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Ofício 070/Adufes/2022 

Vitória-ES 07 de junho de 2022. 

 
        

À Pró-reitora de Gestão de Pessoas 
Josiana Binda 
Assunto: Solicitação de informações com base no Ofício Circular 3-2022-
PROGEP/UFES - Retorno ao trabalho presencial Resolução nº 08-2022-CUn-UFES 
 
Prezada Sra. Pró-reitora, 
 
Com base no informe da Progep remetido por meio do Ofício Circular 3-2022, que 
em seu Item 5 adverte "trabalhadores (as) que ainda não apresentaram o 
comprovante de esquema vacinal primário completo ou apresentação de 
declaração médica que expressamente contraindique a vacinação", a Adufes solicita 
as seguintes informações: 
 

1) A comunidade acadêmica está convivendo com pessoas não vacinadas? 
Quantas? De quais setores? Quais medidas estão sendo tomadas?  
 

2) A respeito da Comissão de Acompanhamento de Situação Vacinal Covid 19 
que consta no Item 8 e das instruções dadas às Chefias, quais são as formas 
de acompanhamento feitas pela Progep para garantir que (a) não se ateste 
ponto de pessoas não vacinadas e (b) conscientizar as/os trabalhadoras/es 
sobre a importância da vacinação? 
 

3) Quais são as formas concretas de implementação das medidas previstas no 
Plano de Biossegurança, como por exemplo a campanha de 
conscientização? 
 

O aumento dos casos de Covid tem sido vertiginoso nos últimos dias e o sindicato 
se coloca à disposição para colaborar na prevençâo e combate à pandemia, o que 
requer amplo diálogo e acesso a informações sobre a situação sanitária da Ufes. 
 

 
Junia Claudia Santana de Mattos Zaidan 
Adufes - Gestão Autonomia & AfirmAção 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: ISABEL MARIA DE OLIVEIRA FERRAZ

Destino: Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP

Interessado: JUNIA CLAUDIA SANTANA DE MATTOS ZAIDAN

Para atender à solicitação do ofício da sequencial 01 (peças)

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
ISABEL MARIA DE OLIVEIRA FERRAZ - SIAPE 1852729
Secretaria - SEC/CCHN
Em 08/06/2022 às 08:43

DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO
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OFÍCIO Nº 89/2022/PROGEP/UFES 

Ref: Documento avulso n° 23068.065868/2022-90 
Vitória, 19 de junho de 2022. 

 

À Senhora 

Presidenta da Associação dos Docentes da Ufes - Adufes 

Av. Fernando Ferrari, nº 514, Campus Ufes - Bairro: Goiabeiras  
CEP: 29.075-910 

E-mail: diretoriaadufes@gmail.com 

 

Assunto: Resposta ao Ofício/70/Adufes/2022 
 

 
  Senhora Presidenta, 
 

1  Estimamos que esteja bem, incluindo os respectivos familiares e amigos. 

2  Em atenção ao Ofício/70/Adufes/2022 afirmamos a preocupação e a importância da 
manutenção das medidas de biossegurança para o retorno ao trabalho presencial com controle 
de riscos, de acordo com a fase 4 do Plano de Contingência, Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes e 
Resolução nº 07/2022-CEPE/Ufes. 
3  Quanto aos questionamentos apresentados, informamos que a Resolução nº 31/2021-
CUn/Ufes e, agora, a Resolução nº 04/2022-CUn/Ufes preveem a possibilidade de o membro da 
comunidade acadêmica que não pode se vacinar por contraindicação médica, permanecer 
frequentando os passos e desempenhando suas atividades, mediante apresentação da 
declaração médica que contraindica a vacinação. 
4  Além disso, em que pese a Progep ter emitido as Instruções Normativas (IN’s) nº 8 e 
9/2021, 10 e 11/2022, e a comissão de vacinação ter emitido diversos e-mails aos servidores e 
às chefias, ter realizado reuniões com chefias e com servidores, sob demanda, ainda 
encontramos desafios por parte de alguns servidores, especialmente os afastados, licenciados e 
os que têm comorbidades que estão retornando à Ufes a partir de 06/06/2022, mas ainda não 
apresentaram a comprovação vacinal. 
5  Encaminhamos anexo quadro resumo atual da situação da vacinação por campus, 
assim como e-mails enviados a servidores e chefias pela comissão de vacina de forma a alertá-
los das consequências da não apresentação da comprovação e do não cumprimento das 
decisões dos Conselhos Superiores da Ufes. 
6  A Progep emitiu as IN’s nº 8 e 9/2021, 10 e 11/2022, informando acerca dos 
procedimentos para registro da informação vacinal e também da orientação acerca das 
providências em caso de não cumprimento do que consta da Resolução. A homologação do 
comprovante vacinal e a homologação da frequência devem ser feitas pela chefia imediata, a 
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quem compete também informar ao servidor o impedimento para comparecimento ao setor de 
trabalho em caso de não vacinação sem contraindicação médica. Inclusive, há servidor 
recebendo falta e sem pagamento pelo descumprimento da decisão dos Conselhos. 
7  No que tange à campanha de conscientização, com a ajuda do COE foram feitas peças 
publicitárias para as redes sociais, bem como cartazes e banners que estão afixados nos locais 
indicando a obrigatoriedade do uso de máscara, a importância da vacinação, além de outras 
medidas de biossegurança previstas no Plano de Biossegurança da Ufes. Todas as informações 
estão disponíveis em: www.coronavirus.ufes.br. 
8  Ressaltamos que a biossegurança como conceito não produz sentido se não vivenciado 
diariamente por meio das atitudes e práticas; por isso a importância das campanhas educativas 
e de conscientização adequada a cada público e a cada local/espaço. Assim, a Progep, presente 
também no COE, tem orientado os servidores e incentivado a manter a vigilância com as 
medidas de biossegurança, ao que solicitamos a parceria da Adufes e de todas as entidades e 
coletivos representativos em nossa comunidade universitária.  
9  Estamos certos de que a mobilização coletiva para a adoção das medidas de 
biossegurança é o caminho mais adequado para preservar nossa comunidade contra a 
contaminação pelo vírus da Covid 19 e os possíveis efeitos gerados pela pandemia. 
10  Permanecemos à disposição para o diálogo. 
 
