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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
 

Ordem de Serviço nº 3267136/2021/UFPR/R/PROGEPE

  

ORDEM DE SERVIÇO Nº 003/REITORIA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2020

 

O Reitor da Universidade Federal do Paraná, no uso de suas atribuições,
considerando o disposto na Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro
de 2020, e no Memorando-Circular nº 2/2020/UFPR/R/PRA,

 

RESOLVE:

 

Ar�go 1º. Tornar sem efeito a Ordem de Serviço nº 002/2020-PROGEPE.

 

Ar�go 2º. As chefias imediatas deverão observar e auxiliar no planejamento, execução e supervisão do plano de retorno gradual às a�vidades
presenciais em suas respec�vas unidades, considerando as especificidades de suas ro�nas de trabalho.

 

Parágrafo único. A execução do planejamento para retorno às a�vidades presenciais pela chefia imediata deverá observar sempre a
análise feita pela Comissão de Estudos para a Eventual Retomada de A�vidades Administra�vas, homologada por Portaria emi�da pela
Reitoria, quanto à fase em que a Universidade Federal do Paraná está enquadrada e as a�vidades então recomendadas, conforme Anexos
I e II.

 

Ar�go 3º. Para a realização do planejamento, as chefias imediatas deverão colher as autodeclarações de todos os servidores que se
enquadram nas situações em que o trabalho remoto necessita ser priorizado em suas respec�vas unidades, com base nas hipóteses previstas
neste ar�go:

 

I - Servidores que apresentem as condições ou fatores de risco descritos abaixo:

a) Idade igual ou superior a sessenta anos.

b) Cardiopa�as graves ou descompensadas (insuficiência cardíaca, infartados, revascularizados, portadores de arritmias,
hipertensão arterial sistêmica descompensada) e miocardiopa�as de diferentes e�ologias (insuficiência cardíaca, miocardiopa�a
isquêmica),

c) Pneumopa�as graves ou descompensadas (dependentes de oxigênio, asma moderada/grave, DPOC).

d) Imunodepressão e imunossupressão.

e) Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5).

f) Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica.

g) Neoplasia maligna (exceto câncer não melanó�co de pele).

h) Doenças hematológicas (incluindo anemia falciforme e talassemia).

i) Gestantes e lactantes.

 

II - Servidores na condição de pais, padrastos ou madrastas que possuam filhos ou responsáveis que tenham a guarda de menores em
idade escolar ou inferior, nos locais onde ainda es�verem man�das a suspensão das aulas presenciais ou dos serviços de creche, e que
necessitem da assistência de um dos pais ou guardião, e que não possua cônjuge, companheiro ou outro familiar adulto na residência
apto a prestar assistência.

 

III - Servidores que coabitem com idosos ou pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco para a COVID-19.

 

Ar�go 4º. Os servidores que se enquadrem em uma das hipóteses previstas pelo ar�go 3º deverão preencher autodeclaração conforme os
modelos constantes no Anexo IV desta Ordem de Serviço.
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Parágrafo primeiro. O disposto no ar�go 3º não se aplica aos servidores em a�vidades nas áreas de segurança, saúde ou de outras
a�vidades consideradas essenciais pela Ins�tuição.

 

Parágrafo segundo. A prestação de informação falsa sujeitará o(a) servidor(a) e a chefia imediata às sanções penais e administra�vas
previstas em Lei.

 

Parágrafo terceiro. Havendo alteração quanto à situação que gerou o preenchimento da autodeclaração, é dever do(a) servidor(a)
informar o fato a sua chefia imediata para atualização do planejamento da unidade.

 

Ar�go 5º. Os servidores que apresentarem sinais ou sintomas gripais deverão informar imediatamente a(s) chefia(s) imediata(s) por meio de
preenchimento e assinatura de autodeclaração específica, constante no Anexo V desta Ordem de Serviço.

