 - Você sabia que o servidor em teletrabalho poderá 
ser convocado presencialmente na unidade, com ante-
cedência mínima definida pela Instituição? 

Sim 678 91% 

Não 63 9% 

1.6 - Você sabia que o servidor em teletrabalho em lo-
calidade diversa da Instituição, quando convocado pre-
sencialmente, não faz jus à passagem? 

Sim 561 76% 

Não 180 24% 

1.7 - Você sabia que o servidor em teletrabalho integral 
não faz jus ao pagamento de adicionais ocupacionais 
de insalubridade, periculosidade ou irradiação ionizante 
e gratificação por atividades com raios X ou substâncias 
radioativas? 

Sim 687 93% 

Não 54 7% 



Questão Resposta Qtde. % 

1.8 - Você sabia que o regime de teletrabalho não se 
aplica a todos os cargos e atividades? 

Sim 659 89% 

Não 82 11% 

1.9 - Você considera que suas atividades poderiam ser 
desenvolvidas via teletrabalho? 

Sim 638 86% 

Não 103 14% 

1.10 - Caso fosse implementado o PGD na UFSM, você 
teria interesse em aderir? 

Sim, na modalidade  
presencial 

36 5% 

Sim, na modalidade  
teletrabalho parcial 

421 57% 

Sim, na modalidade  
teletrabalho integral 

177 24% 

Não 73 10% 

Não sei opinar 34 5% 

1.11 - Você dispõe de estrutura física e tecnológica para 
exercer suas atividades laborais via teletrabalho?¹ 
 

Sim 173 98% 

Não 4 2% 

1.12 - Você dispõe de estrutura física e tecnológica para 
exercer suas atividades laborais via teletrabalho?² 
 

Sim 399 95% 

Não 22 5% 

¹ Questão habilitada apenas para quem informou que teria interesse em aderir ao PGD na modalidade teletrabalho 
integral ( Questão 1.10) 
²  Questão habilitada apenas para quem informou que teria interesse em aderir ao PGD na modalidade teletrabalho 
parcial ( Questão 1.10) 

 

Quanto aos principais aspectos obtidos como resultado da consulta 

pública, observa-se que a grande maioria dos servidores opinantes, 86% do 

total de respondentes, deseja aderir ao PGD, sendo que o maior número de 

consultados, 57%, tem interesse na modalidade de teletrabalho parcial.  

Entre os servidores consultados que desejam aderir ao PGD na 

modalidade teletrabalho integral e parcial, a grande maioria deles possui 

estrutura física e tecnológica para exercer suas atividades laborais (98% e 95%, 

respectivamente). Ressalta-se que uma das principais preocupações da 

Comissão, ao longo do processo, foi informar aos servidores sobre todos os 

fatores envolvidos na adesão ao PGD, especialmente sobre a responsabilidade 

de cada servidor em teletrabalho de custear a própria estrutura de trabalho.  


