
A flexibilização da jornada de trabalho ainda é um tema muito discutido entre os servidores

técnico-administrativos da universidade. Informações importantes já circulam pelos corredores da

UFF há alguns meses, como aquelas relacionadas à abertura do processo em si e quais os

principais critérios devem ser considerados para pleitear tal direito. Mas quem são os

responsáveis por receber um novo pedido e como ele é avaliado? 

Entrevistamos o servidor e presidente da Comissão Permanente de Flexibilização, Carlos

Belmont, que nos traz um panorama um pouco mais detalhado sobre todo esse cenário, desde o

procedimento de abertura de um novo processo até a contínua verificação do trabalho das áreas

acadêmicas e/ou administrativas que se adequaram a essa realidade. Ao final da entrevista, você

pode conferir também a experiência do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) na

flexibilização da jornada de trabalho. 

1) Como é o trabalho da Comissão e desde quando ela atua na UFF? 

A comissão atua desde maio deste ano, embora tenha sido criada em outubro de 2018.

Semanalmente, analisamos as demandas, que são feitas via Sistema Eletrônico de Informações

(SEI), e retornamos com um parecer em menos de 30 dias, um prazo até inferior ao descrito na 

Norma de Serviço 672. A aprovação do pedido depende do voto favorável da maioria simples dos

integrantes da comissão. 

Lembrando que o nosso estudo de viabilidade da flexibilização da jornada de trabalho é baseado

em algumas legislações vigentes e que versam sobre o tema, como o Decreto 1590/95 e a 

Instrução Normativa 02 (IN 02), ambos do Governo Federal, mas também com base em normas

internas, como a citada anteriormente. Aqui, destacamos alguns critérios para a avaliação:

possibilidade legal e necessidade de atendimento ao público externo, estrutura ambiental,

quantitativo mínimo de servidores para suprir as ausências e afastamentos, adequação entre as

atividades do plano de trabalho e do Plano de Carreiras dos Cargos Técnico-Administrativos em

Educação, instrução processual completa com todos os documentos, e justificativa do setor

acerca da necessidade de funcionamento em período ininterrupto em função de atendimento ao

30 ou 40 horas de jornada de trabalho? 
Tire suas dúvidas sobre a flexibilização!

http://www.uff.br/sites/default/files/norma_de_servico_672_flexibilizacao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D1590.htm
http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40731752/do1-2018-09-13-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018-40731584


público externo. 

2) Atendimento ao público externo é um dos pré-requisitos primordiais para a concessão

da flexibilização. Mas qual a classificação de público externo? 

Alunos e comunidade externa em geral compreendem a classificação de público externo no

âmbito da universidade. Ou seja, professores e técnicos administrativos não integram este grupo.

Em maio deste ano, através de Nota Técnica, o Ministério da Economia determina também que o

atendimento externo deve ser dedicado e presencial (não considera e-mail e telefone), por 12h

ininterruptas ou trabalho noturno. 

Ainda sobre essa questão, nota-se inclusive na IN 02 que alguns setores não se encaixam neste

perfil pela natureza do trabalho. Logo, não se pode considerar atendimento ao público áreas que

lidam com gestão de pessoas, tecnologia da informação e gestão de documentos, por exemplo.

No artigo 18, parágrafo único, existe um detalhamento maior sobre isso. 

3) Além da análise documental do processo de flexibilização, a Comissão realiza visita

presencial juntos aos setores que pleiteiam tal direito? 

Sim. Adotamos a visita in loco também como um procedimento para avaliar tecnicamente se o

pedido de flexibilização atende às exigências legais. A partir disso, emitimos um relatório que é

anexado ao processo e é acessado por todos os integrantes da comissão para deliberação da

recomendação final. Nesta visita, observamos de que modo o atendimento ao público externo é

realizado: tem guichê ou balcão, por exemplo? Qual a demanda? A comprovação da estrutura

física do local, o quantitativo de colaboradores, assim como a realização das mesmas tarefas por

todos os servidores que ali se encontram são considerados na visita.

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/40731752/do1-2018-09-13-instrucao-normativa-n-2-de-12-de-setembro-de-2018-40731584


4) O trabalho da Comissão finaliza assim que um pedido de flexibilização é deferido ou

indeferido? 