 

Ar�go 6º. A autodeclaração, devidamente preenchida e assinada, deve ser encaminhada à chefia imediata para o e-mail ins�tucional da
unidade.

 

Parágrafo único. As chefias imediatas deverão arquivar os e-mails com as autodeclarações a fim de jus�ficar o trabalho remoto dos
servidores e para realização e execução do planejamento quanto ao retorno gradual das a�vidades presenciais, conforme as orientações
de a�vidades e u�lização de espaço constantes na Tabela dos Anexos II e III, respec�vamente.

 

Ar�go 7º. O registro no ponto eletrônico e a comprovação de cumprimento da carga horária dos servidores que realizarem trabalho remoto
devem ser ajustados previamente com a chefia imediata, considerando as especificidades de cada unidade e as a�vidades ali desenvolvidas.

 

Parágrafo primeiro. Cabe às chefias imediatas o controle e supervisão do cumprimento da carga horária e as formas de execução do
trabalho remoto dos servidores que lhes são subordinados.

 

Parágrafo segundo. Os servidores que estão executando suas a�vidades de forma presencial ou remotamente devem registrar o ponto
normalmente por meio do Sistema de Controle de Frequência.

 

Parágrafo terceiro. Aos servidores que em razão da natureza das a�vidades desempenhadas não puderem executá-las de forma remota,
conforme análise e definição junto à chefia imediata, e que se enquadrem nas hipóteses do ar�go 3º, devem fazer o registro por meio da
funcionalidade “Afastamento COVID-19” no Sistema de Controle de Frequência, com exceção dos períodos de Máxima Restrição (MR) em
que há a adoção obrigatória do regime de trabalho remoto e durante os quais a funcionalidade deverá ser u�lizada sem a exigência de
enquadramento nas hipóteses do ar�go 3º desta Ordem de Serviço.

 

Parágrafo quarto. Sempre que possível, os servidores devem proceder a�vidades domiciliares mediante a u�lização de plataformas
digitais ou outras formas similares para cumprimento e comprovação de sua carga horária.

 

Parágrafo quinto. A chefia imediata deve acordar com os servidores que realizarem trabalho remoto a forma de controle e de
comprovação da realização dessas a�vidades quando não formalizadas por meio dos sistemas informa�zados da UFPR ou de outros
sistemas que viabilizem a verificação e consulta do trabalho realizado.

 

Ar�go 8º. Nos casos de retorno ao trabalho presencial deverão ser observadas:

 

I – A volta prioritária ao trabalho presencial dos ocupantes de cargo em comissão que não se enquadram nas hipóteses previstas no
ar�go 3º desta Ordem de Serviço.

 

II – Melhor distribuição �sica da força de trabalho presencial, com o obje�vo de evitar a concentração e a proximidade de pessoas na
unidade, observando as orientações constantes na tabela do Anexo III.

 

III – A adoção, sempre que possível, de turnos alternados de revezamento.

 

IV – A adoção, sempre que possível, de flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos intervalos
intrajornada, man�da a carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada caso.

 

Ar�go 9º. As unidades que realizam atendimento ao público interno e externo da UFPR deverão priorizar a u�lização de canais digitais para
contato.
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Ar�go 10. Nos casos em que o atendimento presencial é indispensável, é obrigatória a adoção de todas as medidas de segurança referentes ao
distanciamento social e ao uso de barreiras prote�vas, máscaras e álcool gel.

 

Ar�go 11. O comparecimento para atendimento presencial deve ser previamente agendado para controle do quan�ta�vo de pessoas em
circulação na unidade.

 

Parágrafo primeiro. Quando do agendamento, o servidor já deve passar informações prévias sobre sua necessidade, processo ou questão
a ser discu�da, para análise da necessidade do agendamento, preparação de documentos e agilidade na resolução da demanda.

 

Parágrafo segundo. Deve ser priorizado o comparecimento individual do(a) servidor(a) ou interessado(a), sem acompanhantes.

