
Protocolo de Segurança para 
Retorno das Atividades 

Administrativas Presenciais

Perguntas&Respostas

Resolução Nº 232-CONSAD

O objetivo deste FAQ (Perguntas Frequentes) é esclarecer a 
comunidade universitária acerca do retorno dos servidores 
técnico-administrativos às atividades presenciais. Assim, a 
Universidade Federal do Maranhão preparou uma relação de 
perguntas e respostas, que apresentamos abaixo:

Quando ocorrerá o retorno às atividades administrativas dos
servidores do quadro técnico-administrativo, no âmbito da
Universidade Federal do Maranhão? 

1

A partir do dia 14 de setembro de 2020, bem como será aplicado o Protocolo de Segurança para Retorno 

das Atividades Administrativas Presenciais. Os setores com atribuições administrativas deverão abrir, 

prioritariamente, para atividades internas e procedimentos de manutenção.

Como será este retorno no meu setor?2
As chefias imediatas são responsáveis pelo planejamento, a execução e o controle do retorno das atividades 

dos servidores técnico-administrativos de suas unidades e subunidades, seguindo as orientações e 

recomendações da , 18 de agosto de 2020 e do Resolução Nº 232-CONSAD Protocolo de Segurança para 

Retorno das Atividades Administrativas Presenciais, por isso mais detalhes podem ser obtidos com seu 

chefe imediato.

Vou ter que trabalhar as oito horas diárias?3
As atividades serão realizadas, preferencialmente, em único turno de trabalho, de acordo com o estabelecido pelas chefias e as necessidades do 

setor. A unidade e/ou subunidade funcionarão em turno único de , podendo ser realizado em uma das opções: quatro horas corridas das 9h às 

13h ou das 13h às 17h. 

E as horas restantes de trabalho?4
A carga horária de trabalho semanal de cada servidor será complementada na 

forma de teletrabalho, para cumprimento integral da jornada à qual está submetido. 

A chefia da unidade ou subunidade deve estabelecer os mecanismos de 

acompanhamento do teletrabalho.

Todo mundo vai ter que ir neste mesmo turno
determinado pela minha chefia?5

Sim. Cada setor vai definir em que turno funcionará: . Além disso, fica estabelecida a escala de ou pela manhã ou pela tarde

revezamento, aplicando-se o sistema de rodízio semanal. Cabe lembrar que, em caráter excepcional, o servidor poderá ser convocado 

para outras atividades presenciais fora do planejamento, considerando a necessidade e relevância das ações, desde que respeitadas as 

medidas de segurança e controle sanitário.

O setor vai funcionar nos dois turnos?6
Não. Cada setor irá estabelecer um único turno turno de trabalho. Este turno pode ser: 9h às 13h ou 13h às 17h. Todos os servidores 

desta unidade ou subunidade deverão cumprir a carga horária presencial neste turno estabelecido.



8
Pode, desde que seja possível estabelecer uma presencialidade mínima para tramitação das 

demandas que precisem de presença do servidor, como recepção e encaminhamento de 

documentos, ou limpeza e manutenção dos espaços físicos e equipamentos.

Algum o setor pode permanecer com as atividades remotas?

9
Os terceirizados devem seguir as normas da empresa que os contratou, devendo estar disponíveis 

às demandas presenciais do setor, em virtude da necessidade de cumprimento do contrato.

Os terceirizados devem seguir esta norma de retorno?
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No planejamento, a chefia de cada unidade ou subunidade deve considerar, sempre que possível, o trabalho executado integralmente 

em regime remoto pelos servidores que se encontram em grupo de risco e apresentem, em ordem de prioridade, uma ou mais das 

seguintes condições: 

Como fica a situação dos servidores do grupo de risco?

I - idade igual ou superior a 60 anos; 

II - pneumopatias graves ou descompensados (em uso de oxigênio domiciliar; asma moderada/grave, 

doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC); 

III - cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica, arritmias); 

IV - imunodepressão, doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5);

V - diabetes mellitus; 

VI - hipertensão arterial; 

VII - obesidade mórbida (IMC igual ou maior que 40); 

VIII - doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica (ex.: Síndrome de Down); 

IX - gestantes e/ou lactantes; 

X - apresentem sintomas ou coabitem com pessoas sintomáticas do novo Coronavírus (SARS-COV-

2/COVID-19); 

XI - possuam filhos em idade escolar até 10 (dez) anos e que necessitem da assistência de um adulto, de 

acordo com as determinações de fechamento das escolas/creches pelas autoridades locais competentes, 

e quando não houver nenhum outro adulto na residência. Porém sendo os pais servidores da Instituição, 

não será possível ambos usufruírem do benefício, concomitantemente; 

XII – e que coabitem com pessoas que se enquadrem em uma das opções de grupo de risco.

