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1. APRESENTAÇÃO

A Reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, instituiu, 
por meio da Portaria 1901/2021, a Comissão para estudo de viabilidade institucional para 
a implementação de Programa de Gestão (Teletrabalho), tendo em vista a publicação da 
Instrução Normativa n°65/2020 do Ministério da Economia. 

A Comissão contou com a presença efetiva de 11 servidores:  2 TAE e 2 docentes 
eleitos a compor a comissão pelas respectivas categorias; 3 representantes da Diretoria de 
Gestão de Pessoas; 3 representantes da Diretoria de Tecnologia da Informação e 1 repre-
sentante da CIS-PCCTAE. A CPPD e o SINASEFE foram convidados a indicar representantes 
para comissão, porém, até a finalização dos trabalhos, não houve indicação. 

O presente estudo técnico é resultado das análises e pesquisas realizadas pela co-
missão instituída pela Portaria 1.901/2021, com o propósito de levantar parâmetros e indi-
cadores que possibilitem auxiliar as deliberações acerca da viabilidade, ou não, de imple-
mentação do Programa de Gestão (teletrabalho) no IFBA. 

Fonte: Freepik



2. OBJETIVO GERAL

Este estudo técnico tem como objetivo geral analisar a viabilidade de implantação do Programa 
de Gestão no âmbito do Instituto Federal da Bahia, fundamentado no Decreto Nº 1590/1995 e na Ins-
trução Normativa N° 65, de 30 de julho de 2020 do Ministério da Economia. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

A) Verificar se há amparo legal e segurança jurídica para a implementação do Programa de 
Gestão (teletrabalho);

B) Verificar se os sistemas informatizados existentes são aptos para mensuração da produtivi-
dade e dos resultados, e se estão acessíveis e podem ser utilizados pelo IFBA;

C) Verificar as vantagens e as desvantagens gerenciais; administrativas, acadêmicas e financei-
ras de adesão pelo IFBA ao Programa de Gestão (teletrabalho), a partir da análise dos custos ineren-
tes à presença física dos servidores no Instituto;

D) Verificar se há possibilidade de incremento na qualidade de vida dos servidores, ouvida pre-
viamente a comunidade de servidores do IFBA;

E) Verificar a proteção ao cumprimento dos objetivos institucionais;

F) Verificar se há plena observância ao Princípio da Eficiência, a partir de três elementos princi-
pais: Órgão, servidor e sociedade, refletidos na tríade economicidade, qualidade de vida no trabalho 
e produtividade na prestação dos serviços ofertados.



3. METODOLOGIA

A metodologia utilizada teve o objetivo de responder a seguinte questão norteadora:

Há viabilidade institucional para implementação do teletrabalho no IFBA? 

Para tanto, com intuito de gerar dados e parâmetros objetivos que pudessem responder a per-
gunta norteadora do estudo, bem como levantar indicadores para subsidiar a tomada de decisão de 
forma segura, legalmente embasada, e fundamentada pelas instâncias decisórias neste Instituto, se-
guiu-se com a seguinte metodologia.

Divisão da Comissão em frentes de Trabalho, onde preliminarmente buscou-se realizar uma Aná-
lise Normativa sobre a matéria, que incluiu:

• Levantamento acerca da normatização do teletrabalho no âmbito do Poder Executivo Fe-
deral;

• Levantamento, no âmbito da rede de Educação Profissional e Tecnológica, das entidades 
que tenham aderido ao teletrabalho;

• Estudo de caso: Controladoria Geral da União(CGU), Órgão de Controle do Poder Executivo 
Federal;

• Análise das especificidades das carreiras TAE e Docente;

• Estudo de pareceres jurídicos elaborados pelas Procuradorias Jurídicas Federais junto aos 
órgãos do Poder Executivo Federal sobre o teletrabalho;

• Posteriormente realizou-se análise acerca de Sistemas Informatizados, de modo a inves-
tigar sobre:

• Sistemas Informatizados em uso pelo Poder Executivo Federal, que permitem a mensura-
ção objetiva da produtividade e dos resultados, conforme imposto pelos artigos 4º e 5º da 
IN  65/2020; 

• Análise acerca da eficácia e viabilidade dos  sistemas institucionais do IFBA (SEI, SUAP, ZIM-
BRA, SIGEPE, e etc), para o desenvolvimento das atividades laborativas de modo remoto;

