
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Resolução do CONSUNI nº ____2022 

 

 

 

Regulamenta o Programa de Gestão e 

Desempenho no âmbito da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro. 

 

 

 

O Conselho Universitário (CONSUNI) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), em sua Reunião Ordinária, realizada em ___ de _______ de 2022, visando 

disciplinar a execução das atividades pelos(as) agentes da UFRJ, com observância à 

eficiência e à qualidade na prestação dos serviços aos(às) usuários(as), e respeito aos 

princípios da Administração Pública,  

 

resolve: 

 

Art. 1º Regulamentar o Programa de Gestão e Desempenho (PGD), no âmbito da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

 

 

Parágrafo único. A implantação do PGD na UFRJ encontra amparo legal no Decreto nº 

11.072, de 17 de maio de 2022 e demais dispositivos legais aplicáveis. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º Para fins desta Resolução, aplicam-se as seguintes definições: 

 

I –   Programa  de Gestão e Desempenho - PGD: ferramenta de gestão autorizada em ato 

normativo pela autoridade máxima do órgão, que disciplina o exercício de atividades 

por meio de acordo firmados em plano de trabalho com a chefia imediata, cujos 

resultados possam ser efetivamente mensurados e que dispensa o registro de ponto; 

 

II - Plano de trabalho: acordo firmado entre o(a) participante do PGD e sua chefia 

imediata, contemplando as atividades, prazos, entregas e demais critérios para a 

execução das atividades de trabalho;  

 

III – Atividade: conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma individual e 

supervisionada pela chefia imediata, visando ao cumprimento dos acordos firmados no 

âmbito dos planos de trabalho; 

 

IV – Entrega: resultado do esforço empreendido na execução de uma atividade definida 

no plano de trabalho com data prevista de conclusão; 

 

V – Participante: agente público(a) que aderiu, formalmente, ao PGD; 

 



VI – Chefia imediata: autoridade imediatamente superior ao(à) agente público(a); 

 

VII – Dirigente da unidade: autoridade máxima da unidade; 

 

VIII – Unidade: instância acadêmica, administrativa e/ou assistencial, na qual o(a) 

agente público(a) desempenha suas atividades. 

 

IX – Modalidades de trabalho: formas de execução do trabalho previstas no âmbito do 

PGD; 

 

X – Modalidade de trabalho presencial: forma de trabalho na qual o(a) participante 

realiza as atividades acordadas no plano de trabalho firmado com a chefia imediata 

presencialmente nas instalações do órgão, dispensado o controle de frequência; 

 

XI – Modalidade de teletrabalho: forma de trabalho na qual o(a) participante realiza as 

atividades acordadas no plano de trabalho firmado com a chefia imediata fora das 

dependências físicas do órgão, parcial ou integralmente, de forma remota e com a 

utilização de recursos tecnológicos, dispensado o controle de frequência; 

 

XII – Comissão de acompanhamento e avaliação do PGD/UFRJ: comissão interna com 

representação institucional, responsável por acompanhar e avaliar o PGD na UFRJ. 

 

Art. 3º O Programa de Gestão e Desempenho (PGD) da UFRJ objetiva regulamentar o 

desenvolvimento das atividades laborais, baseado em acordos firmados entre os(as) 

envolvidos(as), contemplando processos de trabalho e gestão que possibilitem, entre 

outras ações: 

 

I – melhorar o aproveitamento do tempo na realização das tarefas, pela redução de 

atividades secundárias prescindíveis; 

 

II – favorecer o compromisso dos(as) envolvidos(as) com a atuação na construção 

participativa dos processos de trabalho; 

 

III – contribuir para o bem-estar dos(as) servidores(as) e para o equilíbrio na relação do 

trabalho com as demais atividades e áreas de atuação; 

 

IV – estimular a adoção de novas tecnologias para a adequação e aprimoramento dos 

processos de trabalho; 

 

V – manter a atenção na qualidade dos serviços públicos prestados à sociedade. 

