
ANEXO 

PROCEDIMENTOS PARA O REGISTRO ELETRÔNICO DE FREQUÊNCIA 
 

I. Em virtude do momento atual no enfrentamento da pandemia, e em função das 
Instruções Normativas dos órgãos competentes, assim como o “Plano de retomada 
gradual das atividades presenciais na UFABC”, a frequência dos servidores técnico-
administrativos (efetivos e temporários) e estagiários, durante o período de 
suspensão das atividades presenciais na UFABC, será registrada exclusivamente pela 
modalidade de trabalho no SIGRH. 

II. Para fins de registros das modalidades de trabalho (ocorrências relativas à 
manutenção do trabalho remoto ou retomada das atividades presenciais), e 
considerando o previsto no Art. 17 da Instrução Normativa n° 90/2021/ME, serão 
consideradas as situações contempladas tanto pelo Anexo do Ato Decisório ConsUni 
nº 188/2020 quanto pela própria Instrução Normativa. 

III. Portanto, serão consideradas as seguintes modalidades de trabalho: 

1. Trabalho Remoto - Igual ou Maior a 60 anos 
2. Trabalho Remoto - Situações de Saúde 
3. Trabalho Remoto - Gestante/ Lactante 
4. Trabalho Remoto - Cuidado e Coabitação 
5. Trabalho Remoto - Sintomas Gripais 
6. Trabalho Remoto - Filho em Idade Escolar ou Inferior 
7. Trabalho Remoto - Decisão Administrativa 
8. Abono - Dispensa Atividade 
9. Atividade Presencial 

 
IV. As definições relativas as situações de 1 a 6 que justifiquem o Trabalho Remoto são 
as definidas conforme Anexo do Ato Decisório ConsUni nº 188/2020 e, no que couber, 
ao Art. 4° da Instrução Normativa n° 90/2021/ME. 
 
V. A modalidade de ‘Trabalho Remoto - Decisão Administrativa’ (situação 7), contempla 
todos os servidores que atuarem de forma remota e que não se enquadrem nas demais 
ocorrências aqui dispostas (Artigo 17 da Instrução Normativa n° 90/2021/ME). 
 
VI. A ocorrência ‘Abono - Dispensa Atividade’ (situação 8) representa que o servidor está 
dispensado das demais modalidades de trabalho pela impossibilidade de praticá-las. A 
dispensa envolve a plena responsabilidade administrativo/disciplinar do chefe/dirigente 
e, portanto, deverá ser pautada em análise minuciosa quanto à impossibilidade do 
servidor em praticar qualquer uma das modalidades. Recomenda-se priorizar a 
razoabilidade, a isonomia entre servidores, e a possibilidade de a área suprir a 
necessidade do servidor. Ainda, não caberá à Sugepe a análise ou a emissão de parecer 
quanto à pertinência das formas de ABONO, sendo o chefe/dirigente o único 
responsável pela decisão quanto ao deferimento ou não do registro/pedido. 
 
VII. A ‘Atividade Presencial’ (situação 9) representa a atividade laboral que se executa 
nas dependências dos campi da UFABC. Trata-se de registro de modalidade de trabalho 



quando do retorno às atividades presenciais conforme Fases do “Plano de retomada 
gradual das atividades presenciais na UFABC”. Por meio desta ocorrência a SUGEPE 
realizará os acertos financeiros relativas às concessões e pagamentos (tais como auxílio-
transporte, adicional noturno e adicionais ocupacionais), relativas ao trabalho 
presencial. 
 
VIII. As atividades presenciais devem, preferencialmente, ser limitadas ao período de 
até 5h (cinco horas) diárias, evitando-se a realização de refeição na Universidade. 
 

 
AUTODECLARAÇÕES 

 
IX. A comprovação das situações de 1 a 6 do Item III deverão ser feitas mediante 
autodeclaração constante neste Anexo, encaminhada pelo próprio servidor 
exclusivamente à sua chefia imediata via e-mail institucional (não devem ser 
encaminhadas para a Sugepe). 
 
