
              
 

 
Ministério da Educação 

Colégio Pedro II 
Reitoria 

 
 

PORTARIA Nº1.258, DE 3 DE JULHO DE 2020 
 

Regulamenta o Trabalho Remoto no âmbito do Colégio 
Pedro II durante a crise de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (COVID-19). 

 
 O REITOR DO COLÉGIO PEDRO II, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e nomeado por 
Decreto Presidencial de 4 de setembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União, Seção 
2, página 1, de 5 de setembro de 2018, e, considerando: 
 
 

 A necessidade de garantir a saúde de todos os membros da comunidade escolar; 
 

 A suspensão das aulas no Colégio Pedro II a partir de 16 de março de 2020; 
 

 A impossibilidade do oferecimento de aulas na modalidade EAD, pelos motivos 
arrazoados na nota à comunidade publicada em 18 de março de 2020, disponível em 
https://www.cp2.g12.br/images/comunicacao/NOTA%20A%20COMUNIDADE_EAD_.
pdf; 

 

 A opção pelo Trabalho Remoto como medida emergencial de prevenção, cautela e 
redução da transmissibilidade, prevista no art. 6º, I, b, da IN Nº 21 do Ministério da 
Economia; 
 

 As especificidades relativas às funções pedagógicas e administrativas exercidas nesta 
Instituição, cujo corpo discente é composto por crianças e adultos, desde a Educação 
Infantil até a Pós-Graduação; 
 

 As indicações referendadas em assembleia de servidores e servidoras do Colégio 
Pedro II em 04 de junho de 2020, registradas no ofício Nº 021/20, disponível em 
http://sindscope.org.br/lutas/geral/sindscope-enviou-oficio-a-reitoria-e-direcoes-
gerais-com-posicoes-da-categoria-sobre-trabalho-remoto. 
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R E S O L V E: 
 

Art. 1º Autorizar o Trabalho Remoto no âmbito do Colégio Pedro II (CPII), de modo 
excepcional e transitório, enquanto perdurar a suspensão do trabalho presencial em 
decorrência da pandemia de COVID-19. 

 
§ 1º O Reitor e os Diretores e Diretoras-Gerais do CPII, poderão, a qualquer tempo, 

durante o período de suspensão das atividades presenciais, mediante justificada 
necessidade e observando a manutenção dos serviços essenciais, autorizar servidores e 
servidoras a desempenharem suas atividades também presencialmente, excetuando-se 
aqueles amparados pelas Instruções Normativas Nº 19, de 12 de março de 2020; Nº 20, de 
13 de março de 2020; Nº 21, de 16 de março de 2020, e Nº 27, de 25 de março de 2020, Nº 
35, de 29 de abril de 2020, do Ministério da Economia. 

 
§ 2º O Trabalho Remoto será definido pelos planos das equipes/setores, aos quais 

caberá, ainda, avaliar a incompatibilidade entre a natureza das suas atividades 
desempenhadas e o regime de Trabalho Remoto. 
 

§ 3º Terá a frequência abonada o servidor ou a servidora que não possuam condições 
materiais para executar suas atribuições remotamente, sem a necessidade de compensação 
de jornada e sem prejuízo da remuneração, segundo critério disposto no Art. 6º - D, IN 
35/2020. 
 

§ 4º A adoção de quaisquer das medidas previstas nesse artigo ocorrerá sem a 
necessidade de compensação de jornada, sem prejuízo da remuneração, considerando-se o 
período de suspensão das atividades presenciais como de efetivo exercício para todos os 
fins.  
 

Art. 2º Para os servidores e as servidoras em atividade presencial, na forma do § 1º 
do art. 1º, não haverá alterações nos registros de frequência e, para quem estiver em 
atividades não presenciais, os registros de frequência serão caracterizados de acordo com 
Plano de Trabalho de cada equipe/setor, conforme padrão pré-definido pela PROGESP, 
aprovado pelo Conselho Superior desta Instituição. 
 

Parágrafo único. A Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas encaminhará, a cada mês, aos 
Diretores-Gerais dos Campi e às demais Pró-Reitorias a listagem de servidores e servidoras 
para registro da frequência. 
 

Art. 3º Os servidores e as servidoras que se encontrem realizando Trabalho Remoto 
nos termos desta Portaria deverão manter os telefones de contato e o e-mail cadastrado – 
pessoal e/ou institucional – permanentemente atualizados junto à sua chefia imediata. 
 

Parágrafo único. As comunicações de caráter institucional, para fins de marcação de 
reuniões e solicitações de tarefas remotas, devem ser feitas pelo e-mail cadastrado pelos 
servidores e servidoras junto à Instituição com no mínimo de 24h de antecedência e 
salvaguardando sábados, domingos e feriados. 



