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NOTA TÉCNICA 003/2020 – COVID19/GR/UFAM

 

Assunto: Sobre autorização de trabalho presencial 

 

 

Considerando a plena vigência da Decisão Ad Referendum Consuni 001/2020 do Magnífico Reitor desta
Universidade de suspender, por prazo indeterminado, a contar de 31 de março de 2020, as a�vidades
administra�vas presenciais, bem como as a�vidades acadêmicas da graduação, presenciais ou não
presenciais e determinar que sejam man�das as a�vidades consideradas essenciais.

 

Considerando que a pandemia de COVID-19 no Estado do Amazonas está em curso, e que apesar da
diminuição do número de casos e óbitos ainda está evidente a circulação viral.

 

Em atenção ao OFÍCIO CIRCULAR Nº 014/2020/PROGESP/UFAM que orienta sobre o preenchimento de
planilhas de trabalho remoto e solicita “Autorização do Reitor para o trabalho presencial” o qual por sua
vez tem solicitado a apreciação deste Comitê Geral em todos os processos recebidos, temos a relembrar
que está descrito no Plano de Biossegurança da UFAM que:  

 

“As Pró-Reitorias, as Unidades Acadêmicas, os Órgãos Suplementares e demais setores devem nomear
sua Comissão Local de Biossegurança (CLBio-UNIDADE), que deverá planejar na sua Unidade medidas
quanto ao retorno das a�vidades presenciais.

A CLBio-UNIDADE, juntamente com o Dirigente da Unidade, serão responsáveis por:

● Adequar o Plano de Biossegurança para sua Unidade;

● Supervisionar o cumprimento das ações do Plano de Biossegurança;

● Solicitar, em tempo hábil, os recursos materiais (Anexo II) associados ao enfrentamento da pandemia e
necessários ao cenário de retorno das a�vidades. A aquisição dependerá da disponibilidade
orçamentária e financeira;

●  Par�cipar e acompanhar o planejamento para o retorno das a�vidades presenciais, considerando as
orientações deste plano.”

 

Diante do exposto, salientamos que este Comitê não possui conhecimento específico e detalhado sobre
todas as a�vidades realizadas em cada unidade acadêmica e/ou administra�va desta Universidade.

 

 



 

Desta forma, a avaliação prévia da solicitação para execução de a�vidades presenciais por parte de
cada CLBio (Comissão Local de Biossegurança), inicialmente denominada Subcomitê-Unidade, em
concordância com a Direção de Unidade é de extrema importância para avaliação macro da demanda
pelo Reitor e pelo Comitê Geral.

 

Neste sen�do, orientamos que sejam seguidas as seguintes etapas:

 

1. Apresentação à CLBio-Unidade da listagem de servidores que demandam a�vidade presencial
com JUSTIFICATIVA de essencialidade;

2. Avaliação pela CLBio-Unidade com aval da Direção da Unidade do caráter de essencialidade e
das condições de risco no ambiente de trabalho;

3. Apresentação do parecer CLBio-Unidade ao Comitê Geral de Enfrentamento a COVID-19;

4. Encaminhamento ao Reitor de parecer do Comitê Geral.

5. Emissão de autorização do Reitor.

 

Ademais, cabe relembrar a responsabilidade individual de cada servidor sobre os cuidados de
biossegurança e que a CLBio-Unidade deverá acompanhar o cumprimento das orientações dispostas no
Plano de Biossegurança, assim como as amplamente divulgadas pelos órgãos de saúde e vigilância
epidemiológica. E em caso de não observância das condições básicas, comunicar a este Comitê geral.

Por fim, desejamos saúde à todos. 

                  COMITÊ INTERNO DE ENFRENTAMENTO AO SURTO EPIDEMIOLÓGICO DE CORONAVÍRUS

 

Manaus, 10/09/2020.
 

Documento assinado eletronicamente por Bernardino Cláudio Albuquerque, Professor do
Magistério Superior, em 11/09/2020, às 10:29, conforme horário oficial de Manaus, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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