X. A chefia imediata deve realizar o controle e arquivamento das autodeclarações na 
medida em que as modalidades de trabalho de 1 a 6 (Item III) forem registradas no 
SIGRH pelos servidores de sua unidade administrativa. 
 
XI. A apresentação da autodeclaração pelo servidor é obrigatória e deverá ser utilizada 
pelas áreas, inclusive, para gestão de seus ‘Planos de Execução Local’, nos termos do Ato 
Decisório ConsUni nº 188/2020 e respectivas atualizações. 
 
 

OCORRÊNCIAS DE AUSÊNCIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS AMPARADOS POR LEI 
 

XII. Além do registro das modalidades de trabalho, o SIGRH apresentará registros 
específicos quanto às ausências, licenças e afastamentos amparados por lei. 

XIII. O servidor que não estiver enquadrado em alguma das modalidades de trabalho 
apresentadas no item III deste Anexo, em virtude das ausências, licenças e 
afastamentos amparados por lei, deverão selecioná-las dentro das opções 
apresentadas pelo sistema. 

XIV. O lançamento de ocorrências de ausências, licenças e afastamentos amparados 
por lei no SIGRH não dispensa outras providências, eletrônicas ou físicas, previstas por 
sistemas governamentais ou internos à UFABC. Nestes casos, o servidor e chefia 
imediata deverão sempre estar atentos aos procedimentos descritos no Manual do 
Servidor (Portal do Servidor). 

XV. Ausências, licenças e afastamentos não elencados no SIGRH serão analisados 
pontualmente pela SUGEPE, mediante caso concreto. 

XVI. Para os períodos de férias já homologados no SIGRH não é necessária nenhuma 
ação de registro de ocorrência. 

 
 



ADICIONAL NOTURNO 
 

XVII. O adicional noturno será pago exclusivamente a servidores que estejam 
executando suas atividades de forma presencial, independentemente da fase do ‘Plano 
de retomada gradual das atividades presenciais na UFABC’. 
 
XVIII. O adicional noturno implicará no pagamento adicional de 25% sobre o valor da 
hora diurna ao serviço prestado entre 22h de um dia e 05h do dia seguinte. 

XIX. O adicional noturno não será pago ao ocupante de cargo em comissão ou função de 
confiança, durante períodos de férias, ou ainda em ausências, licenças ou afastamentos 
dos servidores. 

XX. O servidor que estiver em trabalho presencial em atividade noturna registrará a 
modalidade de trabalho: “Atividade Presencial” (situação 9 do item III). 
 
XXI. O trabalho presencial em atividade noturna deverá ser comunicado à SUGEPE pela 
chefia imediata do servidor, concomitantemente à homologação da frequência no 
sistema, ou seja, até o 5° dia útil do mês subsequente ao da ocorrência, conforme 
respectivo procedimento disponível no Portal do Servidor. 
 

 
RECESSO NATALINO 

 
XXII. Excepcionalmente, no período de dezembro/2021 e janeiro/2022, o sistema 
contemplará as ocorrências “10 - RECESSO NATAL” e “11 – RECESSO ANO NOVO”. Os 
servidores que eventualmente usufruírem deste direito, nos termos das instruções 
oficiais da SUGEPE, devem inserir umas dessas ocorrências para a semana de descanso 
programada. 
 
XXIII. Caso o servidor opte por não usufruir do recesso, ele deverá inserir a modalidade 
de trabalho ou demais ocorrências pertinentes. 
 

 
DAS HOMOLOGAÇÕES 

XXIV. As homologações do registro eletrônico de frequência referem-se às confirmações 
feitas em sistema pela chefia imediata, ou seu substituto devidamente designado, 
relativas aos apontamentos de modalidades de trabalhos e das ocorrências de 
ausências, licenças e afastamentos amparados por lei, executadas dentro de período 
disponível em calendário fixado no próprio sistema, em duas etapas: 

1ª Etapa - Homologação de ocorrências: refere-se à 
confirmação/autorização no sistema dos fatos descritos nos itens III, XII-XVI 
e XXII e devem ser, preferencialmente, tratadas diariamente ou 
semanalmente; 
 

https://www.ufabc.edu.br/servidor/portal-do-servidor/manual-do-servidor-procedimentos/adicional-noturno


2ª Etapa - Homologação da Frequência (final): é a confirmação de todos os 
lançamentos na frequência do servidor dentro de um determinado mês e 
respectivo envio automático à SUGEPE. Esta homologação ocorrerá apenas 
uma vez por mês. 

