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 PORTARIA FFLCH Nº 005, DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 

Dispõe sobre os critérios estabelecidos pela Comissão instituída pela Portaria 003/2021 
e 004/2021, para o retorno presencial das atividades na Faculdade de Filosofia, Letras 
e Ciências Humanas.  

  

O Diretor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, usando de suas 
atribuições legais, regimentais e estatutárias, considerando as decisões tomadas pelo 
Grupo de Trabalho, elencou elementos mínimos de prevenção e cuidado que devem 
ser respeitados para a retomada segura e consistente dos trabalhos presenciais. 

Além dos critérios objetivos, principalmente no que tange aos instrumentos de 
segurança e proteção, consagram-se elementos subjetivos conferidos às chefias, 
levando – se em consideração a natureza e condições de cada setor/serviço. 

Cumpre ressaltar que as considerações descritas são aplicáveis somente aos 
servidores totalmente imunizados, nos termos do artigo 7º da Portaria GR 7670/21. 

  

                                                   PORTARIA 

 

                                 Capítulo I – Obrigações e responsabilidades 

  

Artigo 1º –  É de responsabilidade da Direção: 

I -  Atualizar a Comissão criada para planejar o retorno presencial com informações, 
equipamentos e alterações de protocolo; 

II - Fiscalizar o uso e a instalação dos equipamentos de segurança obrigatórios 
(máscaras, álcool e acrílico de proteção em determinados setores); 

III - Instruir a equipe de limpeza para que os ambientes sejam higienizados com 
frequência; 

IV - Revisar os sistemas de ar-condicionado,  ventilação, hidráulica e elétrica dos prédios 
da Unidade; 

V - Analisar e atender, dentro das limitações físicas e financeiras,  as demandas de 
infraestrutura e segurança;  

VI - Deliberar sobre a abertura dos espaços estudantis.   
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Artigo 2º - É obrigação das Chefias: 

I - Exigir o uso de máscaras dos funcionários, docentes e alunos; 

II - Fiscalizar a existência de frascos com álcool em gel nas salas, se possível em todas 
as mesas onde haja trabalho presencial; 

III - Readequar o ambiente de forma a promover o distanciamento das mesas e postos 
de trabalho, com, no mínimo, 1,5 metro; 

IV - Informar a Direção sobre o cronograma de trabalho adotado; 

V - Garantir que o funcionário  instruído a retornar presencialmente esteja imunizado 
nos termos da Portaria GR 7670/21; 

VI - Estabelecer o rodízio de funcionários, em dias ou horas de trabalho, caso não seja 
possível manter o distanciamento supramencionado ou se constate a ausência de 
equipamentos obrigatórios;  

VII - Manter, de forma remota, o atendimento dos locais cuja abertura possa acarretar 
aglomeração. 

  

Artigo 3º -  É obrigação dos funcionários, docentes e alunos: 

I - Utilizar máscaras protetoras e álcool em gel durante toda a jornada de trabalho; 

II - Seguir as orientações e protocolos de higiene divulgados pelos órgãos de saúde; 

III - Não compartilhar objetos de uso pessoal; 

IV - Respeitar o distanciamento de 1,5 metro (aproximadamente 3 passos); 

V – Obedecer escalas e horários que forem determinadas para evitar aglomeração; 

VI - Notificar imediatamente quaisquer situações que estejam em desacordo com as 
normas sanitárias de prevenção; 

VII - Comunicar formalmente à chefia imediata circunstâncias impeditivas de seu retorno 
presencial. Em caso de recomendações médicas, o comunicado deve ser instruído com 
o competente laudo, para ser validado pela Superintendência de Saúde.  

  

                 Capítulo II - Recomendações para o horário de almoço 

Artigo 4º - O momento de maior circulação e aglomeração nos ambientes de trabalho é 
o horário de almoço. Servidores e chefias devem redistribuir esses horários em escala 
alternada, visando a redução do trânsito de pessoas no mesmo ambiente. 
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§ 1º -  É fundamental que haja respeito e coordenação entre as chefias que atuam no 
mesmo prédio, para escalonar de forma adequada o espaço do refeitório. 

§ 2º  - Na medida do razoável, e sempre respeitando normas de segurança e 
higienização, fica permitido realizar as refeições nos locais de trabalho. 

       

                      Capítulo III - Isolamento e notificação de casos suspeitos 

  

Artigo 5º - Casos suspeitos devem ser imediatamente comunicados à Direção da 
Faculdade e dispensados do trabalho presencial pela chefia imediata. O retorno às 
atividades presenciais fica condicionado à apresentação do teste de COVID-19 ou o 
prazo de 14 dias após o último sintoma. 

  

                       Capítulo IV - Situações excepcionais  

  

Artigo 6º - Caso a chefia entenda necessário adotar o rodízio de funcionários para 
atender as normas de segurança, é preciso levar em consideração os aspectos 
elencados abaixo, lembrando que a lista não é taxativa e contempla situações 
excepcionais: 

I - Servidores do grupo de risco; 

II - Servidores com filhos em idade escolar; 

III - Coabitantes com idosos ou pessoas com deficiência e integrantes do grupo de risco; 

IV - Servidores que utilizam transporte público coletivo para se deslocarem ao trabalho.  

  

                                           Capítulo V – Registro de frequência  

 

Artigo 7º - Uma vez adotado pela chefia o rodízio de funcionários, para atender às 
normas de segurança, o servidor que trabalhar presencialmente deve anotar sua 
jornada no REP – Registro Eletrônico de Frequência. 

 § 1º -  As alternâncias em dias da semana devem ser supridas, no registro, com a 
justificativa “Teletrabalho” ou “Permanência em Domicílio”, dependendo do caso. 

§ 2º - Eventuais reduções na jornada, com a finalidade de estabelecer rodízio entre 
funcionários, devem ser registradas no REP, cabendo ao funcionário e às chefias, 
respectivamente, incluir e abonar com a justificativa “Teletrabalho”. 
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                                 Capítulo VI - Atividades acadêmicas  

 

Artigo 8º - É facultado aos departamentos promover atividades acadêmicas, não aulas, 
com no máximo 20 pessoas, sempre respeitando os critérios de segurança e higiene.  

 § 1º - O aluno não vacinado não poderá participar de qualquer atividade presencial.  

 § 2º-  O aluno que já tiver recebido uma dose da vacina, mesmo sem ter completado o 
ciclo vacinal, poderá, no caso de necessidade acadêmica, frequentar o campus, 
observadas as normas de segurança sanitária.   

Artigo 9º - A princípio, as aulas de graduação e pós-graduação presenciais terão início 
somente no primeiro semestre de 2022. 

Parágrafo único - Por analogia, equipara-se ao caput deste artigo os cursos ministrados 
pelo Centro de Línguas da Faculdade.  

Artigo 10º - A Biblioteca Florestan Fernandes, em razão de suas especificidades, 
estabelecerá cronograma de trabalho próprio respeitando as diretrizes apresentadas. 

 

    Capítulo VII - Disposições finais  

 

Artigo 11º - As medidas elencadas na presente Portaria levam em consideração a 
situação epidemiológica do Estado de São Paulo. Eventuais alterações que venham a 
colocar em risco os funcionários, docentes e alunos da Faculdade, revogam 
imediatamente as medidas adotadas para adequações.   

Artigo 12º - A Comissão fica prorrogada por prazo indeterminado para acompanhamento 
e atualizações que se fizerem necessárias, e poderá sofrer alterações com a melhora 
nos indicadores epidemiológicos.  

  

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 13 de setembro de 2021. 

  

                                                        Paulo Martins 
                                                   Diretor  
 