Não. No caso dos setores cuja flexibilização da jornada de trabalho é aprovada, atuamos no

monitoramento das áreas. A UORG é flexibilizada pelo período de um ano e a comissão avalia os

indicadores dessa experiência. As unidades precisam ter um quadro público com o horário diário

de cada funcionário e cumprir algumas exigências. Acompanhamos os fluxos de atendimento

para, inclusive, produzir relatórios que podem ser requisitados futuramente pelos órgãos de

controle. 

5) Para finalizar, quais as recomendações da comissão para um setor submeter um

processo? 

É muito importante que as unidades façam uma reestruturação administrativa interna para reunir

as condições tanto ambientais de espaço físico, estrutura de atendimento e carta de serviços à

disposição do usuário para requerer a flexibilização de forma mais fundamentada. Isso pode ser

um fator de auxílio para que haja possibilidade maior de flexibilizar.

Os atendimentos e as dúvidas são feitos através de formulário no site. Caso queira obter

informações adicionais sobre o trabalho da comissão, o processo de flexibilização em si e

também sobre o impacto da reestruturação administrativa proposta pelo Governo Federal, 

entre neste link. Veja também na página da UFF todos os processos que estão em andamento.

Até o momento, 35 pedidos foram avaliados e 12 deferidos. Leia a notícia completa aqui.

CURIOSIDADES!

Você sabia que o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia (ICHF) da UFF realizou uma

reestruturação administrativa em 2017 e unificou as secretarias dos cursos para atendimento ao

público? De acordo com o técnico-administrativo Willian Magalhães, o objetivo era proporcionar

benefícios para a comunidade interna e externa, como a extensão do tempo de atendimento e a

não interrupção do serviço durante os afastamentos legais dos servidores, como férias e licenças.

Logo, o trabalho ininterrupto por 12 horas, o compartilhamento do mesmo espaço físico e a

execução de um conjunto de tarefas em comum para todos os servidores da secretaria tornou-se

algo essencial. A qualidade no serviço foi logo notada, porque independentemente do colaborador

que estivesse presente no momento, o atendimento seria o mesmo. Nas palavras do William, o

resultado é um só “Parece ser um consenso, tanto entre nós, servidores da secretaria, quanto

entre coordenadores e estudantes: a mudança foi positiva”.

http://www.uff.br/?q=fale-com-comissao-permanente-de-flexibilizacao
http://www.uff.br/?q=jornada-de-trabalho/flexibilizacao/peguntas-frequentes
http://www.uff.br/?q=flexibilizacao/acompanhamento
http://www.uff.br/?q=noticias/31-10-2019/comissao-de-flexibilizacao-da-uff-aprova-12-processos


E quem não gosta de um bom livro? Entre os dias 04 e 07 de novembro vai acontecer a 1ª Festa

do Livro na UFF (Fluff), das 9h às 20h, no campus do Gragoatá. Aberta a toda comunidade

acadêmica e ao público em geral, a Fluff reunirá cerca de 40 editoras e mais de cinco mil títulos

das mais variadas áreas de conhecimentos, vendidos com descontos a partir de 40% no preço de

capa. Confira aqui as editoras participantes e não perca essa oportunidade!

Fique atento aos novos horários de atendimento ao público na Coordenação de Pessoal Técnico-

Administrativo (CPTA/Progepe). A partir de novembro, ocorrerão nas segundas, terças, quintas e

sextas-feiras, das 9h às 17h. Nas quartas-feiras, não haverá atendimento em virtude de trabalhos

internos do setor. A CPTA fica no prédio da Reitoria (Rua Miguel de Frias, nº 9, 1º andar, Icaraí,

Niterói).

Nota sobre o recesso de fim de ano

Agenda Acadêmica 2019: ciência, arte e cultura agitaram os campi da UFF

UFF NAS PRAÇAS 26/10/2019

Inauguração da ExpoANTAR 2019 - 1ª Exposição UFF na Antártica

Formação de Professores em Foco 2: O Ensino de Língua Espanhola no COLUNI-UFF

Eleição Representação Técnico-administrativa nos Conselhos Superiores - Formulário de

Inscrição de Chapas

UFF promove projeto "Cuidando de Quem Cuida"

http://www.uff.br/?q=1a-festa-do-livro-na-uff-reune-editoras-brasileiras-e-descontos-partir-de-40
http://www.uff.br/?q=1a-festa-do-livro-na-uff-reune-editoras-brasileiras-e-descontos-partir-de-40