 

DOS(AS) PARTICIPANTES DO PGD 

 

Art. 4º Podem aderir ao PGD da UFRJ todos os(as) agentes públicos(as) em exercício 

na UFRJ, doravante denominados(as) servidores(as), que realizem atividades 

compatíveis com o regulamentado nesta Resolução e sejam contemplados(as) nos 

processos definidos e autorizados pela unidade de lotação, a saber: 

 

I – servidores(as) públicos(as) ocupantes de cargo efetivo; 

 



II – servidores(as) públicos(as) ocupantes de cargo em comissão; 

 

III – empregados(as) públicos(as) em exercício na UFRJ; 

 

IV – contratados(as) por tempo determinado, nos termos da legislação vigente; e 

 

V – estagiários(as), observado o disposto na legislação vigente; 

 

Parágrafo único. A participação de empregados(as) públicos(as), contratados(as) e 

estagiários(as), de que tratam os incisos III, IV e V, dar-se-á ainda mediante observância 

das regras dos respectivos contratos de trabalho e da legislação correspondente. 

 

 

DAS MODALIDADES DE TRABALHO 

 

Art. 5º O PGD da UFRJ adotará as modalidades de trabalho: 

 

I – presencial; e 

 

II – teletrabalho.  

 

§ 1º Independente da modalidade de adesão, o(a) participante deverá pactuar plano de 

trabalho com a chefia imediata, conforme Art. 28 desta Resolução. 

 

§ 2º O cumprimento do plano de trabalho pelo(a) servidor(a) equivale ao cumprimento 

da respectiva jornada de trabalho. 

 

Art. 6º A modalidade de trabalho presencial requer a presença diária do(a) participante à 

unidade de trabalho, dispensando-o(a) da obrigatoriedade de registro do ponto. 

 

Parágrafo único. Não há limite para a adesão à modalidade de trabalho presencial, 

ficando a critério da unidade estabelecer, no edital, o limite máximo, quando necessário. 

 

Art. 7º Na modalidade de teletrabalho o cumprimento da jornada regular pelo(a) 

participante poderá ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em execução 

parcial ou integral.  

 

§1º O teletrabalho não configura regime de prontidão ou de sobreaviso, devendo as 

comunicações entre a chefia imediata e o(a) servidor(a) seguir o horário previamente 

acordado no Plano de Trabalho, respeitada a jornada diária de trabalho. 

 

§ 2º A alternância entre a execução das atividades de forma presencial e teletrabalho 

deverá acontecer em dias inteiros. 

 

§ 3º Os(As) participantes da modalidade de teletrabalho parcial poderão executar até 

60% (sessenta por cento) da sua jornada de trabalho semanal nessa modalidade, desde 

que definido no edital de adesão da unidade. 

 

Art. 8º A modalidade de teletrabalho integral será considerada excepcional, no limite de 

10% (dez por cento) do quadro de pessoal da unidade e deverá cumprir critérios 
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específicos, definidos no edital de adesão, com prioridade para os requisitos de 

remoção, nos termos das alíneas "a" e "b" do inciso III do caput do art. 36, da Lei n. 

8.112, de 1990, e para concessão da licença por motivo de afastamento do cônjuge ou 

companheiro(a) prevista no art. 84 da Lei n. 8.112, de 1990, desde que para o exercício 

de atividade compatível com o seu cargo e sem prejuízo para a Administração.  

 

Parágrafo único. Na hipótese de haver necessidade de ultrapassar o limite estabelecido 

para o teletrabalho integral, a unidade deve encaminhar ofício com a solicitação e 

respectiva justificativa à Pró-Reitoria de Pessoal para avaliação. 

 

DO TELETRABALHO NO EXTERIOR 

 

Art. 9º O teletrabalho, com o(a) servidor(a) residindo no exterior, nos termos do Decreto 

11.072, de 17 de maio de 2022, somente será admitido: 

 

I – para servidores(as) públicos(as) federais efetivos(as) que tenham concluído o estágio 

probatório; 

 

II – em regime de execução integral; 

 

III – no interesse da administração; 

 

IV – se houver PGD instituído na unidade de exercício do(a) servidor(a); 

 

V – com autorização específica do(a) Reitor(a) da UFRJ; 

 

VI – por prazo determinado; 

 

VII – com manutenção das regras referentes ao pagamento de vantagens, remuneratórias 

ou indenizatórias, como se estivesse em exercício no território nacional; e 

 

VIII – e em substituição ao(à): 

 

a) afastamento para estudo no exterior previsto no art. 95 da Lei nº 8.112, de 11 

dezembro de 1990, quando a participação no curso puder ocorrer simultaneamente com 

o exercício do cargo; 

 

b) exercício provisório de que trata o § 2º do art. 84 da Lei nº 8.112, de 1990; 

