
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas

OFÍCIO CIRCULAR Nº 8/2021/PROGEP/UFES

Vitória, 29 de outubro de 2021.

Aos (Às) Senhores (as) Gestores (as) das Unidades Administratias e Acadêmicas da UFES

Assunto: Orientações sobre o registro da frequência em face da reorganização das atiidades da UFES
e noias normatias do Goierno Federal

Prezados (as) Gestores (as),

1 Estmamos que todos esteaam bem, incluuindo os res ectios familuiares e amigoos.

2 Considerando a reorgoanização das atiidades da Ufes em decorrência da  andemia da
COVID-19 conforme Resoluução nº 37/2020-CUn/Ufes.

3 Considerando  noias  normatias  emitdas   eluo  Goierno  Federalu,  destaque   ara  a
Instrução Normatia nº 90/2021, do Ministério da Economia,  ubluicada no Diário Ofcialu da União (DOU)
em  01/10/2021,  com  iigoência  a   artr  de  15/10/2021,  que  estabeluece  orientações  aos  órgoãos  e
entdades do Sistema de Pessoalu Ciiilu da Administração Públuica Federalu - SIPEC  ara o retorno goradualu e
segouro ao trabaluho  resencialu.

4 Considerando que o art. 17 da citada IN  reiê que “Os ttuluares dos órgoãos e entdades
 oderão ex edir atos com luementares à  resente Instrução Normatiaa.

5 Reiteramos a informação transmitda na  live realuizada no dia 07/10/2021, dis oníielu
no  canalu  do  Youtube  ofcialu  da  UFES,  de  que  deiemos  agouardar  a  manifestação  dos  Conseluhos
Su eriores da UFES acerca da regouluamentação no âmbito desta Insttuição com as orientações  ara o
retorno ao trabaluho  resencialu de forma segoura e goradualu.

6 Informamos que está em discussão no Conseluho Uniiersitário  ossíielu  aluteração da
Resoluução  nº  37/2020-CUn/Ufes,  e  haiendo  aluteração,  será  am luamente  diiulugoada  à  comunidade
uniiersitária.

7 Dessa forma, orientamos que o regoistro da frequência do mês de outubro de 2021 seaa
realuizado como nos meses anteriores, de acordo com a realuidade de cada Unidade, ou seaa, quem está
em  trabaluho  remoto,  híbrido  ou   resencialu,  assim  conste  da  frequência,  conforme  orientações
anteriormente ex edidas  elua PROGEP acerca do regoistro da frequência durante a  andemia.

8 Por fm, destacamos que as foluhas de  agoamento dos meses de noiembro e dezembro
são  curtas,  de  forma  que   recisaremos  do  em enho  de  todos  (as)   ara  que  a  homoluogoação  da
frequência dos meses de outubro e de noiembro seaa feita exce cionalumente no 3º dia útlu do mês
subsequente ao trabaluhado.

9 Soluicitamos dar am lua diiulugoação do teor deste Ofcio Circuluar aos seriidores da sua
equi e de trabaluho.

Atenciosamente,

JOSIANA BINDA

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas - UFES

Ai. Fernando Ferrari, 514, Cam us Uniiersitário Aluaor de Queiroz Araúao, Goiabeiras 
CEP 29.075-910 Vitória/ES - E-mailu:  rogoe @ufes.br
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