 

Parágrafo terceiro. O atendimento deve se restringir ao agendado e ser o mais rápido possível, diminuindo o tempo de permanência na
unidade.

 

Ar�go 12. Os servidores que possuírem atestados de afastamento deverão encaminhá-los digitalizados no prazo de até cinco dias contados da
data da sua emissão ao e-mail atestado@ufpr.br, devendo aguardar posteriormente sua convocação para comparecimento.

 

Parágrafo primeiro. Além do atestado médico ou odontológico digitalizado, no corpo do e-mail deverão constar os seguintes dados: nome
completo do servidor, CPF, lotação, nome da chefia imediata, número do telefone fixo e celular do servidor afastado, data da emissão do
atestado, número de dias de afastamento e o CID do afastamento.

 

Parágrafo segundo. Se o atestado for de acompanhamento dos familiares previstos no ar�go 83 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de
1990, além dos dados indicados no caput deste ar�go, deverão constar também o nome do dependente e do servidor que realizou o
acompanhamento.

 

Parágrafo terceiro. Posteriormente todos os atestados em suas vias originais deverão ser entregues à Perícia Médica da PROGEPE, que
publicará orientações para a apresentação. A falta de entrega das vias originais acarretará em nega�va da concessão do afastamento.

 

Parágrafo quarto. Todas as informações fornecidas pelos servidores terão seu sigilo ou restrição de acesso respeitado conforme
determina a legislação.

 

Ar�go 13. Nos casos em que a legislação prevê a necessidade de realização de perícia médica ou odontológica, o servidor deverá aguardar o
contato da Seção de Avaliação e Perícia de Saúde – POS, que repassará as orientações necessárias e informará a data da perícia.

 

Ar�go 14. Novas medidas ou providências poderão ser adotadas em complementação ao disposto nesta Ordem de Serviço conforme eventuais
alterações epidemiológicas ou edição de norma�va posterior.

 

Ar�go 15. Esta Ordem de Serviço entra em vigor a par�r de sua publicação.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I

mailto:atestado@ufpr.br
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FASES

MR

Máxima Restrição: as a�vidades autorizadas devem ser somente aquelas eminentemente essenciais, sem
as quais haveria risco grave de perda de equipamentos, de con�nuidade de pesquisas que não podem ser
descon�nuadas, da segurança de pessoas e animais, de patrimônio, de descumprimento de contratos
com risco financeiro para a ins�tuição e os servidores envolvidos, bem como a�vidades de apoio ao
ensino e extensão que não possam ser suspensas sem irreparáveis prejuízo à formação e ao atendimento
da comunidade (esses prejuízos devem ser jus�ficados na autorização). Sempre que possível, essas
a�vidades devem ser executadas minimizando o tempo de permanência de pessoas no local. As entregas
e recebimentos devem ser restringidos ao máximo.

RC

Restrição Crí�ca: incluem-se as a�vidades autorizadas da fase anterior e mais as a�vidades-fim que
precisam ser executadas presencialmente, mas que podem ser executadas com segurança. Junto a essas
a�vidades-fim, é claro, podem ser autorizadas a�vidades-meio de apoio, desde que não possam
absolutamente ser executadas de maneira remota. Por exemplo, nessa fase incluem-se pesquisas que
foram descon�nuadas na fase anterior (o retorno das aulas prá�cas deve ser tratado por comissão
específica). Nessa fase não podem ser autorizadas a�vidades de atendimento presencial ao público e nem
a�vidades administra�vas que podem ser executadas remotamente. As entregas e recebimentos devem
ainda ser restritos ao essencialmente necessário.