 

c) acompanhamento de cônjuge afastado nos termos do disposto nos art. 95 e art. 96 da 

Lei nº 8.112, de 1990; 

 

d) remoção de que trata a alínea “b” do inciso III do parágrafo único do art. 36 da Lei nº 

8.112, de 1990, quando o tratamento médico necessite ser realizado no exterior; ou 

 

e) licença para acompanhamento de cônjuge que não seja servidor(a) público(a) 

deslocado(a) para trabalho no exterior, nos termos do disposto no caput do art. 84 da Lei 

nº 8.112, de 1990.  
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§ 1º Poderá ser permitida, pelo(a) Reitor(a), de forma justificada, a realização de 

teletrabalho no exterior pelos(as) empregados(as) públicos(as) em exercício na UFRJ, 

enquadrados(as) em situações análogas àquelas referidas no inciso VIII do Art. 9º do 

caput deste Artigo. 

 

§ 2º É de responsabilidade do(a) participante observar as diferenças de fuso horário do 

país em que pretende residir para fins de atendimento da jornada de trabalho fixada pelo 

órgão ou pela entidade de exercício. 

 

§ 3º O total de agentes públicos autorizados para o teletrabalho no exterior não poderá 

ultrapassar 10% (dez por cento) do total de vagas previstas no edital de adesão da 

unidade.   

 

§ 4º O prazo do teletrabalho no exterior será de 3 (três) anos, prorrogável por até 3 (três) 

anos, e as exceções serão tratadas de acordo com a legislação em vigor. 

 

Art. 10. A autorização para teletrabalho no exterior poderá ser revogada por razões 

técnicas ou de conveniência e oportunidade, por meio de decisão fundamentada. 

 

§ 1º Será concedido prazo de 2 (dois) meses para o(a) participante retornar às atividades 

presenciais ou ao teletrabalho a partir do território nacional, conforme os termos da 

revogação da autorização do teletrabalho no exterior. 

 

§ 2º O prazo estabelecido no § 1º deste Artigo poderá ser reduzido mediante 

justificativa do dirigente e o de acordo do(a) participante. 

 

§ 3º O(a) participante do PGD manterá a execução das atividades estabelecidas por sua 

chefia imediata até o retorno efetivo à atividade presencial. 

 

DAS ATIVIDADES  

 

Art. 11 São atividades elegíveis ao PGD aquelas cujo desenvolvimento e 

acompanhamento possam ser realizados de acordo com os planos de trabalho pactuados 

entre os(as) participantes e as chefias imediatas, em consonância com os objetivos da 

instituição, independentemente do local de realização.  

 

Art. 12 Na modalidade de teletrabalho enquadram-se, preferencialmente, atividades com 

os seguintes atributos: 

 

I – cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação com outros(as) 

agentes públicos(as); 

 

Il – cuja natureza e/ou complexidade exija elevado grau de concentração; 

 

III – cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de 

previsibilidade e/ou padronização nas tarefas; 

 

IV – possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de 

recursos tecnológicos;  

 



V – atividades dos(as) servidores(as) docentes ocupantes de cargo efetivo, quando em 

cargo de gestão. 

 

Art. 13. O teletrabalho não abrange: 

 

I – atividades cuja natureza exija, exclusivamente, a presença física do(a) participante; 

 

II – atividades dos(as) servidores(as) docentes ocupantes de cargo efetivo, com exceção 

dos(as) docentes ocupantes de cargo de gestão; e 

 

III – atividades que possam reduzir a capacidade de atendimento ao público interno e 

externo. 

 

DO DESLOCAMENTO EVENTUAL 

 

Art. 14. Nos deslocamentos em caráter eventual ou transitório ocorridos no interesse da 

administração para localidade diversa da sede do órgão ou da entidade de exercício 

do(a) servidor(a), o(a) participante do PGD fará jus a diárias e passagens e será utilizado 

como ponto de referência: 

 

I – a localidade a partir da qual exercer as suas funções remotamente; ou 

 

II – caso implique menor despesa para a administração pública federal, o endereço do 

órgão ou da entidade de exercício. 

 

Parágrafo único.  O(A) participante do PGD na modalidade teletrabalho que residir em 

localidade diversa da sede do órgão ou da entidade de exercício não fará jus a 

reembolso de qualquer natureza ou a diárias e passagens referentes às despesas 

decorrentes do comparecimento presencial à unidade de exercício. 

