
Aos servidores do campus São Mateus,

Diante do grande transtorno causado pelo excesso de chuvas em nossa região, a Direção do Centro
manifesta  preocupação  e  solidariedade  à  nossa  comunidade  acadêmica  e  estendemos  nossa
comoção também à população de São Mateus e região. Temos a esperança de podermos retornar à
normalidade o mais breve possível.

Sobre a demanda apresentada por alguns colegas, seguem orientações:

1) Após consulta à Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, apresentamos a seguinte possibilidade para
aqueles que não possuem condições de deslocamento de suas residências até o local de trabalho:
inserir no sistema de ponto eletrônico (SREF) a opção “ausência por caso fortuito ou motivo de
força maior”. Nos casos em que for possível trabalhar de forma não presencial, negociar com a
chefia imediata a inserção no SREF do registro de “serviço externo”. De todo modo, entendemos
que existe a necessidade do diálogo entre servidores e as respectivas chefias quanto à modalidade
do trabalho a ser adotado e às horas não trabalhadas.

2) Quanto à suspensão do calendário acadêmico, tal medida cabe exclusivamente ao CEPE. Após
consulta à Pró-Reitoria de Graduação, apresentamos a seguinte possibilidade: suspensão de aulas
com reposição posterior dentro do semestre letivo vigente. Entendemos que esta decisão deve ser
acordada entre docentes e discentes, com a ciência das Coordenações de Curso e das Chefias de
Departamento. Recomendamos que não sejam realizadas atividades avaliativas neste momento e
reiteramos que não são permitidas aulas em formato remoto,  salvo quando previstas no Projeto
Pedagógico de Curso ou nas situações em que existam dois ou mais casos confirmados de Covid-19
na mesma turma (artigo 11 da RESOLUÇÃO/CEPE/UFES/Nº 7, DE 14 DE MARÇO DE 2022).

Por fim, solicitamos aos servidores que encontram-se impossibilitados de deslocamento em razão
dos  alagamentos,  que  comuniquem  tal  fato  às  suas  chefias  imediatas  e  que  estas  reúnam  as
informações para que a Direção do Ceunes possa tomar conhecimento da angústia de cada um. 

Respeitosamente,

Luiz Antonio Favero Filho
Diretor do Ceunes/Ufes

Vivian Estevam Cornelio
Vice-diretora do Ceunes/Ufes


