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Plano de Retomada 
ATIVIDADES PRESENCIAIS



1. Proposta de retomada - Fase 1 • a partir de 15/06/2020 

2. Proposta de retomada - Fase 2 • a partir de 05/08/2020

3. Atividades de suporte - Fases 1 e 2 

PLANO DE RETOMADA 



É FUNDAMENTAL o envolvimento das chefias no cumprimento de todas as orientações, recomendações 
e indicações, com o objetivo de acolher todos os nossos servidores e de propiciar o melhor 
atendimento aos nossos alunos, com todos os critérios de segurança para prevenção ao COVID-19.

FASE 1  

Proposta de retomada das atividades administrativas presenciais em 15/06/2020 para 
Departamentos e demais Setores – a partir de 15/06/2020 

FASE 2 

Retomada das aulas em agosto/2020 – a partir de 05/08/2020  em fase de planejamento 

PLANO DE RETOMADA 



Retomada das Atividades
Administrativas Presenciais
(Departamentos e Setores)

15 DE JUNHO DE 2020



 Calendário de provas: 

de 15 a 27/06 - provas oficiais

de 29/06 a 04/07 - provas alternativas

de 06 a 11/07 - provas suplementares

 Período de rematrícula: 15 a 31/7/2020

 Retorno presencial de todas as Unidades de Ensino 
em 02 jornadas           prioridade: o ALUNO

 Como vai funcionar no período de provas?

 O aluno (sem acesso a internet ou que perdeu a 
prova por algum  motivo) faz agendamento da prova 
pessoalmente, por telefone ou e-mail da secretaria 
para realizá-la no laboratório do próprio 
Departamento (ver documento PRG). O 
requerimento para alternativas secretaria virtual.

 Caberá às chefias organizarem rotinas das 
secretarias e agendamento nos laboratórios, 
conforme Portaria PRA 173/20 com o apoio e 
suporte da PRA.

RETOMADA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 15/06 • DEPARTAMENTOS E SETORES

 Motivação principal: acolher os alunos no período de provas, sempre considerando a saúde de toda a comunidade



RETOMADA 15/06

FUNCIONAMENTO EM 
TODOS OS PRÉDIOS

GRUPO DEPTOS
RETORNO TOTAL DO 

PRESENCIAL EM 2 
JORNADAS

GRUPO ADMINISTRATIVO
REITORIA E PRÓ-REITORIAS

ATENDIMENTO PRESENCIAL 
E TELETRABALHO 

GRUPO DE RISCO

1. TELETRABALHO

2. APRESENTAÇÃO DE 
ATESTADO MÉDICO JUNTO 

AO SESMO PARA 
VALIDAÇÃO

TELETRABALHO PERMITIDO 
APENAS COM 

FUNCIONAMENTO 
PRESENCIAL NO SETOR 
ENTRE AS JORNADAS E 
AVALIAÇÃO DA CHEFIA 
(DIMINUIR SERVIDORES 
DENTRO DAS SALAS)

RETOMADA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 15/06 • DEPARTAMENTOS E SETORES

 Motivação principal: acolher os alunos no período de provas, sempre considerando a saúde de toda a comunidade



INFORMAÇÕES IMPORTANTES  para retomada

Jornada de 6 horas: as chefias determinarão escala de trabalho aos subordinados, ajustando o 
funcionamento do setor em duas jornadas de trabalho, priorizando sempre o atendimento ao aluno, o 
distanciamento social, a higienização e o uso obrigatório de máscaras

Horário de Funcionamento: 
7h às 13h e das 16h às 22h (Exceção: Cursos integrais – 3 jornadas: 7h-13h / 13h-19h / 16h-22h)

Manutenção do teletrabalho: apenas ao grupo Reitoria e Pró-reitorias, desde que não haja prejuízo às 
atividades, cabendo à chefia acompanhar a produtividade e desempenho (Anexo III  - Relatório deve 
continuar sendo preenchido) 

RETOMADA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 15/06 • DEPARTAMENTOS E SETORES



Servidores com 60 anos e grupos de risco (art. 7º do Ato Executivo nº 11/2020 PRA)

§1º Os servidores que se encontrarem nas condições previstas deverão apresentar o
respectivo atestado ou laudo médico a ser submetido à avaliação do SESMO.

§ 4º Cumpridos os requisitos para a dispensa ao trabalho, a mesma somente será deferida
se não houver possibilidade de aproveitamento do servidor em regime especial de teletrabalho.

Laboratoristas e Servidores do SiBi

A organização dos laboratórios deve ser feita em conjunto com chefia imediata e o professor /
técnico responsável.

A organização das Bibliotecas é de responsabilidade do coordenador do Sibi.

Servidores cedidos para outro Setor (EVA, FIES, etc) continuarão prestando serviço nestes setores.