 

DO ADICIONAL NOTURNO 

 

Art. 15. Não será devido o pagamento de adicional noturno aos(às) participantes do 

PGD de que trata esta Resolução. 

 

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica aos casos em que for comprovada a 

atividade, ainda que remota, prestada em horário compreendido entre vinte e duas horas 

de um dia e cinco horas do dia seguinte, desde que haja necessidade comprovada da 

administração pública federal e autorização prévia concedida por sua chefia imediata. 

 

DOS OUTROS ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES 

 

Art. 16. É vedado o pagamento ao(a) participante do PGD na modalidade teletrabalho 

em regime de execução integral de: 

 

I – adicionais ocupacionais de insalubridade, periculosidade ou irradiação ionizante; e 

 

II – gratificação por atividades com Raios-X ou substâncias radioativas. 

 

DA ADESÃO PELA UNIDADE 



 

Art. 17. A implementação do PGD é facultativa às unidades acadêmicas, administrativas 

e/ou assistenciais da UFRJ e deve ser aprovada no colegiado da unidade, quando 

houver, atendendo à conveniência e ao interesse da Administração, não se constituindo 

direito nem obrigação do(a) servidor(a). 

 

Art. 18. As unidades que desejarem aderir ao PGD deverão publicar edital com os 

critérios técnicos para adesão dos(as) interessados(as) em participar do programa, 

devendo conter, no mínimo as seguintes especificações: 

 

I – total de vagas; 

 

II – modalidades de execução; 

 

III – tabela de atividades (anexo II); 

 

IV – limitações à participação, com justificativa; 

 

V – prazo de permanência no PGD, quando aplicável; 

 

VI – conhecimento técnico requerido para o desenvolvimento da atividade; 

   

VII – infraestrutura necessária para execução das atividades em regime de teletrabalho; 

 

VIII – prazo de adesão. 

 

 

§ 1º O edital de adesão ao PGD deverá ser publicado pela unidade no boletim interno da 

UFRJ. 

 

§ 2º A seleção dos(as) participantes é ato discricionário e deve ser feita a partir da 

avaliação de compatibilidade entre as atividades a serem desempenhadas e o 

conhecimento técnico dos(as) interessados(as). 

 

Art. 19. Caso o total de candidatos(as) exceda o quantitativo de vagas, como critérios de 

desempate, o(a) dirigente da unidade observará, prioritariamente, os seguintes critérios, 

nessa ordem: 

 

I – os(as) servidores(as) que possuem horário especial, nos termos dos §§ 1º a 3º do art. 

98, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

 

II – gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação; 

 

III – servidores(as) com mobilidade reduzida, nos termos da legislação vigente; 

 

IV – servidores(as) participantes com dependentes econômicos até a idade de 6 (seis) 

anos ou acima de 65 (sessenta e cinco) anos, desde que conste no assentamento 

funcional; 

 

V – servidores(as) com vínculo efetivo; 



 

VI – servidores(as) com maior tempo de exercício na unidade, ainda que descontínuo. 

 

§ 1º Sempre que possível, será promovido revezamento dos(as) interessados(as) no 

programa de gestão. 

 

§ 2º O(A) dirigente da unidade poderá incluir critérios adicionais de adesão, que 

deverão constar no edital a ser lançado. 

 

DAS LIMITAÇÕES E CANCELAMENTOS DA PARTICIPAÇÃO NO 

PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO 
 

Art. 20. É vedada a autorização da prestação de serviços extraordinários pelos(as) 

participantes do PGD. 

 

Parágrafo único. O cumprimento, pelo(a) participante, de metas superiores às metas 

previamente  estabelecidas não configura a realização de serviços extraordinários. 

 

 

Art. 21. Não será concedida ajuda de custo ao(à) participante do PGD quando não houver 

mudança de domicilio em caráter permanente, no interesse da Administração. 

 

Parágrafo único. Será restituída a ajuda de custo paga nos termos da legislação vigente, 

quando antes de decorridos 3 (três) meses do deslocamento, o(a) servidor(a) regressar ao 

seu domicílio de origem em decorrência de teletrabalho em regime de execução integral. 

 

Art.22. O(A) participante do PGD somente fará jus ao recebimento do auxílio-transporte 

nos casos em que houver deslocamentos de sua residência para as instalações físicas do 

órgão e vice-versa, nos termos da  legislação vigente. 