RP

Restrição Parcial: inclui as a�vidades autorizadas nas fases anteriores e mais o atendimento ao público
presencial que seja considerado essencial, desde que sejam organizadas escalas e revezamento de
servidores nas diversas instalações da UFPR, sendo as escalas e os revezamentos organizados não
somente dentro de cada unidade administra�va, mas também entre as unidades administra�vas que
compar�lham espaços �sicos conjuntos, con�guos ou mesmo próximos (por exemplo, as escalas devem
ser organizadas entre as unidades que ocupam o mesmo andar de um prédio ou bloco). A�vidades
administra�vas que podem ser realizadas remotamente ainda devem ser man�das dessa maneira, a não
ser que seja jus�ficada a necessidade de se realizar as a�vidades de maneira presencial.

AR

Abertura com Restrições: inclui as a�vidades das fases anteriores e mais as a�vidades administra�vas que
não foram autorizadas nas fases anteriores, desde que haja possibilidade de distanciamento social
necessário, considerando, como na fase anterior, não somente unidades administra�vas individualmente
consideradas, mas a ocupação de espaços conjuntos, con�guos e próximos.

 

 

ANEXO II

Orientação de Medidas em Cada Fase de A�vidades

MEDIDAS FASE MR FASE RC FASE RP FASE AR

Acesso aos
campi

Apenas o essencial.
Entregas restritas ao

mais essencial.

Apenas o essencial.
Entregas restritas ao mais

essencial.

Apenas o essencial. Público respeitando
distanciamento.

Aberto observando-se as
normas de segurança.

Acesso aos
edi�cios

Apenas o essencial,
com autorização das

chefias.

Apenas o essencial, com
autorização generalizada

das unidades, por
a�vidade.

Apenas o essencial, com autorização generalizada das
unidades, por a�vidade. Público para atendimento

restrito respeitando a tabela de distanciamento

Permi�do  observando-se as
normas de segurança.

Horário de
entrada e
saída de

servidores

Trabalho remoto e
permanência mínima

nas a�vidades
essenciais.

Em escalas e com
revezamento

Em escalas e com revezamento. Público externo com
horários marcados ou restritos.

Respeitando o
distanciamento social. Em
ambientes pequenos, fazer

revezamento.

Acesso às
áreas comuns

Trabalho remoto.
Acesso às áreas

comuns somente para
trânsito.

Trabalho remoto. Acesso às
áreas comuns somente

para trânsito.
Manter distanciamento social. Manter distanciamento

social.

Estagiários Trabalho remoto
Trabalho remoto e

autorização para a�vidades
essenciais.

Trabalho remoto e autorização para a�vidades
essenciais.

Permi�do retorno com
distanciamento social.

Bibliotecas De acordo com as necessidades de atendimento às a�vidades essenciais.

 

 

 

 

 

ANEXO III

Distanciamento Social Necessário para as Fases RC, RP e AR*
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Área total do ambiente a
ser ocupado (m2)

Número máximo de pessoas presentes simultaneamente no mesmo espaço

Fase RC Fase RP Fase AR

Até 9 1 1 2

10 a 18 2 2 3

19 a 36 4 5 6

37 a 55 7 9 11

57 a 70 9 11 14

71 a 100 15 19 23

* Observação: Em casos estritamente necessários, deve ser u�lizada para a fase MR as orientações de u�lização de espaço da fase RC.
 

 

 

ANEXO IV

 

AUTODECLARAÇÃO DE SAÚDE

 

Eu, _________________________________________________________________, matrícula SIAPE nº ___________________, declaro para
fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020, que me enquadro em situação de
priorização para efeito de afastamento das a�vidades presenciais, preferencialmente por trabalho remoto, em razão de possuir fator, condição
ou situação de risco para agravamento de Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei nenhuma outra a�vidade
remunerada em caráter presencial durante esse mesmo período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me
sujeitará às sanções penais, cíveis e administra�vas previstas em Lei.

 

 

Local e data: ________________________, _____ de ______________ de _______.