A atribuição do trabalho remoto ao servidor que se encontra nas condições mencionadas nestes tópicos 

será requerida via , conforme modelos que constam nos anexos I a IV da autodeclaração Resolução Nº 

232-CONSAD, 18 de agosto de 2020. As autodeclarações deverão ser juntadas aos processos abertos por 

unidade com os registros de atividades no período de pandemia.

Eu posso negociar meu turno e horário de teletrabalho com meu chefe ou chefa?7
O servidor poderá, com anuência da chefia imediata,  o seu horário de trabalho, em virtude da necessidade de flexibilizar

acompanhamento de menor ou incapaz, seguidos os limites da Resolução Nº 232-CONSAD, 18 de agosto de 2020.

10

Este servidor deverá requisitar à  a , fazer o devido preenchimento e entregar no setor Progep autodeclaração de cuidado e coabitação

competente.

Como deverá fazer o servidor que coabitar com pessoa que se enquadre
em um dos itens do Grupo de Risco?



E se um dos servidores do setor apresentar
sintomas de covid-19?

13

O servidor deverá comunicar imediatamente  à sua chefia quando apresentar sinais e/ou 

sintomas relacionados à sars-cov-2/covid-19 ou tiver diagnóstico comprovado, que deverá ser 

afastado do serviço imediatamente pelo período mínimo de 14 dias. Os servidores da unidade ou 

subunidade que tiveram contato com o servidor afastado deverão ser postos em quarentena por 

igual período, e o caso e os dados do servidor afastado deverão ser comunicados à Coordenação 

de Atenção à Saúde do Servidor (CASS/Progep) pela chefia, bem como as condições do 

afastamento e a lista de servidores postos em quarentena. A chefia deverá requisitar a 

higienização imediata do setor à Superintendência de Infraestrutura (SINFRA).

O servidor deve usar máscara obrigatoriamente no ambiente de trabalho?14

A utilização de máscaras do tipo caseiras, descartáveis ou reutilizáveis, configura-se como ação de responsabilidade 

social, devendo ser viabilizadas por todos os servidores que estejam nas dependências da UFMA. A máscara deve 

manter permanentemente cobertas as regiões do nariz e da boca, evitando-se tocar na parte frontal da mesma e, 

quando tocá-la, higienizar imediatamente as mãos.

Quais as recomendações sobre higiene das mãos? 15
Deve-se , pelo tempo mínimo de 40 segundos, e, na , lavar frequentemente as mãos com água e sabão falta desses higienizá-

las com álcool em gel 70%, esfregando-as por pelo menos 20 segundos, ou outro produto devidamente aprovado pela Anvisa 

para esta higienização específica. 

O que deve fazer se eu sentir vontade de espirrar?16
Ao espirrar ou tossir, deve-se proteger o nariz e a boca com lenço de papel ou 

utilizar a parte interna do cotovelo para cobrir o rosto, flexionando o braço. De 

modo geral, deve-se evitar tocar o rosto ou coçar os olhos.

O servidor terá que fazer atendimentos presenciais?12
O  à comunidade deve ser  pelos meios de  atendimento prioritariamente atendimento virtual

apoiados pelas tecnologias de comunicação e informação, por isso os setores, sempre que 

possível, devem disponibilizar canais de comunicação para a realização dos atendimentos em 

tempo real. Os setores e servidores que optarem por realizar atendimento remoto deverão utilizar 

exclusivamente os e-mails institucionais. 

Se a unidade ou subunidade considerar necessário e indispensável o , atendimento presencial

poderá ser realizado o , respeitando as condições de segurança em agendamento pelo setor

saúde estabelecidas no Protocolo de Segurança para Retorno das Atividades 

Administrativas Presenciais na Universidade Federal do Maranhão.

O servidor, ao receber documentos físicos e malotes nos setores, deve higienizar as mãos, 

antes e depois do manuseio dos mesmos. Deve ser fornecida máscara facial do tipo face shield aos servidores e profissionais que 

realizarem atendimento ao público de forma contínua, a exemplo das unidades de protocolo, laboratórios de clínicas e de pesquisa. 

Após a realização do atendimento, a máscara facial do tipo face shield deve ser imediatamente higienizada pelo usuário com álcool a 

70% ou água e sabão.