• Análise sobre as especificidades essenciais de um sistema informatizado apropriado como 
ferramenta de apoio tecnológico para acompanhamento e controle do cumprimento de 
metas e alcance de resultados;

• Parecer técnico opinativo sobre a viabilidade da utilização de sistema eletrônico já insti-
tucionalmente disponível, ou adesão de outro a ser disponibilizado pelo SIPEC, conforme 
sugerido no artigo  26 da IN  65/2020;
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E por último, estudo acerca dos Impactos da implementação do teletrabalho no IFBA, que in-
cluiu:

• Pesquisa de Intenção e apresentação da temática;

• Estudo sobre impactos da implementação do teletrabalho, com objetivo de analisar van-
tagens e desvantagens gerenciais; administrativas, acadêmicas e financeiras, a partir dos 
dados institucionais acerca dos custos de funcionamento do Instituto e Consulta Pública à 
comunidade IFBA sobre o tema;

• Análise qualitativa das pesquisas institucionais já realizadas sobre a temática;

Como sobredito, projetou-se como parte integrante dos trabalhos da comissão, a necessidade 
de realização de Pesquisa de Intenção e Conhecimento,  com o objetivo de difundir o conhecimento 
geral dos termos da IN 65/2020/ME e prospectar as primeiras considerações da comunidade IFBA acer-
ca da temática.  

Após a coleta e estudo dos dados levantados pela Comissão para Estudo de Viabilidade Institu-
cional para a Implementação de Programa de Gestão (teletrabalho), será expresso, de forma conclusi-
va, se há ou não viabilidade institucional para implementação. 

Analisar a viabilidade da implementação do Programa de Gestão(tele      trabalho) no âmbito do 
IFBA, caso os dados levantados sejam capazes de indicar a proteção e harmonização dos interesses de 
três atores principais: Órgão, servidor e sociedade, refletidos na tríade economicidade, qualidade de 
vida e produtividade na prestação dos serviços ofertados.

Fonte: Freepik
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A proteção e a harmonização entre os interesses do Órgão,  da sociedade e dos servidores será 
aferida pela resposta a três perguntas norteadoras:

A) Pela análise dos dados disponíveis, a implantação do Programa de Gestão no IFBA prejudica 
ou inviabiliza o cumprimento dos objetivos institucionais?

B) Pela análise dos dados disponíveis, a implantação do Programa de Gestão no IFBA prejudica 
ou inviabiliza a eficiência e eficácia na prestação do serviço público?

C) Pela análise dos dados disponíveis, a implantação do Programa de Gestão no IFBA prejudica 
ou inviabiliza melhorias  à qualidade de vida dos servidores do Instituto?

Admitindo-se como harmonizados os interesses entre Órgão, sociedade e servidores, caso a res-
posta for negativa para as três perguntas acima. 

Esta metodologia se funda na política de Gestão de Riscos Institucionais do Poder Executivo Fe-
deral, cujo objetivo é “subsidiar a elaboração do planejamento estratégico, de seus desdobramentos e 
da cadeia de valor, contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho em linha com as 
diretrizes da organização, facilitando aos responsáveis pela tomada de decisão, em todos os níveis, o 
acesso tempestivo a informações sobre os riscos aos quais o órgão está exposto”.

“Busca-se, assim, o mapeamento de níveis aceitáveis de exposição a riscos, que servirá de subsí-
dio para o desenvolvimento de iniciativas destinadas a proteger o ambiente corporativo, a melhorar 
o desempenho institucional e a aumentar a probabilidade de a organização atingir os seus objetivos”.
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4. ANÁLISE NORMATIVA DO PROGRAMA DE GESTÃO (TELE-
TRABALHO) NO SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

O teletrabalho tem sido bastante discutido no âmbito do serviço público nos últimos anos, po-
rém, o tema não é recente na Administração Pública Federal. 

Desde o ano de 1995, a legislação brasileira prevê e autoriza esta modalidade de trabalho no ser-
viço público federal. O Decreto 1590/1995 é o ato normativo que regulamenta a jornada de trabalho 
dos servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas fede-
rais. O referido decreto, no art. 6º, § 6º, autoriza a implementação do teletrabalho quando os resultados 
podem ser efetivamente mensuráveis. 