 
Respeitosamente, 
 
 
 

JOSIANA BINDA 
Pró-Reitora de Gestão de Pessoas 
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Uorgs Ufes (exceto Hucam) (Vários itens) Situação em

Trabalhadores (as) (exceto residentes) (Vários itens) 10/06/2022

 Campus Universitário  Ocorrência de Acompanhamento Quantidade
Alegre - ES Comprovante de esquema de vacinação 1ª dose 3

Comprovante de esquema de vacinação primário completo 380
Alegre - ES Total 383

Goiabeiras - Vitória - ES Comprovante de esquema de vacinação 1ª dose 21
Comprovante de esquema de vacinação primário completo 2127

Goiabeiras - Vitória - ES Total 2148
Maruípe - Vitória - ES Comprovante de esquema de vacinação primário completo 497

Maruípe - Vitória - ES Total 497
São Mateus - ES Comprovante de esquema de vacinação 1ª dose 6

Comprovante de esquema de vacinação primário completo 307
São Mateus - ES Total 313
Total Geral 3341

Comissão de Acompanhamento de Situação Vacinal Covid19 - Ufes
Portaria nº 11 /2022 - R, de 13 de janeiro de 2022

Universidade Federal do Espírito Santo
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Uorgs Ufes (exceto Hucam) (Vários itens) Situação em

Trabalhadores (as) (exceto residentes) (Vários itens) 10/06/2022

 Campus Universitário  Ocorrência de Acompanhamento Quantidade
Alegre - ES Declaração médica com contraindicação de vacinação 3

Não apresentação - servidor com afastamento regulamentado 1
Não apresentação - recém-contratados 2

Alegre - ES Total 6
Goiabeiras - Vitória - ES Declaração médica com contraindicação de vacinação 8

Não apresentação - não elegível ao presencial Art. 6º 12
Não apresentação - servidor com afastamento regulamentado 31
Não apresentação - Servidor elegível ao presencial 1
Não apresentação - recém-contratados 30

Goiabeiras - Vitória - ES Total 82
Maruípe - Vitória - ES Declaração médica com contraindicação de vacinação 5

Não apresentação - não elegível ao presencial Art. 6º 2
Não apresentação - servidor com afastamento regulamentado 7
Não apresentação - recém-contratados 3

Maruípe - Vitória - ES Total 17
São Mateus - ES Declaração médica com contraindicação de vacinação 3

Não apresentação - não elegível ao presencial Art. 6º 1
Não apresentação - servidor com afastamento regulamentado 2
Não apresentação - recém-contratados 5

São Mateus - ES Total 11
Total Geral 116

Comissão de Acompanhamento de Situação Vacinal Covid19 - Ufes
Portaria nº 11 /2022 - R, de 13 de janeiro de 2022

Universidade Federal do Espírito Santo
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Origem: Pró-Reitor de Gestão de Pessoas

Destino: Departamento de Linguas e Letras - DLL/CCHN

Interessado: JUNIA CLAUDIA SANTANA DE MATTOS ZAIDAN

À Professora JUNIA CLAUDIA SANTANA DE MATTOS ZAIDAN,

Em atenção ao Ofício 70, anexado ao sequencial 1, seguem Ofício e relatórios constantes dos sequenciais 3, 4 e 5.

Como afirmado na reunião presencial ocorrida hoje no Gabinete da Reitoria, temos concentrado todos os esforços
para sensibilizar a comunidade da importância da vacinação como uma medida imprescindível de biossegurança,
mas temos encontrado resistências.

Solicitamos ajuda na campanha de divulgação e de sensibilização da necessidade de cuidar e incentivar as
práticas de biossegurança.

Respeitosamente,

Assinado com senha eletrônica, conforme Portaria UFES nº 1269 de 30/08/2018, por
JOSIANA BINDA - SIAPE 3583302
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGEP
Em 21/06/2022 às 21:20

DESPACHO:

FOLHA DE DESPACHO
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