              
 

 
Art. 4º Serão consideradas como Trabalho Remoto quaisquer atividades não-

presenciais realizadas pelos servidores e servidoras de acordo com o Plano de Trabalho 
elaborado coletivamente para que setores/equipes possam atender às demandas 
institucionais durante o período da pandemia de COVID-19. 

 
§1º O plano elaborado coletivamente por setores/equipes deve considerar para a 

organização do Trabalho Remoto as seguintes partes fundamentais: comunicação 
institucional, planejamento institucional e ação institucional. 

 
§2º A elaboração do Plano de Trabalho (Anexo I) a ser executado por setores/equipes 

deve equacionar o planejamento central da instituição, as especificidades dos setores, as 
deliberações departamentais e as necessidades dos Campi, destacando, dentre as 
alternativas de atividade, as sugeridas a seguir: 

 
I -   comunicação institucional: 
a) acesso e respostas a e-mails com assuntos institucionais; 
b) acesso à página institucional do Colégio Pedro II;  
c) outros. 
 
II -  planejamento institucional:  
a) participação em reuniões de setores/equipes;  
b) participação em Grupos de Trabalho/Estudos;  
c) estudo de legislações, normas e temas de interesse ao desenvolvimento e 

aprimoramento do serviço;  
d) elaboração de propostas de melhorias para o Campus/departamento/setor;   
e) outros. 
 
III - ação institucional:  
a) atividades específicas do setor;  
b) rotina do Campus/departamento/setor;  
c) participação em projetos e ações institucionais, relacionadas ao 

Campus/departamento/setor ou em articulação com outros setores da Instituição 
ou com outras Instituições;  

d) participação em ações e projetos de pesquisa, inovação tecnológica, extensão, 
arte, cultura, esporte e programas, inclusive aquelas relacionadas a orientação de 
trabalhos de conclusão de curso e afins;  

e) produção e compartilhamento de materiais e atividades didático-pedagógicas 
aprovadas pelo departamento; 

f) ação de desenvolvimento em serviço (capacitação/aperfeiçoamento) e formação 
continuada;  

g) ações de assistência e solidariedade;  
h) outros. 

 
§ 3º Sem deixar de garantir o cumprimento das partes fundamentais (comunicação, 

planejamento e ação), a elaboração, divisão de tarefas e execução do Plano de Trabalho 



              
 

coletivo deve adequar-se à lógica própria de cada equipe/setor. Não existe, portanto, a 
obrigatoriedade de cumprir exatamente todos os subitens listados no parágrafo anterior. 

 
§4º Outras atividades poderão ser previstas no Plano de Trabalho da equipe/setor 

desde que sejam acordadas previamente e coletivamente. 
 
§5º Após o planejamento ser realizado pela equipe/setor, o Plano de Trabalho 

Remoto deverá seguir este trâmite:  
 
I - para equipes/setores nos Campi: as equipes/setores enviarão, em extensão PDF, 

através de e-mail à DG, que encaminhará ao SGP que, através de processo no SUAP, enviará 
posteriormente à PROGESP. 

 
II - para equipes/setores fora dos Campi: as equipes/setores enviarão, em extensão 

PDF, através de e-mail às Pró-Reitorias a que estão vinculados, que enviará através de 
processo no SUAP posteriormente à PROGESP. 

 
III - Para equipes de docentes: após o planejamento ser realizado pelas equipes, o 

plano será remetido, por e-mail, em extensão PDF, às Coordenações-Gerais de 
Departamento, que responderão, dando sua anuência. A Coordenação Pedagógica, então, 
encaminhará o e-mail de resposta à Direção-Geral, que, por sua vez, enviará sua anuência e 
todas as mensagens anteriores ao SGP do Campus. O setor, por fim, abrirá processo via 
SUAP a ser enviado à PROGESP, anexando em extensão PDF todos os e-mails trocados. 

 
§6º O servidor ou a servidora em qualquer tempo podem comunicar a alteração de 

sua situação/possibilidade de participar do Plano de Trabalho Remoto indicando seu 
impedimento.  

 
Art. 5º O planejamento de Trabalho Remoto será elaborado democraticamente e 

conjuntamente pelos servidores e servidoras lotados em cada equipe/setor durante o 
período de suspensão das atividades presenciais, podendo ser revisto sempre que houver 
necessidade. 

 
Parágrafo único. Mensalmente, a chefia imediata deve enviar a informação sobre o 

código de frequência dos/as Servidores/as, acompanhado deste referido planejamento. 
 
Art. 6º Os servidores e as servidoras que não possuam as condições materiais 

necessárias para o desempenho de suas atividades em caráter remoto deverão reportar esta 
situação à chefia imediata, para as devidas providências. A Instituição deverá, na medida das 
possibilidades, fornecer as orientações, formações e condições materiais necessárias para a 
execução do Trabalho Remoto.  