PROAES realiza a premiação da VII Semana de Desenvolvimento Acadêmico

Alunos da sede e do interior juntos na Mostra Pet/Propet

DAP informa sobre data limite para homologação de férias de Dezembro

Nota de Repúdio

UFF recruta voluntários com diabetes tipo 2 para pesquisa sobre problemas na gengiva

População de Friburgo poderá trocar lixo eletrônico por produtos

I Festa do Livro na UFF reúne editoras com descontos a partir de 40%

| Dias 04/11 a 07/11, das 09h às 20h, no campus Gragoatá

Participe do I Fórum Escola, Laicidade e Democracia.

| Dia 04/11 às 09h, no campus Gragoatá

O Confucius Classroom na Universidade Federal Fluminense convida a todos a participar das

atividades culturais da Semana da China de 2019.

| Dias 04/11 a 08/11, das 14h às 16h, no campus Gragoatá

O "Entrelinhas - Esporte e Comunicação" é um evento de comunicação e esporte que traz

profissionais da área esportiva para dentro do ambiente universitário. 

| Dias 04/11 e 05/11, horários variados, no Instituto de Artes e Comunicação Social

Com o objetivo de democratizar conhecimentos acerca da dislexia, ocorrerá o Minicurso 

"Dislexia e educação: entendimentos, práticas e desdobramentos pedagógicos"

| Dia 05/11, das 09h às 12h, no campus Gragoatá

Convidamos você para uma Roda de Conversa sobre o livro "Favela em Mim" com sessão de

autógrafos e leitura de poemas. O projeto une literatura e artes visuais e fala sobre intolerância,

silenciamento, estereótipos, luta, resistência.

| Dia 05/11, das 15h às 17h, na Biblioteca Central do Gragoatá

Palestra: "Desigualdade Econômica: a questão do "1%mais rico" e sua contribuição para um

debate multidisciplinar".

| Dia 05/11, às 17h, no campus Gragoatá

http://www.uff.br/minhauff#block-panels-mini-3-colunas-2019
http://www.uff.br/?q=events/i-festa-do-livro-na-uff-reune-editoras-com-descontos-partir-de-40
http://www.uff.br/?q=events/i-forum-escola-laicidade-e-democracia
http://www.uff.br/?q=events/semana-da-china
http://www.uff.br/?q=events/mesa-redonda-entrelinhas-esporte-e-comunicacao
http://www.uff.br/?q=events/dislexia-e-educacao-entendimentos-praticas-e-desdobramentos-pedagogicos
http://www.uff.br/?q=events/roda-de-conversa-na-bcg-livro-favela-em-mim
http://www.uff.br/?q=events/desigualdade-economica-questao-do-1mais-rico-e-sua-contribuicao-para-um-debate
http://www.uff.br/?q=events/desigualdade-economica-questao-do-1mais-rico-e-sua-contribuicao-para-um-debate


Receba  as novidades do site da UFF diretamente no seu e-mail.

Informativo eletrônico da Superintendência de Comunicação Social da UFF.
Dúvidas e sugestões de pauta: dms.scs@id.uff.br ou 2629-5249

Você está recebendo este email porque está cadastrado na lista de contatos da Universidade Federal Fluminense

Caso não tenha recebido alguma edição, visualize aqui

                        

I Seminário do Grupo de Pesquisa Estudos Ônticos e Ontológicos em Contextos Informacionais:

representação, recuperação e métricas.

| Dia 06/11, das 8h30 às 18h30, no Instituto de Artes e Comunicação Social

XVII Curso de Atualização em Pediatria da UFF, V Mostra de Saúde Materno Infantil e I Simpósio

das Ligas de Pediatria do Rio de Janeiro.

| Dias 08/11 e 09/11, das 8h às 18h

http://www.uff.br/?q=eventos
http://www.uff.br/newsletter
http://www.uff.br/?q=informativo-eletronico-comunica-uff
https://pt-br.facebook.com/UFFOficial/
https://twitter.com/uff_br
https://www.youtube.com/channel/UC51stpYBUkfsdeNz_AfONpA
https://www.linkedin.com/school/universidade-federal-fluminense/?originalSubdomain=pt
https://www.instagram.com/uffoficial/
https://www.flickr.com/photos/uffoficial/
http://www.uff.br/?q=events/i-seminario-do-grupo-de-pesquisa-estudos-onticos-e-ontologico-em-contextos-informacionais
http://www.uff.br/?q=events/xvii-curso-de-atualizacao-em-pediatria-da-uff-v-mostra-de-saude-materno-infantil-i-simposio