 
XXV. A homologação definitiva da frequência (2 ª Etapa) ocorrerá obrigatoriamente até 
o 5º dia útil do mês seguinte, ou data divulgada pela SUGEPE, observando-se o 
calendário publicado no ‘Portal da Chefia da Unidade’ do SIGRH. 

XXVI. A chefia que no momento da homologação final (2ª Etapa) detectar qualquer 
pendência na frequência do servidor sob sua responsabilidade deverá executar os 
lançamentos conforme a motivação devida. 

XXVII. A ausência da homologação da frequência pela chefia imediata conforme 
calendário, implicará em restrições no sistema para requisições variadas, inclusive para 
a marcação de férias e homologações das frequências mensais subsequentes. 

XXVIII. A frequência não homologada poderá ser regularizada no sistema em 10 dias 
úteis a partir do prazo a que se refere o item XXV. Nesta situação, não há expectativa de 
efeito financeiro para a folha em referência. O calendário de reabertura estará 
disponível no ambiente do ‘Portal da Chefia da Unidade’ do SIGRH. 
 
XXIX. Na necessidade de regularizações de eventuais pendências na frequência 
homologada, a chefia imediata deverá entrar em contato com a SUGEPE. 
 
 

REGISTRO DAS OCORRÊNCIAS PELO SERVIDOR E DA HOMOLOGAÇÃO PELA CHEFIA 
 

XXX. O registro das informações sobre as modalidades de trabalho e outras 
ocorrências serão executados conforme segue: 

 

a) TRABALHO REMOTO (situações 1 a 7, item III): o próprio servidor deverá acessar 
o Sistema Integrado de Gestão (SIG) e informar, no “SIGRH” a(s) respectiva(s) 
ocorrência(s) para “TRABALHO REMOTO” em que estiver enquadrado.  
 
Procedimento: Portal do servidor > solicitações > ocorrências/ausências >  
informar ausência > (Informar situação no campo ‘Tipo da 
Ocorrência/Ausência’) 
 
*Recomenda-se que este(s) registro(s) seja(m) realizado(s) diariamente ou 
semanalmente, evitando-se que se acumule no final do mês. Após esta etapa, 
caberá ao chefe/dirigente homologar o(s) registro(o) no sistema até o quinto dia 
útil do mês subsequente ou, conforme o caso, em data limite estipulada pela 
SUGEPE. 
 



**Os registros das modalidades de trabalho/ ocorrências devem considerar dias 
contínuos, ou seja, de ‘data a data’ (mesmo que agregue finais de semana, 
feriados e/ou pontos facultativos). 
 
 

b) ABONO – DISPENSA ATIVIDADE (situação 8, item III): o servidor em situação de 
“Abono – Dispensa Atividade” deverá acessar o Sistema Integrado de Gestão 
(SIG) e informar a modalidade. Após esta etapa, caberá ao chefe/dirigente 
homologar o registro no sistema até o quinto dia útil do mês subsequente ou, 
conforme o caso, em data limite estipulada pela SUGEPE. 
 
Procedimento: Portal do servidor > solicitações > ocorrências/ausências >  
informar ausência > (Informar situação no campo ‘Tipo da 
Ocorrência/Ausência’) 
 
*Os registros das modalidades de trabalho/ ocorrências devem considerar dias 
contínuos, ou seja, de ‘data a data’ (mesmo que agregue finais de semana, 
feriados e/ou pontos facultativos). 
 

c) ATIVIDADE PRESENCIAL (situação 9, item III): o próprio servidor deverá acessar 
o Sistema Integrado de Gestão (SIG) e informar, no “SIGRH”, a ocorrência 
“ATIVIDADE PRESENCIAL”. 
 