RETOMADA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 15/06 • GRUPOS ESPECÍFICOS



Fase 1
Retomada 

grupo 
administrativo

Efetivado 
Orientações e 
treinamento 

SESMO 
(Portaria 

173/20 PRA)

Efetivado

Máscaras de 
tecido para 
servidores e 
Professores 

(retirar Sesmo)

Em compra 
banners 

informativos 
para todas as 

portarias e 
distribuição 

prédios

Em análise 
Aferição de 
temperatura 
ocorrerá nas 

portarias (para 
Fase 2) 

Efetivado
instalação e 

abastecimento 
de álcool gel  
nos prédios

Em tratativa 
com empresa 
de limpeza, 

seguir 
protocolos 
UNITAU

Em fase de 
elaboração 
projeto de 

demarcação 
dos espaços 
para Fase 2

RETOMADA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 15/06 • ATIVIDADES EM EXECUÇÃO



INFORMAÇÕES IMPORTANTES  sobre segurança, limpeza e EPI

CIPA fará vistorias para verificar as medidas de segurança e de saúde, por meio de visitas -
cronograma idealizado pelos seus componentes.

Máscaras de tecido: já foram adquiridas 3 unidades para servidores e professores, o que atende
aos protocolos PRA. RETIRAR NO SESMO - das 8h às 14h (Mediante lista de controle)

A limpeza será realizada pela empresa contratada, mas a manutenção diária e constante deve ser
feita pelo servidor da secretaria e do laboratório.

A vigilância terá caráter controlador no acesso aos prédios, orientando a comunidade universitária
para o uso de máscaras e do álcool gel. NÃO SERÁ PERMITIDO O ACESSO SEM MÁSCARA!

Orientações de segurança/saúde: Serão distribuídos cartazes e adesivos orientando sobre higiene
das mãos, uso de máscaras e distanciamento.

RETOMADA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM 15/06 • 
PROTOCOLOS DE SEGURANÇA E LIMPEZA



EXEMPLO • ADESIVOS E BANNERS BANNERS: 1,2X0,7m



EXEMPLO • ADESIVOS E BANNERS ADESIVOS: 0,42X0,29cm



Retomada das Atividades
Acadêmicas Presenciais
(Departamentos e Setores)

AGOSTO/2020



Objetivos

Acolher nossos alunos de forma empática e segura

Manter a universidade viva e ativa para a sua 
sustentabilidade

A FASE 2 deve ser planejada 
de forma  conjunta com o 
grupo gestor (Pró-reitores e 
Diretores/Coordenadores de 
Unidades de Ensino)

RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM AGOSTO/2020

 Motivação principal: início das atividades acadêmicas, 
sempre considerando a saúde de toda a comunidade universitária



Algumas questões a serem planejadas:

Período de funcionamento dos prédios (horários)

Organização espacial dos prédios (readequação espaços físicos comuns)

Estudo do fluxo de pessoas 

Estudo de impacto econômico para readequação

Definição de equipamentos/sinalização do local

Atribuição de aulas (RH fazendo levantamento) 

 Motivação principal: início das atividades acadêmicas, 
sempre considerando a saúde de toda a comunidade universitária

RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM AGOSTO/2020



Orientações e treinamentos pelo SESMO em relação às ações de higiene e saúde

Retirada de máscaras de tecido para os professores (3 para cada)

Intensificação das vistorias da CIPA verificando as medidas de segurança e de saúde

Cantinas fechadas até liberação pelo Governo Estadual de SP

RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM AGOSTO/2020

 Motivação principal: início das atividades acadêmicas, 
sempre considerando a saúde de toda a comunidade universitária



Exemplo da Engenharia Civil

RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM AGOSTO/2020



RETOMADA DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS EM AGOSTO/2020

Exemplo



Atividades de suporte



Caberá à cada chefia referendar a necessidade e 
quantidade dos EPIS da planilha.

A validação demanda responsabilidade pelo quantum a 
ser dispendido para a referida compra e a PRA apenas irá 
operacionalizar o retorno das atividades não sendo de sua 
competência a indicação e quantificação da necessidade 
dos laboratórios, clínicas e EAJ.

FLUXO DO LEVANTAMENTO DE MATERIAIS EPI - COMPRA

Portaria 173/20 -
cria Protocolos

PREX e PRG 
encaminham 
necessidades

PRA unifica
necessidade em 

uma planilha

Validação planilha 
SESMO

Início processo de 
compra

Compra 
determinará prazo 
de entrega para 

início aulas práticas

RESPONSABILIDADES:

PRA – processo de compra

REQUISITANTE – apurar necessidade de compra



PROSPECTO QUANTITATIVO DE COMPRA EPI

PRA cria 
Protocolos

Levantamento 
inicial das 
Clínicas e Depto
para consumo 
06 meses

SESMO reavalia 
necessidade 
para 60 dias  

Formalização 
pedido de 
compra



Conclusão

 A UNITAU vem atuando de forma a fornecer os melhores resultados diante do

momento que estamos passando.

 Importância do trabalho em equipe.

 Autonomia e proatividade dos gestores.

 Necessidade de planejamento global e setorizado (singularidade de cada

Unidade de ensino ou setor).
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Obrigada!Obrigada!
Reitoria/Comissão Covid-19/Pró-reitoria