 

Art. 23. Não será concedido o auxílio-moradia ao(à) participante em teletrabalho quando 

em regime de execução integral. 

 

Art. 24. O(A) dirigente da unidade poderá cancelar a participação do(a) servidor(a) no 

PGD nos seguintes casos: 

 

I – por solicitação do(a) participante, observada a antecedência mínima de 30 (trinta) 

dias; 

 

II – no interesse da Administração, por razão de conveniência, necessidade ou 

redimensionamento da força de trabalho, devidamente justificada, observada a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, podendo ser reduzido mediante repactuação 

entre as partes; 

 

III – pelo descumprimento dos acordos previstos no plano de trabalho individual ou no 

termo de ciência e responsabilidade; 

 

IV – em virtude de remoção com alteração da unidade de exercício; 

 



V – pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas nesta Resolução; 

e 

 

VI – se o PGD for suspenso ou revogado. 

 

§ 1º É vedada nova adesão do(a) participante ao PGD, quando seu desligamento se deu 

pelo descumprimento dos incisos III e V do caput deste Artigo, nos últimos 6 (seis) 

meses. 

 

Art. 25. O(A) participante poderá solicitar alteração na modalidade de trabalho uma vez 

a cada semestre, desde que observado o prazo de 30 (trinta) dias de antecedência para 

dar início à nova modalidade.   

 

Art. 26 Limitações adicionais poderão ser estabelecidas no edital de adesão da unidade. 

 

DA ADESÃO PELO(A) PARTICIPANTE 

 

Art. 27. Para aderir ao PGD da UFRJ o(a) participante selecionado(a) e sua chefia 

imediata devem pactuar um plano de trabalho (anexo I), registrado no sistema eletrônico 

de acompanhamento do PGD da UFRJ, contendo, no mínimo: 

 

I – identificação da unidade, do(a) participante e da chefia imediata; 

 

II – modalidade de trabalho; 

 

III – vigência do plano; 

 

IV – quadro de atividades pactuadas, com metas e prazos definidos para cada atividade; 

 

V – antecedência mínima para notificação de comparecimento à unidade; e 

 

VI – termo de ciência e responsabilidade. 

 

§ 1º O plano de trabalho de que trata o caput deve ser registrado em sistema 

informatizado próprio. 

 

§ 2º O modelo de plano de trabalho aplicado ao PGD da UFRJ está contido no anexo I 

desta Resolução. 

 

§ 3º As atividades, prazos e metas pactuados no plano de trabalho individual poderão 

ser registrados também no sistema AVADES. 

 

§ 4º A chefia imediata aprovará a escala e o percentual dos(as) participantes do 

teletrabalho, na ocasião do acordo do plano de trabalho individual. 

 

DA AVALIAÇÃO DAS ENTREGAS DO PLANO DE TRABALHO 

 

Art. 28. A chefia imediata do(a) participante deve avaliar as atividades previstas quanto 

ao seu cumprimento e adequação. 

 



§ 1º A avaliação dos planos deve ocorrer em até 40 (quarenta) dias após a conclusão do 

plano de trabalho do(a) participante.   

 

§ 2º A avaliação de que trata o caput deve ser registrada em valores que variam de 1 

(um) a 10 (dez).  

 

§ 3º A aplicação da pontuação prevista no § 2º deve considerar os seguintes critérios: 

 

  

I – 1 a 4 – atividade não concluída ou concluída no prazo com qualidade insuficiente; 

 

II – 5 e 6 – atividade concluída no prazo com qualidade regular; 

 

III – 7 e 8 – atividade concluída no prazo com qualidade boa; 

 

IV – 9 e 10 – atividade concluída no prazo com qualidade ótima. 

 

§ 4º Somente serão consideradas aceitas as entregas cuja nota atribuída pela chefia 

imediata seja igual ou superior a 5 (cinco).  

 

§ 5º A avaliação de que trata este Artigo não implicará em efeitos sobre a carreira 

dos(as) participantes. 

 

Art. 29. O plano de trabalho deve ser reavaliado, pela chefia imediata, periodicamente, 

para eventual adequação nas metas e prazos, possível redistribuição de trabalho e 

alteração na modalidade de trabalho. 

