
PLANO DE RETOMADA GRADUAL LOCAL – NETEL  

 

Santo Andre, 27 de Outubro de 2021. 

 

CONSIDERANDO o ATO DECISÓRIO Nº 204 / 2021 - CONSUNI (11.00.06), o NETEL apresenta 

o levantamento das condições de trabalho para atuação em possível migração para a fase 1 

da retomada gradual. 

Caracterização:  

O NETEL está localizado Campus Santo André, no 3º andar do bloco L, ocupando duas salas, e 

possui atualmente 22 Colaboradores, conforme quadro anexo (Quadro de Colaboradores), 

que desenvolvem atividades diversificadas e bastante peculiares.  Enquadradas em Atividades 

de Ensino, Pesquisa e Extensão, além das Atividades Administrativas, as equipes são divididas 

nas salas em número de 8, na divisão administrativa, e 14 na divisão pedagógica, composto 

por Professores, Técnicos Administrativos e Estagiários.  

Questões Ambientais: 

As Salas do NETEL, possuem Mesas e estações de trabalho com possibilidade de 

distanciamento social de 1,5m entre os colaboradores, e as mesmas possuem janelas com 

grande capacidade de ventilação direta e natural.  

Sala de idiomas do Netel (sala 303-2 bloco A) 

A sala de idiomas do Netel, localizada no bloco A do campus Santo André da Universidade 

Federal do Abc (UFABC), 303-2, é uma sala de aula pequena e customizada para as 

atividades referentes à Educação Linguística da Universidade. Sua capacidade máxima, em 

tempos regulares de atividades presenciais, é de 25 pessoas e a sala apresenta janelas para 

ventilação direta e natural. 

Assim, considerando o ATO DECISÓRIO Nº 204 / 2021 - CONSUNI (11.00.06), para a fase 

1, com sugestão de ocupação de 30% dos ambientes, para uma atuação segura, a sala 

poderia ser ocupada com 7 pessoas, também de forma a garantir o espaço entre elas. 

FASE  1: 

Considerando as regras da FASE 1 proposta no Ato Decisório 188, onde se sugere a ocupação 

de 30% dos ambientes, para uma atuação segura, o NETEL apresenta o seguinte mapa de 

ocupação.  

Sala 1: Sala de Administração : 8 Colaboradores – 30% (3 colaboradores no ambiente) 

Sala 2: Sala de Formação : 14 Colaboradores – sendo 9 Estagiários - 30% (5 colaboradores) 


