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OFÍCIO CIRCULAR Nº 006/CED/2020
Florianópolis, 17 de março de 2020.

Aos  Departamentos,  Coordenações  de  Cursos,  Coordenações  de  Pós-Graduação,  NUP,  LANTEC, 
Biblioteca Setorial e Laboratório de Periódicos.

Assunto:  Orientações  decorrentes  das  PORTARIAS  NORMATIVAS  Nº  352/2020/GR  E  Nº 
353/2020/GR e Anexo

1. Servimo-nos do presente para, em relação às portarias normativas supracitadas, informar que;
2. Em prol da suspensão efetiva das atividades presenciais, visto o que está definido no art. 4º da 

Portaria 353/2020/GR, orientamos que as chefias dos setores, juntamente com suas equipes 
avaliem suas demandas de trabalho para que seja possível realiza-las, exclusivamente pelo 
teletrabalho, o mais brevemente possível;

3. O planejamento das atividades de teletrabalho deverá ser elaborado em cada um dos setores do 
CED,  atendendo  ao  disposto  nos  artigos  2º  e  3º  da  Portaria  Normativa  353/2020/GR,  e 
comunicadas à Direção do CED por e-mail (direcao.ced@contato.ufsc.br);

4. Havendo necessidade de atendimento presencial,  recomenda-se  que o expediente  para  sua 
execução seja das 8 horas às 14 horas, apenas às 2as, 4as e 6as feiras e organizado sob a forma 
de revezamento entre os servidores; devendo ser divulgado amplamente à comunidade em 
geral.

5. Solicitamos  especial  atenção  aos  itens  5,  6,  7  e  8  do  Anexo  da  Portaria  Normativa 
353/2020/GR, de modo que aqueles servidores que pertençam aos grupos de risco possam 
formalizar seu afastamento.

6. Recomenda-se às chefias que informem sua comunidade sobre a importância de buscarem 
informações junto ao setor preferencialmente por meio eletrônico.

Por fim, informamos que o Diretor e a vice-Diretora do CED estarão atendendo presencialmente  
na  Direção  do  CED  às  2as,  4as  e  6as  feiras,  das  8  às  14  horas  e  pelo  e-mail  
direcao.ced@contato.ufsc.br

As portarias normativas estão disponíveis no link:
http://notes.ufsc.br/aplic/boletim.nsf/
3f3a06701f450e330325630d004c4e29/81b3ba3c209133bd0325852d007d2d90?
OpenDocument&Click=032563110049075C.efd937e0718c0fed852562bd0072cd38/$ACTIONS/
0.1E6 

Atenciosamente,
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