Por sua demanda de recebimento de documentação e prestação de esclarecimentos para a abertura de processos de forma 

eletrônica, a Divisão de Expediente, Protocolo e Arquivo (Depa/PPGT) manterá, preferencialmente, o atendimento do endereço de 

e-mail depa@ufma.br.

depa@ufma.br



E a questão do toque na outra pessoa? 17
Deve-se evitar contato pessoal, tais como cumprimentos com aperto de mãos, beijos e/ou abraços e 

conversações desnecessárias. Também deve-se evitar reuniões presenciais e, quando necessária a 

realização, manter o distanciamento mínimo de um metro e meio entre os participantes; 

Eu posso emprestar minha caneta ao meu colega?18
Deve-se evitar o compartilhamento de objetos de trabalho, documentos ou processos. Caso necessário, deve-

se higienizar as mãos com álcool em gel a 70% ou lavá-las com água e sabão. Também deve-se evitar o 

compartilhamento de comidas, bebidas, itens de cozinha e/ou limpeza pessoal (pasta de dente, papel toalha, 

papel higiênico, álcool, entre outros). Os equipamentos de proteção individuais (EPIs) e outros equipamentos 

de proteção não devem ser compartilhados entre os profissionais durante as atividades. Os EPIs e outros 

equipamentos de proteção que permitam higienização somente poderão ser reutilizados após a higienização. 

E os objetos do meu espaço de trabalho?19
Deve-se evitar tocar diretamente superfícies com alta frequência de contato, como botões, maçanetas, corrimões, entre outros. O 

servidor será responsável por higienizar regularmente seus objetos de trabalho, tais como mesa, computador, telefone e os de uso 

pessoal habitual, com a finalidade de mantê-los limpos e arrumados. Recomenda-se evitar o uso de adereços como brincos, relógios, 

pulseiras, anéis, entre outros.

No meu local de trabalho constantemente há grande fluxo
de pessoas. Como devo proceder? 

20

Os ambientes que proporcionam aglomeração deverão ter sua circulação e permanência reduzidas, respeitando-se as condições de 

segurança sanitária. 

Devo ter cuidado até na hora de ir ao banheiro?21
Ao acionar as descargas, deve-se fazê-lo sempre com a tampa do sanitário fechada, higienizando as 

mãos em seguida.

E se eu precisar usar um veículo da Universidade? 22
Os veículos oficiais serão utilizados em caráter excepcional, priorizando-se a ventilação natural quando 

indispensável seu uso. Os veículos se caracterizam como ambientes institucionais, devendo seguir as 

mesmas normas estabelecidas neste Protocolo.

Próximo ao meu setor há uma copa. Devo seguir as recomendações até lá? 23

Deve-se realizar a higienização dos recipientes, alimentos e sacolas, antes do armazenamento em geladeiras.  Não se deve utilizar 

recipientes para armazenamento de temperos, saleiros e farinheiras, assim como porta-guardanapos, de uso compartilhado e afins.

Como deve ser a configuração dos móveis no ambiente de trabalho?24

A reorganização do setor, por meio da chefia e equipe, deve a respeitar a distância mínima de um metro e meio entre as pessoas no 

ambiente de trabalho. Deve-se adotar, preferencialmente, a ventilação natural nos ambientes de trabalho, evitando o uso de ar-

condicionado, mantendo portas e janelas abertas, a fim de facilitar a circulação de ar natural.



Como será feita a limpeza dos prédios e dos setores?25
Compete à Superintendência de Infraestrutura (Sinfra):

a) A desinfecção de todas as unidades e subunidades de trabalho, antes do reinício das atividades. Para a 

desinfecção, deve ser utilizado material desinfetante (álcool a 70%) para limpeza de mesas, teclados, mouses, 

impressoras, maçanetas, interruptores de acionamento de luz, controles e afins; 

b) A limpeza dos pisos com a utilização de solução contendo água, água sanitária e sabão;

c) A limpeza prévia dos filtros dos aparelhos de ar-condicionado, antes do retorno das atividades, e manutenção de 

cronograma de limpeza regular dos mesmos nos setores em que não houver condição de ventilação natural; 

d) A coleta frequente dos resíduos, evitando o seu armazenamento por longos períodos; 

e) A disponibilização, nas entradas de cada prédio administrativo, de dispenser, totem ou similar contendo álcool 

em gel para uso coletivo; 

f) A verificação das condições de uso dos dispensers de sabão líquido e papel toalha existentes, bem como sua 

substituição, caso estejam danificados; 

g) A verificação da disponibilidade e adequação dos itens de higiene dos banheiros (sabão, papel higiênico e papel 

toalha), pelas prestadoras de serviço; 

h) A identificação, nas áreas de uso coletivo (banheiros, vestiários, copas, cozinhas, etc), da utilização máxima de 

50% (cinquenta por cento) de sua capacidade; 

i) O isolamento dos bebedouros do tipo jato inclinado e/ou a sua adaptação, de modo a permitir o uso apenas por 

meio de copo de água individual. 

Como fica a questão do auxílio-transporte do servidor
que comparecer presencialmente à UFMA?

26

O auxílio-transporte será pago de forma proporcional aos dias trabalhados presencialmente, conforme atestado pela chefia 

imediata.

Comissão de Acompanhamento do Retorno Presencial do
Pessoal Técnico-Administrativo da UFMA.


