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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ - UESC 
ASSOCIAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DA UESC - UESC/AFUSC

Oficio s/n - CONJUNTO ADUSC/AFUSC/2021 - UESC/AFUSC
 

Salvador/BA, 23 de novembro de 2021.
Assunto: OF S/N ADUSC/AFUSC - Relatoria atualização da IN 01/2021 Reitoria

 

Magnífico Reitor

Em reunião ampliada promovida pela ADUSC e AFUSC que no dia 23.11, às 10h, em sala do Google Meet,
estavam presentes, representando a Administração Superior, a PROAD, na figura do Pró-Reitor de
Administração e Finanças, Paulo Craveiro e a CDRH, representada pela Coordenadora de Recursos Humanos,
Rosana Queiroz.

O momento foi destinado a recepcionar sugestões e contribuições dos servidores técnicos e docentes por
intermédio de uma oitiva, conforme acordado na 62ª reunião do CONSU ocorrida dia 12.11.2021.

O objetivo da oitiva foi consubstanciar a Administração Superior de um nivelamento de informações advindo de
anseios das categorias de técnicos e docentes para atualização da IN (Instrução Normativa) 01/2021 Reitoria,
conforme Artigo 3º da Res. 15/2021, lê-se: Art. 3º - Caberá à Administração Superior, no prazo de 30 dias a
partir desta  resolução, atualizar a Instrução Normativa 01/2021, incluindo os protocolos de biossegurança e
sanitários, de modo a garantir.

Desta forma destaca-se nesta relatoria os encaminhamentos abaixo extraídos da reunião ampliada e que seguem
encaminhados a Administração Superior:

 

Observar os ofícios da ADUSC e AFUSC, extraídos de suas assembleias, respectivamente, dias 10 e 11 de
novembro, onde as categorias se posicionam face ao retorno presencial para 2022;
Promover sistema eficiente de fiscalização no campus quanto aos protocolos de biossegurança;
Observar as resoluções da UNEB e UESB, recentemente aprovadas, sobre plano de retorno e
biossegurança para 2022;
Observar a aquisição das máscaras Pff-2 ao invés da N-95;
Buscar alternativas para quantificar o número de servidores referente ao retorno no mês de Janeiro/2022,
com objetivo de planejar o adequado fornecimento de EPI’s, transporte dos servidores e outras
circunstâncias correlatas;
Observar o resultado dos questionários aplicados aos servidores com relação a perspectiva do retorno
presencial e o transporte de servidor aplicados em 2021;
Colher junto as chefias informações sobre a realidade do quantitativo dos setores e a previsão de retorno
presencial se escalonado, revezamento e etc;
Fomentar que os funcionários/as que fazem parte de grupos de risco, ou que sejam responsáveis legais por
pessoas de grupo de risco ou crianças ainda não vacinadas, poderão solicitar, de forma excepcional, a
realização de atividades remotas de forma integral ou parcial;
Gestionar frente a secretaria de saúde do município de Ilhéus a aplicação de uma terceira dose de reforço
para técnicos, docentes, discentes e terceirizados
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Definição de um cronograma para atendimentos dos chamados de Help Desk relacionados às condições de
infraestrutura e equipamentos dos setores administrativos;
Higienização regular das dependências da Universidade;

 

As entidades AFUSC e ADUSC se posicionam em consonância face a proteção do bem maior: a vida dos
servidor docente e técnico. E para este retorno presencial definido pela Res. CONSU 15/2021, reiteramos a
necessidade de ações estratégicas e coordenadas que assegurem mitigar todos os riscos possíveis e majorar a
segurança e proteção.

Respeitosamente 
Arturo Samana/ADUSC 
Rafael Bertoldo/AFUSC

Documento assinado eletronicamente por Rafael Bertoldo dos Santos, Técnico Universitário, em
23/11/2021, às 20:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do
Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00039135602 e
o código CRC 556F2A24.

Referência: Processo nº 073.13589.2021.0028072-70 SEI nº 00039135602

http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014
https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