 

DO ACOMPANHAMENTO DO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO 

 

Art. 30. Decorridos 6 (seis) meses da publicação desta Resolução a unidade que aderiu 

ao PGD deve elaborar um relatório contendo:   

 

I – o grau de adesão dos(das) participantes e de envolvimento dos(as) dirigentes e 

chefias imediatas; 

 

II – as facilidades e dificuldades verificadas na implantação e utilização do sistema 

informatizado que dá suporte ao PGD; e 

 

III – avaliação sobre manutenção e continuidade do programa. 

 

§ 1º O relatório de que trata o caput deste Artigo será submetido à manifestação técnica 

da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do PGD/UFRJ. 

 

§ 2º As manifestações técnicas de que tratam o § 1º deste Artigo poderão indicar a 

necessidade de reformulação da norma de procedimentos gerais para corrigir eventuais 

falhas e distorções identificadas no PGD da unidade. 

 

Art. 31. As unidades devem instituir comissão interna com competência para elaborar o 

relatório de acompanhamento da ambientação do PGD. 

 



§ 1º A comissão de que trata o caput deste Artigo terá um caráter temporário e poderá 

ser convocada, pelo(a) Dirigente, sempre que necessário. 

 

§ 2º Os relatórios produzidos pela comissão interna devem ser amplamente divulgados. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DO(A) PARTICIPANTE 

 

Art. 32. Constituem atribuições e responsabilidades do(a) participante do  PGD: 

 

I – participar, junto com a chefia imediata, da elaboração do plano de trabalho (anexo I); 

 

II – cumprir as atividades pactuadas no plano de trabalho; 

  

III – assinar termo de ciência e responsabilidade (anexo I); 

 

IV – atender às convocações para comparecimento à unidade sempre que sua presença física for 

necessária e houver interesse da administração pública, quando convocado com a antecedência 

mínima prevista no plano de trabalho; 

 

V – manter dados cadastrais e de contato permanentemente atualizados e ativos; 

 

VI – consultar regularmente, nos horários de funcionamento de sua unidade, a sua caixa postal 

individual de correio eletrônico institucional, a intranet e demais formas de comunicação 

institucional da UFRJ; 

 

VII – permanecer em disponibilidade para contato, por telefonia fixa ou móvel, pelo período 

acordado com a chefia, não extrapolando o horário de funcionamento da unidade e o limite de 8  

(oito) horas diárias; 

 

VIII – manter comunicação ativa e periódica com a chefia imediata relatando eventual 

dificuldade, dúvida ou informação que possa atrasar ou prejudicar o andamento do trabalho, por 

meio do correio eletrônico institucional; 

 

IX – comunicar a chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos 

para eventual adequação das metas de desempenho e prazos ou possível redistribuição do 

trabalho; 

 

X – responder às pesquisas de percepção da participação no PGD disponibilizadas pela Pró-

Reitoria de Pessoal, com vistas ao acompanhamento do programa na UFRJ; 

 

XI – zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas 

internas de segurança da informação e adoção de cautelas adicionais necessárias; e 

 

XII – retirar processos e demais documentos das dependências da unidade, quando necessários à 

realização das atividades, observando os procedimentos relacionados à segurança da informação 

e à guarda documental, constantes de regulamentação própria, quando houver, e mediante termo 

de recebimento e responsabilidade. 

 

Art. 33. Ao aderir ao PGD na modalidade de teletrabalho cabe ao(à) participante providenciar as 

estruturas físicas e tecnológicas necessárias à execução das atividades. 



 

§ 1ºA seu critério e de acordo com a disponibilidade da unidade e/ou da UFRJ poderão ser 

providenciadas, integral ou parcialmente, as estruturas previstas no caput deste Artigo.  

 

§ 2º Informar a chefia imediata possíveis inadequações ou dificuldades inesperadas que 

impactem no cumprimento do que se refere o caput deste Artigo, para avaliação da necessidade 

de adequação da modalidade de trabalho. 