 

 

 

Assinatura do(a) servidor(a): ___________________________________________

 

 

 

 

 

AUTODECLARAÇÃO DE FILHO(S) OU MENOR SOB GUARDA EM IDADE ESCOLAR

 

 

Eu, ___________________________________________________________, matrícula SIAPE nº ___________________ declaro para fins
específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020, que tenho filho ou menor sob guarda em
idade escolar ou inferior e que necessitam da minha assistência, portanto, necessito ser subme�do a trabalho remoto com data de início
__________________, e enquanto vigorar a norma local, conforme o ato norma�vo ______________________, que suspendeu as a�vidades
escolares ou em creche, por mo�vos de força maior relacionadas ao Coronavírus. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei
nenhuma outra a�vidade remunerada em caráter presencial durante esse período e que não possuo cônjuge, companheiro ou outro familiar
adulto que comigo resida apto a prestar assistência aos meus filhos em idade escolar. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de
informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administra�vas previstas em Lei.

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

DADOS DO CÔNJUGE
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Nome do Cônjuge:  

Servidor Público ou Empregado Público Federal:  (    ) Sim         (    ) Não

DADOS DO(S) FILHO(S)

Nome Completo Idade
Escola

(Pública ou Privada)
UF da Escola Cidade da Escola

   (    ) Pública     (    ) Privada   

    (    ) Pública     (    ) Privada   

    (    ) Pública     (    ) Privada   

    (    ) Pública     (    ) Privada   

DADOS DO(S) MENOR(ES) SOB GUARDA

Nome Completo Idade
Escola

(Pública ou Privada)
UF da Escola Cidade da Escola

   (    ) Pública     (    ) Privada   

   (    ) Pública     (    ) Privada   

   (    ) Pública     (    ) Privada   

   (    ) Pública     (    ) Privada   

 

Local e data: ________________________, _____ de ______________ de _______.

 

 

Assinatura do(a) servidor(a): ___________________________________________
 

 

 

 

AUTODECLARAÇÃO DE CUIDADO E COABITAÇÃO COM IDOSOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E INTEGRANTES DO GRUPO DE RISCO PARA A
COVID-19

 

 

Eu, _________________________________________________________________, matrícula SIAPE nº ____________________, declaro para
fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020 , que em razão de ter sob meu cuidado
e coabitação uma ou mais pessoas com suspeita ou confirmação de diagnós�co de infecção por COVID-19, idoso, pessoa com deficiência ou
integrante do grupo de risco para a COVID-19, devo ser subme�do a isolamento por meio de trabalho remoto com data de início
_______________, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus.
Declaro, mais, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais, cíveis e administra�vas previstas em
Lei.

 

 

Local e data: ________________________, _____ de ______________ de _______.

 

 

Assinatura do(a) servidor(a): ___________________________________________

 

 

 

ANEXO V
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AUTODECLARAÇÃO DE CASO SUSPEITO DE COVID-19/SINAIS OU SINTOMAS GRIPAIS

 

 

Eu, ____________________________________________________________________, matrícula SIAPE nº___________________, declaro
para fins específicos de atendimento ao disposto na Instrução Norma�va nº 109, de 29 de outubro de 2020 , que devo ser subme�do a
afastamento em razão de apresentar sinais ou sintomas gripais, com data de início _______________, estando ciente que devo procurar
atendimento de saúde e retornar às a�vidades presenciais, 24 (vinte e quatro) horas após a resolução de febre sem uso de medicamentos
an�térmicos e remissão dos sintomas respiratórios, caso não tenha sido confirmado o diagnós�co de Covid-19 ou outra doença que enseje no
afastamento por mo�vo de saúde. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me sujeitará às sanções penais,
cíveis e administra�vas previstas em Lei.

 

Local e data: ________________________, _____ de ______________ de _______.

 

 

Assinatura do(a) servidor(a): ___________________________________________

 

Documento assinado eletronicamente por RICARDO MARCELO FONSECA, REITOR, em 28/01/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3267136 e o código CRC F211CF4B.

Referência: Processo nº 23075.003276/2021-12 SEI nº 3267136

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