Procedimento: Portal do servidor > solicitações > ocorrências/ausências >  
informar ausência > (Informar situação no campo ‘Tipo da 
Ocorrência/Ausência’) 
 
*Recomenda-se que este(s) registro(s) seja(m) realizado(s) diariamente ou 
semanalmente, conforme o caso, evitando-se que se acumule no final do mês. 
Após esta etapa, caberá ao chefe/dirigente homologar o(s) registro(o) no 
sistema até o quinto dia útil do mês subsequente ou, conforme o caso, em data 
limite estipulada pela SUGEPE. 

 
d) DEMAIS OCORRÊNCIAS DE AUSÊNCIAS, LICENÇAS E AFASTAMENTOS 
AMPARADOS POR LEI: o próprio servidor deverá acessar o Sistema Integrado de 
Gestão (SIG) e informar, no “SIGRH”, a ocorrência cabível.  

 
Procedimento: Portal do servidor > solicitações > ocorrências/ausências >  
informar ausência > (Informar ocorrência no campo ‘Tipo da 
Ocorrência/Ausência’) 
 
* Conforme item XIV, o lançamento de ocorrências de ausências, licenças e 
afastamentos amparados por lei no SIGRH não dispensa outras providências, 
eletrônicas ou físicas, previstas por sistemas governamentais ou internos à 
UFABC. Nestes casos, o servidor e chefia imediata deverão sempre estar atentos 
aos procedimentos descritos no Manual do Servidor (Portal do Servidor). A 
inserção no SIGRH é obrigatória e complementar aos demais sistemas. 



 
**Os registros das modalidades de trabalho/ ocorrências devem considerar dias 
contínuos, ou seja, de ‘data a data’ (mesmo que agregue finais de semana, 
feriados e/ou pontos facultativos). 
 

XXXI. A homologação das informações sobre as modalidades de trabalho e outras 
ocorrências pelas chefias imediatas serão executados conforme segue: 

 
a) As chefias imediatas/dirigentes devem homologar o registro da modalidade de 

trabalho do servidor técnico-administrativo no SIGRH até o quinto dia útil do mês 
subsequente ou, conforme o caso, em data limite estipulada pela SUGEPE. 
 

Procedimento para homologação de ocorrência (1ª Etapa): Portal da chefia da 
unidade > Homologações > ocorrências/ausências > No campo 
“Ocorrências/Ausências Pendentes de Homologação”, selecionar homologação 
(ões) a ser(em) tratada(s) > Clicar no botão “Homologar” ou “Negar” 
 
Procedimento para homologação da frequência (2ª Etapa): Portal da chefia da 
unidade > Homologações > Frequência > Observar a Tabela de Frequências 
Associadas ao Mês em Referência > Selecionar os servidores que terão a 
frequência homologada  > Homologar 
 

 

XXXII. Casos não previstos neste Anexo e informações complementares serão tratadas 
pelo Manual do Servidor (Portal do Servidor). 

XXXIII. Casos não contemplados por este Anexo ou pelo Manual do Servidor serão 
tratados como exceção e deverão ser comunicados à SUGEPE para providências. 

  



MODELO 

AUTODECLARAÇÃO 
 

Eu, __________________________________________, RG nº ___________________, 
CPF nº ___________________, declaro para fins específicos de atendimento ao disposto 
na Portaria n° _____/2021/REIT, que me enquadro na situação (mencionar situação de 
1 a 6 do Item III) em razão de possuir fator, condição ou situação de risco para 
agravamento de Covid-19. Declaro, ainda, pelas mesmas razões, que não exercerei 
nenhuma outra atividade remunerada em caráter presencial durante esse mesmo 
período. Declaro, por fim, que estou ciente de que a prestação de informação falsa me 
sujeitará às sanções penais, cíveis e administrativas previstas em Lei. 

________________ , ____ de ______________ de _______. 

                    Local e data 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

 
 
 

 


