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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE DA INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL DA LUSOFONIA AFRO-BRASILEIRA

Avenida da Abolição, 3, Campus da Liberdade - Bairro Centro, Redenção/CE, CEP 62790-000
 

O�cio Circular Nº 14/2020/SGP

                                                                                                                                                                                             
                         Redenção, 01 de abril de 2020.

                  
À todas as chefias máximas da unidade da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

 

Assunto: Levantamento de informações de servidores para enfrentamento da emergência de saúde
pública (COVID-19).

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.404566/2020-45.

  

Senhores (as) Dirigentes,

 

Das necessidades e obje�vos

 

1 - Para fins de atendimento do O�cio Circular SEI nº 971/2020/ME, solicitamos a todas as
chefias máximas de unidade o levantamento de informações dos servidores que estão exercendo
a�vidades exclusivamente em trabalho remoto (não presentes no ambiente de trabalho) vinculados às
suas unidades.

2 - Esse levantamento será atualizado toda semana, enquanto perdurar este O�cio Circular,
a ser enviado pelas chefias máximas de unidade até meio-dia (doze horas) de cada sexta-feira. Assim, a
informação desta semana (30/03 a 03/04/2020) deverá ser enviada até doze horas do dia 03/04. Essa
mesma prá�ca deverá ocorrer meio-dia de todas as sextas-feiras para permi�r o acompanhamento da
situação de cada servidor e servidora.

3 - Após envio dos dados de suas unidades para Superintendência de Gestão de Pessoas,
esta irá providenciar os quan�ta�vos gerais e enviará para o Ministério da Economia.

4 - Segundo o O�cio Circular do Ministério da Economia as informações visam acompanhar
os impactos relacionados às medidas de proteção para o enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do coronavírus (COVID-19). Por isso, solicitamos a compreensão e contribuição de cada
servidora e servidor no envio das suas informações para as chefias máximas de unidade. 

Dos procedimentos

5 - Cada chefia máxima de unidade - podendo delegar tal a�vidade a outro (a) servidor (a)
-  deverá baixar o arquivo ZIP (anexado a este processo), verificar a planilha per�nente à sua unidade,
preencher a coluna destacada em amarelo (para esta semana, preencher a coluna "1ª semana"),
converter o arquivo EXCEL no formato ZIP e enviar como arquivo externo no processo SEI
nº 23282.404566/2020-45 (nomear arquivo como documento "nome da unidade - O�cio Circular Nº
14/2020/SGP".

      5.1. Caso o (a) servidor (a) es�ver afastado ou de licença na semana a ser envio da
informação, deverão ser preenchidos somente os campos inerentes à situação funcional.
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    5.2. Cada planilha consta a relação de servidores com lotação na unidade da chefia
máxima de unidade. Pode ser que algum servidor (a) esteja exercendo suas funções (por ocuparem CD ou
FG) em outro local fora da unidade de lotação. Neste caso, a chefia máxima de unidade (de lotação do (a)
servidor (a)), deverá entrar em contato com esse (a) servidor (a) para coletar a informação necessária.

      5.3. A coleta de informação pode ser feita pelo e-mail ins�tucional, por contato
telefônico ou por outros meios de comunicação, de acordo com o instrumento que seja considerado o
mais hábil e eficaz a ser avaliado pela chefia máxima de unidade.

6 - Após envio das informações à SGP, a planilha EXCEL deverá ficar man�da no disposi�vo
eletrônico para próxima atualização da semana seguinte, devendo preencher a coluna "2ª semana" e
assim, sucessivamente a cada semana. 

 

Do esclarecimento de dúvidas

 

7 - As dúvidas inerentes ao item 5, e seus tópicos, serão esclarecidas pela Seção de
Cadastro e Arquivo de Pessoal, através do e-mail scap@unilab.edu.br.

8 - As demais dúvidas serão esclarecidas pela Superintendência de Gestão de Pessoas,
através  do e-mail sgp@unilab.edu.br.

 

Definição de Chefias Máximas de Unidade

 

9 - Para fins do disposto neste O�cio Circular, consideram-se Chefias Máximas de Unidade,
por ordem alfabé�ca:

 

(a) Assessoria de Comunicação (Assecom);

(b) Diretoria do Campus dos Malês (DCM);

(c) Diretoria de Registro e Controle Acadêmico (DRCA);

(d) Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI);

(e) Diretoria do Sistemas de Biblioteca da Unilab (Disibiuni);

(f) Ins�tuto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN);

(g) Ins�tuto de Ciências da Saúde (ICS);

(h) Ins�tuto de Ciências Sociais e da Natureza (ICSA);

(i) Ins�tuto de Desenvolvimento Rural (IDR);

(j) Ins�tuto de Educação a Distancia (IEAD);

(k) Ins�tuto de Engenharias e Desenvolvimento Sustentável (IEDS);

(l) Ins�tuto de Humanidades (IH);

(m) Ins�tuto de Humanidades e Letras (IHLM);

(n) Ins�tuto de Linguagens e Literaturas (ILL);

(o) Pró-Reitoria de Administração (PROAD);

(p) Pró-Reitoria de Extensão, Arte e Cultura (PROEX);

(q) Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD);

(r) Pró-Reitoria de Relações Ins�tucionais (PROINST);

(s) Pró-Reitoria de Polí�cas Afirma�vas e Estudan�s (PROPAE);
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(t) Pró-Reitoria de Planejamento (PROPLAN);

(u) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG);

(v) Reitoria; e 

(x) Superintendência de Gestão de Pessoas (SGP).

 

10 - Agradecemos a compreensão e colaboração de todos e todas para atendimento
dentro dos prazos estabelecidos neste O�cio Circular.

  

 

Atenciosamente,

 

  Antonio Adriano Semião Nascimento
Superintendente

  

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO ADRIANO SEMIÃO NASCIMENTO,
SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, em 01/04/2020, às 12:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0120014 e
o código CRC BB2D40DC.

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23282.404566/2020-45 SEI nº 0120014

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.unilab.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

