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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal do ABC 

Conselho Universitário 

 

 

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº XXX, DE XXX DE XXX DE XXX

 

Altera o Ato Decisório ConsUni 205, de 21 de 
outubro de 2021, a Resolução ConsUni 217, de 31 de 

março de 2022, e dá outras providências. 
 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO (ConsUni) DA FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC (UFABC), no uso de suas atribuições e, 

✔ CONSIDERANDO as orientações do Núcleo de Monitoramento e 
Testagem e da Seção de Engenharia de Segurança do Trabalho (SEST), da Superintendência de 

Gestão de Pessoas (SUGEPE); 

✔ CONSIDERANDO os dados do Boletim Epidemiológico da UFABC 
referentes aos meses de março, abril  maio de 2022; 

✔ CONSIDERANDO o aferimento do índice de pessoas vacinadas entre 
servidoras e servidores, trabalhadoras e trabalhadores terceirizados, estagiárias e estagiários; 

✔ CONSIDERANDO a Portaria MS Nº 913, de 22 de abril de 2022, que 
declara o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em 

decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria 
GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020; 

✔ CONSIDERANDO a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 36, de 
5 de maio de 2022, que estabelece o retorno ao trabalho em modo presencial dos servidores e 
empregados públicos dos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 

Pública Federal – SIPEC; e 

✔ CONSIDERANDO as deliberações ocorridas em sua xxx sessão xxx, 
realizada em xxxx de xxxx de xxxxx, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º  Revogar o Ato Decisório ConsUni Nº 205, de 21 de outubro de 2021. 
 
Parágrafo único: A Reitoria deverá orientar os dirigentes das áreas a estabelecer, 

para os meses de junho e julho de 2022, as flexibilizações pontuais e adequadas à adaptação do 
retorno ao trabalho presencial nos casos do(as) servidores(as) que, ao atender à Portaria da Reitoria 

Nº 2400, de 18 de abril de 2022, declararam pertencer ao extinto Grupo Ampliado de Risco que 
manifestaram dificuldade para retornar plenamente ao trabalho presencial. 

 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/atos_decisorios/ad_consuni_205_-_aprova_a_composicao_atualizada_do_grupo_ampliado_de_risco_nos_termos_do_plano_de_retomada_gradual_das_atividades_presenciais_na_ufabc.pdf
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Art. 2º  Revogar o Inciso V do Art. 4º da Resolução ConsUni Nº 217/2022. 
 
Art. 3º  O Inciso III do Art. 4º da Resolução ConsUni Nº 217/2022, de 31 de 

março de 2022, passa a vigorar com o seguinte teor:  "Manutenção da exigência da apresentação 
do estado vacinal, para monitoramento do percentual de pessoas vacinadas e não vacinadas, 

devendo os indicadores de pessoas vacinadas atenderem às orientações epidemiológicas das 
autoridades sanitárias e às informações do Núcleo de Monitoramento e Testagem para a 
manutenção das atividades presenciais." 

Parágrafo único. A não apresentação do estado vacinal, conforme o Inciso III do 
Art. 4º, poderá gerar medidas restritivas, quando couberem, a serem definidas em 

regulamentação específica pela Reitoria, guardando as especificidades de cada categoria. 
 

Art. 4º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no Boletim de 

Serviço da UFABC.  
 

 

 

 

XXXX XXXX XXXXX 
presidente 

https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resoluo_consuni_217_-_suspende_o_plano_de_retomada_gradual_das_atividades_presenciais_na_ufabc.pdf
https://www.ufabc.edu.br/images/consuni/resolucoes/resoluo_consuni_217_-_suspende_o_plano_de_retomada_gradual_das_atividades_presenciais_na_ufabc.pdf