 

DAS ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PRÓ-REITORIA DE PESSOAL, 

DO(A) DIRIGENTE DE UNIDADE E DA CHEFIA IMEDIATA 

 

Art. 34. São atribuições e responsabilidades da Pró-Reitoria de Pessoal: 

 

I – executar a gestão estratégica do PGD na UFRJ; 

 

II – coordenar o processo de acompanhamento e avaliação de resultados do programa, instituindo 

Comissão de Acompanhamento e Avaliação do PGD/UFRJ, com a finalidade de analisar  os 

resultados; 

 

III – desenvolver plano de capacitação de dirigentes de unidades e participantes em teletrabalho; 

 

IV – desenvolver plano de acompanhamento da saúde física e mental dos(as) participantes do 

PGD; 

 

V – ao término do prazo de 6 (seis) meses da implantação do programa, período 

considerado de ambientação, revisar a parametrização do sistema informatizado que dá 

suporte ao programa de gestão, bem como das tabelas de atividades, e realizar eventuais 

ajustes nos normativos internos, visando o aperfeiçoamento do programa; e 

 

VI - elaborar e divulgar, anualmente, relatório sobre o PGD. 

 

Art. 35. O relatório de que trata o Inciso VI do Art. 34, deverá conter dados de natureza 

quantitativa e qualitativa, definidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação do 

PGD/UFRJ, para análise estatística e gerencial dos resultados alcançados, e sugestões de 

aperfeiçoamento do Programa. 

 

Parágrafo único. O relatório será submetido à manifestação da Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do PGD na UFRJ.  

 

Art. 36. São atribuições e responsabilidades do(a) dirigente de unidade: 

 

I – dar ampla divulgação aos normativos institucionais e às regras de adesão; 

 

II – elaborar e publicar, no Boletim Interno da UFRJ, edital de adesão ao PGD na sua 

unidade; 

 

III – divulgar, nominalmente, no sítio eletrônico, os(as) participantes do PGD, mantendo a 

relação atualizada e comunicando à Pro-Reitoria de Pessoal, sempre que houver alteração; 

 

IV – supervisionar a implementação do PGD na unidade; 



 

V – zelar pela preservação das boas relações de trabalho, diante das novas modalidades de trabalho; 

 

VI – instituir comissão interna para relatar a ambientação do programa na unidade, conforme Art. 

31; e 

 

VII – sugerir a suspensão, alteração ou revogação do PGD à autoridade superior, com base no 

relatório de acompanhamento. 

 

§ 1º No caso das unidades administrativas e/ou assistenciais, essas competências poderão 

ser delegadas, integral ou parcialmente. 

 

§ 2º No caso das unidades acadêmicas, essas competências poderão ser delegadas, integral ou 

parcialmente, de acordo com a estrutura interna de funcionamento da unidade e mediante 

aprovação do seu colegiado. 

 

Art. 37. São atribuições responsabilidades da chefia imediata: 

 

I – pactuar o plano de trabalho com os(as) participantes do PGD; 

 

II – assinar termo de ciência e responsabilidade (anexo I); 

 

III – acompanhar a adaptação do(a) participante do PGD; 

 

IV – aferir o cumprimento das metas estabelecidas, bem como avaliar a qualidade das 

entregas previstas no plano de trabalho; 

 

V – propor e implementar ações para a melhoria contínua das atividades previstas no plano de 

trabalho; 

 

VI – dar ciência à autoridade imediatamente superior sobre a evolução do  PGD, dificuldades 

encontradas e quaisquer outras situações ocorridas, para fins de consolidação dos relatórios e 

do bem-estar do(a) participante; 

   

VII – acompanhar a adaptação do(a) participante, propondo adequações, quando houver, 

ao novo modelo de gestão e desempenho. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 38. Ao implementar o PGD, a Universidade utilizará sistema informatizado apropriado 

como ferramenta de apoio tecnológico para acompanhamento do cumprimento de metas e 

alcance de resultados. 

 

Art. 39. Em qualquer situação que o(a) servidor(a) se sinta prejudicado(a), caberá 

pedido de reconsideração devidamente fundamentado à autoridade que houver expedido 

o ato ou proferido a primeira decisão, cabendo recurso dirigido à autoridade 

imediatamente superior à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão. 

 

§ 1º Os pedidos de reconsideração ou de recurso observarão o disposto nos arts. 105, 

108 e 110 da Lei nº 8112, de 11 de dezembro de 1990. 



 

Art. 40. A Pró-Reitoria de Pessoal poderá emitir atos complementares, além dos 

previstos nesta Resolução, para garantir a plena implementação do Programa de Gestão 

e Desempenho na UFRJ. 

 

Art. 41. Os casos omissos nesta Resolução serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Pessoal. 

 

Art. 42. Esta Resolução entra em vigor em ............................ 

 

 

Denise Pires de Carvalho  

Reitora 


