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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Universidade Federal do Pampa

INSTRUÇÃO NORMATIVA UNIPAMPA Nº 13, 20 DE MAIO DE 2022

Novas orientações sobre o desenvolvimento das a�vidades de trabalho
presenciais no âmbito da Reitoria, das Pró-Reitorias e das Unidades
Acadêmicas.

 

CONSIDERANDO, a PORTARIA GM/MS Nº 913, DE 22 DE ABRIL DE 2022 a qual declara o encerramento da
Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo
novo coronavírus (2019-nCoV) e revoga a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020,

 

CONSIDERANDO, a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 5 DE MAIO DE 2022, a qual estabelece o retorno
ao trabalho em modo presencial dos servidores e empregados públicos dos órgãos e en�dades do
Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC,

 

CONSIDERANDO, as a�vidades, discussões e proposições do Comitê de Monitoramento do Coronavírus
da Unipampa,

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e
com obje�vo fornecer novas orientações sobre o desenvolvimento das a�vidades de trabalho presenciais
no âmbito da Reitoria, das Pró-Reitorias e das Unidades Acadêmicas, determina e estabelece as
orientações abaixo:

 

Art. 1º A par�r do dia 22 de maio do corrente ano, com o fim da Emergência em Saúde Pública de
Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV),
conforme determina a PORTARIA GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022, os servidores que forem
contaminados pelo coronavírus deverão obrigatoriamente, se dirigir a uma unidade de saúde (pública ou
privada) e passar por avaliação médica, onde será observada a sua situação clínica e fornecido o atestado
médico para tornar possível o afastamento das a�vidades de trabalho.

Parágrafo único O servidor deverá encaminhar o atestado de afastamento em formato digital no prazo de
até cinco dias contados da data da sua emissão, através das plataformas/aplica�vos SIGEPE ou SouGov e
abrir um processo no SEI: PROGEPE - Licença para Tratamento de Saúde.

 

Art. 2º O uso de máscaras de proteção facial passa a ser em caráter de recomendação nos ambientes
externos e internos da Universidade Federal do Pampa.

Parágrafo único Os servidores contatantes, que �veram contato com indivíduos contaminados pelo
coronavírus, deverão permanecer em trabalho presencial, com uso obrigatório de máscaras de proteção
facial, por pelo menos 5 (cinco) dias até a realização do exame de constatação para COVID-19, ou por no
mínimo até 10 (dez) dias se não realizar exames e não apresentar sintomas. Em caso de confirmação da
contaminação, deverão apresentar atestado médico e se afastar das a�vidades conforme preconiza o Art.
1º.

Boletim de Serviço Eletrônico em 20/05/2022 
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Art. 3º Os servidores que se encontram em a�vidade remota em virtude de possuir comorbidades,
deverão retornar as a�vidades presenciais no dia 06 (seis) de junho do corrente ano, conforme determina
a INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 36, de 5 de maio de 2022.

Parágrafo único Os estudantes que se encontram em a�vidades de aula remota em virtude de possuir
comorbidades terão norma�va e orientações específicas a serem emi�das pela Pró-Reitoria de
Graduação, tendo em vista o andamento do semestre le�vo e a oferta de aulas no formato de Educação à
Distância.

 

Art. 4º A apresentação dos comprovantes de vacinação (doses de recomendação e de reforço) contra o
coronavírus, e exames médicos de PCR ou an�genos, passam a não ser mais obrigatórios para acesso ou
permanência nas instalações e nas unidades da Unipampa, tanto para os servidores, como para
colaboradores terceirizados, estudantes e público externo.

 

Art. 5º A presente Instrução Norma�va entra em vigor no dia 22 de maio de 2022.

 

Bagé, 20 de maio de 2022.

 

Roberlaine Ribeiro Jorge
Reitor

 

Assinado eletronicamente por ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor, em 20/05/2022, às 17:28,
conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as norma�vas legais aplicáveis.
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