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Síntese das deliberações referentes aos assuntos constantes da pauta da continuação da III 
sessão extraordinária do Conselho Universitário (ConsUni) de 2020 da Universidade Federal 
do ABC, realizada no dia 03 de novembro de 2020, às 14h, realizada remotamente por meio 
de videoconferência.. 

 
Informes da Reitoria: 
 

ü O presidente, Dácio Roberto Matheus, registrou pesar pelas vítimas da Covid-19, 
solidarizou-se com aqueles que perderam amigos e parentes e desejou o reestabelecimento 
daqueles que foram acometidos pelo vírus.  
ü Registrou a publicação no dia 29 de outubro da Instrução Normativa nº 109, que 
estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração 
Pública Federal (SIPEC) para o retorno gradual e seguro ao trabalho presencial. Em vista 
disso, reforçou a importância de a UFABC discutir e aprovar seu próprio plano de retorno, de 
modo que os critérios sejam estabelecidos e respaldados. 
 
Ordem do dia 
1. Plano de retomada gradual de atividades presenciais na UFABC. 

O presidente passou a palavra ao representante da área demandante, Vitor Marchetti, 
coordenador do Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da 
UFABC, que recapitulou brevemente os pontos que já haviam sido abordados. Acerca do 
que houvera sido denominado de “plano local de contingenciamento”, acordou-se o termo 
mais apropriado seria “plano de execução”, de modo que fique mais claro que, com base nos 
parâmetros gerais do Plano de retomada, as áreas deverão elaborar seu próprio planejamento 
tendo em vista suas próprias especificidades. Em discussão, reforçou-se a necessidade de 
envolver a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público (CISSP), bem como as entidades 
de classe, para prestar uma assessoria técnica na elaboração destes planos, juntamente com o 
Comitê de Planejamento e Ações de Gestão Referente ao Coronavírus da UFABC. Além 
disso, ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConsEPE) caberá a definição dos 
critérios de oferta e priorização. Outros pontos do documento foram abordados, mas, 
considerando o avançado da hora, o presidente propôs a realização de uma nova continuação 
da presente sessão no dia 10 de novembro, para retomada das discussões. Não havendo 
objeções ao encaminhamento, o presidente encerrou a reunião.  