 
Parágrafo único. Fica autorizada, a critério da gestão do respectivo setor e da 

disponibilidade orçamentária, a aquisição ou disponibilização de meios para prover os 
servidores e servidoras de acesso Remoto para o efetivo exercício de suas funções. 

 



              
 

Art. 7º O horário das atividades desenvolvidas por todos os servidores e servidoras, 
durante o período considerado, poderá ser flexibilizado, respeitando os horários de 
funcionamento dos Campi, dada a impossibilidade de perfeita adaptação de algumas 
funções, em decorrência da suspensão das aulas e do consequente fechamento dos Campi e 
da Reitoria.  

 
Art. 8º Enquanto perdurar a suspensão das atividades presenciais acadêmicas e 

administrativas, as ações realizadas remotamente por docentes não poderão, sob nenhum 
efeito, ser consideradas para o cômputo de dias letivos, cargas horárias dos cursos ou 
conteúdos ministrados na Educação Básica, em todas suas etapas e modalidades.  

 
Parágrafo único. Para o Ensino Superior, a contagem de carga-horária não presencial 

seguirá seu planejamento previsto e aprovado pelas instâncias competentes do Colégio 
Pedro II, desde que não traga prejuízos aos estudantes. 

  
Art. 9º Manter o pagamento de bolsas-auxílio do PROEJA e auxílios aos/as alunos/as 

aprovados/as em editais específicos do CPII, desde que sejam comprovados os requisitos 
para recebimento dos benefícios.  

 
Art. 10. Verificar a possibilidade de realocação de recursos que foram suspensos na 

pandemia a fim de garantir mais verbas à assistência estudantil e ao apoio aos servidores e 
servidoras e nos recursos estruturais que viabilizem o Trabalho Remoto.  

 
Art. 11. Os servidores e servidoras com sinais e sintomas gripais, bem como demais 

doenças que possam impossibilitar a realização de Trabalho Remoto, deverão solicitar 
licença para tratamento de saúde, mediante o encaminhamento no formato digital, de 
atestados de afastamento gerados por motivo de saúde enquanto perdurar o estado de 
emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus 
(COVID-19). 

 
Art. 12. Fica reconhecido o efetivo exercício das atividades dos(as) servidores e 

servidoras no período de suspensão das atividades regulares do Colégio Pedro II em 
decorrência do estado de emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente da COVID-19, nos termos do art. 1º, §2º, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, conforme os dispositivos previstos nesta Portaria. 

 
Art. 13. Os casos omissos e situações excepcionais serão submetidos à apreciação da 

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, que remeterá posteriormente sua posição para análise da 
Reitoria e do Conselho Superior do Colégio Pedro II, em grau de recurso. 

 
Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

OSCAR HALAC 
 
 
 



              
 

ANEXO I 
 

PLANO DE TRABALHO REMOTO 
 

EQUIPE/SETOR:  CAMPUS:  

DESCRIÇÃO DO TRABALHO 

A) COMUNICAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

(   ) Acesso e respostas a e-mails institucionais; 
(   ) Acesso à página institucional do Colégio Pedro II. 

B) PLANEJAMENTO 
INSTITUCIONAL 

(   ) Participação em reuniões de setores/equipes;  
(   ) Participação em Grupos de Trabalho/Estudos;  
(   ) Estudo de legislações, normas e temas de interesse ao desenvolvimento e 
aprimoramento do serviço;  
(   ) Elaboração de propostas de melhorias para o campus/departamento/setor;   
(   ) Outros. 

C) AÇÃO 
INSTITUCIONAL 

(   ) Atividades específicas do setor;  
(   ) Rotina do campus/departamento/setor;  
(   ) Participação em projetos e ações institucionais, relacionadas ao 
campus/departamento/setor ou em articulação com outros setores da instituição 
ou com outras instituições;  
(   ) Participação em ações e projetos de pesquisa, inovação tecnológica, extensão, 
arte, cultura, esporte e programas, inclusive aquelas relacionadas a orientação de 
trabalhos de conclusão de curso e afins;  
(   ) Produção e compartilhamento de materiais e atividades didático-pedagógicas 
aprovadas pelo departamento; 
(   ) Ação de desenvolvimento em serviço (capacitação/aperfeiçoamento) e 
formação continuada;  
(   ) Ações de assistência e solidariedade;  
(   ) Outros. 

OBSERVAÇÕES GERAIS: 

 

SERVIDORES EM TRABALHO REMOTO (SIAPE) 

 

 

Rio de Janeiro, ____ de ___________ de ______. 

 

________________________________________________________ 

Responsável pela equipe/setor 


