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PLANO DE EXECUÇÃO LOCAL PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

FASE 1 - Plano de Retomada Gradual - Ato Decisório ConsUni nº 188/2020 

Grande 
Área 

Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLADI) 

 

Tabela 1 – Características do(s) local(is) de trabalho: 

 

Grande Área: PROPLADI 

Local de 

Trabalho
1
 

Localização 

(Campus / 

Bloco / Sala) 

Cor da área de 

acordo com planta 

da SPO (verde, 

amarela ou 

vermelha) 

Número total de 

pessoas lotadas no 

Ambiente de 

Trabalho (Espaço 

Físico) 

Quantidade apta de pessoas 

para o trabalho presencial, 

respeitando o limite de até 

30% de ocupação por área 

e o distanciamento de 1,5 m 

entre as pessoas 

PROPLADI 

Bloco A, 

Torre 1, 2º 

pavimento 

(ADM 2) 

Vermelho 18 

5, considerado o total de 

pessoas lotadas na área; 

3, considerando o total de 

pessoas aptas para o 

trabalho presencial 

(considerados neste 

resultado os grupos de 

risco) 

2 pessoas em presencial 

simultâneo, considerando 

a orientação de que em 

ambientes que têm a cor 

vermelha no mapa de 

ventilação (nota de rodapé 

nº 3) serão permitidas, no 

máximo, 2 pessoas no 

local, respeitando o 

distanciamento de 1,5 

metro. 

 
 

                                                
1
 Se a Grande Área ocupar mais de um espaço físico dentro da Universidade, discriminá-los 

separadamente.  
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Tabela 2 – Características das atividades que serão realizadas presencialmente: 
  

  

Grande Área: Pró-Reitoria/Centro/Assessoria/Superintendência/Núcleo 

Descrição da 
atividade a ser 

realizada 

Unidade 
Administrativa 
Responsável 

Justificativa para 
a realização do 

trabalho 
presencial 

Frequência do 
trabalho 

presencial 
(Diário, 

semanal, 
eventual) 

Quantidade 
de pessoas 
necessárias 
para realizar 
a atividade 
presencial 

Na 
atividade 
haverá 
contato 

com outras 
pessoas 
(interno 

e/ou 
externo)? 
Se sim, 

especificar 

Na atividade, 
haverá 

compartilhame
nto de 

materiais ou 
equipamentos

? Se sim, 
especificar 

Escala de 
trabalho (se 
necessário) 

Atividades do 
Gabinete 

Gabinete/ 
PROPLADI 

Considerando a 
transversalidade 
da atuação da 
PROPLADI na 
Universidade, é 
importante 
considerar a 
previsão de um 
convívio 
presencial 
seguro e limitado 
para a 
formulação de 
subsídios e para 
a tomada de 
decisões 

3x/semana,ca
so necessário 
(eventual) 

1 

Sim, 
Gabinete 
da 
Reitoria, 
eventual
mente 

Impressora 
(ocasional 
mente) 

1 dirigente, 
segunda à 
tarde 
1 dirigente, 
terça à tarde 
1 dirigente, 
quarta à 
tarde 

Planejamento 
e execução 
orçamentária 

CPO/ 
PROPLADI 

Considerando a 
transversalidade 
da atuação da 
PROPLADI na 
Universidade, é 
importante 
considerar a 
previsão de um 
convívio 
presencial 
seguro e limitado 
para a 
formulação de 
subsídios e para 
a tomada de 
decisões 

3x/semana 
caso 
necessário 
(eventual) 

1 

Sim, 
PROAD, 
eventual
mente 

Impressora 
(ocasional 
mente) 

1 servidor, 

terça-feira 

manhã.  

1 servidor – 

4ª-feira 

tarde. 

1 servidor – 
6ª-feira 
manhã 

Informação e 
regulação/ 
avaliação 
institucional 

CRII/ 
PROPLADI 

Considerando a 
transversalidade 
da atuação da 
PROPLADI na 
Universidade, é 
importante 
considerar a 
previsão de um 
convívio 

2x/semana, 
caso 
necessário 
(eventual) 

1 

Sim, 
PROGRA
D, 
eventual
mente 

Impressora 
(ocasional 
mente) 

1 técnico, 
terça à tarde 
1 técnico, 
quinta à 
tarde 
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presencial 
seguro e limitado 
para a 
formulação de 
subsídios e para 
a tomada de 
decisões 

Planejamento 
estratégico da 
gestão e da 
sustentabilida
de 

CPEE/ 
PROPLADI 

Considerando a 
transversalidade 
da atuação da 
PROPLADI na 
Universidade, é 
importante 
considerar a 
previsão de um 
convívio 
presencial 
seguro e limitado 
para a 
formulação de 
subsídios e para 
a tomada de 
decisões 

1x/semana, 
caso 
necessário 
(eventual) 

1 Não 
Impressora 
(ocasional 
mente) 

1 técnico, 
segunda à 
tarde 
 

 

 

Santo André, 27 de outubro de 2021. 
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