Do ponto de vista conceitual, se verifica que as normativas brasileiras assumem conceito de te-
letrabalho similar ao da Organização Internacional do Trabalho (OIT), visto que a OIT enuncia que o 
teletrabalho é uma modalidade de trabalho realizada em lugar distante do escritório e ou do centro de 
produção e que se utiliza tecnologia que facilite a comunicação. 

No mesmo sentido, por exemplo, a Instrução Normativa N. 65/2020 conceitua o teletrabalho no 
seu artigo 3°, inciso VII:

Modalidade de trabalho em que o cumprimento da jornada regular pelo partici-
pante pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em regime de 
execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tec-
nológicos, para a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que 
possuam metas, prazos e entregas previamente definidos.

A partir do Decreto 1590/1995, da IN 65/2020 e do conceito de teletrabalho elaborado pela OIT, 
verificam-se dois elementos fundamentais constituintes desta modalidade de trabalho: o trabalho que 
pode ser realizado fora dos limites do ambiente físico da Instituição facilitado pelo uso das tecnologias 
da informação e a mensuração da produtividade com foco principal nos resultados, dispensando-se o 
registro de frequência.

Ao tempo em que o tema teletrabalho não é novo no âmbito do Serviço Público Federal, tampou-
co, a discussão é recente no IFBA. No ano de 2018, através da Portaria nº 3021 de 06 de setembro de 
2018, fora instituída Comissão Especial, para o estudo e a elaboração da proposta de implementação 
do Programa de Gestão (Projeto Piloto) de que trata o § 6º, do art. 6º do Decreto nº 1.590, de 10 de 
agosto de 1995, regulamentado pela Instrução Normativa nº 1, de 31/08/18, do Ministério do Planeja-
mento. 

A partir dos trabalhos da comissão, fora elaborada Minuta de Portaria, com o fito de normatizar 
e regulamentar a matéria no âmbito do IFBA, cujo inteiro teor, fora submetido à consulta pública da 
comunidade, através do processo SEI 23278.013213/2018-84.
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A referida portaria indicava que após a finalização dos trabalhos, a Reitoria enviaria ao Ministério 
de Educação a proposta, solicitando autorização para instauração do projeto piloto a ser implemen-
tado no IFBA de acordo com Art. 6º da IN nº 01. No entanto, não há conhecimento sobre a adoção da 
medida, ou o resultado desta ação.

Linha do Tempo:

Do ponto de vista puramente normativo, importa trazer ao debate que na Administração Pública, 
aplica-se o Princípio da Legalidade Estrita. Portanto, a Administração Pública sempre se submeterá à lei 
e só poderá agir quando – e como – a lei autorizar.

O Programa de Gestão (teletrabalho) é autorizado legalmente no serviço público federal por meio 
do Decreto 1590/1995, ato normativo que estabelece as regras legais sobre a Jornada de Trabalho dos 
servidores da Administração Pública Federal direta, das autarquias e das fundações públicas federais, e 
dá outras providências, a previsão está contida no artigo 6º, §6º:

Art. 6º O controle de assiduidade e pontualidade poderá ser exercido mediante: 
§ 6º  Em situações especiais em que os resultados possam ser efetivamente mensu-
ráveis, o Ministro de Estado ou o Presidente do Banco Central do Brasil, no âmbito 
de suas competências, poderá autorizar a unidade administrativa a realizar progra-
ma de gestão, cujos teor e acompanhamento trimestral serão publicados no Diário 
Oficial da União, hipótese em que os servidores envolvidos ficarão dispensados do 
controle de assiduidade.

O artigo acima transcrito foi regulamentado por Instruções Normativas do Ministério do Plane-
jamento, Desenvolvimento e Gestão/Secretaria de Gestão de Pessoas - MPOG, Ministério este, atual-
mente, unificado ao Ministério da Economia -ME.  As Instruções Normativas foram, ao longo dos anos, 
ampliando o alcance do Programa de Gestão (teletrabalho) nos Órgão Públicos Federais, devido aos 
limites deste estudo, será analisada a Instrução Normativa vigente - Instrução Normativa N° 65 de 30 
de julho de 2020(IN 65/2020/ME) -  tendo em vista que somente normativa em vigor é passível de im-
plementação institucional. 

Atualmente, o tema está em forte evidência, tendo em vista a implementação do trabalho remo-
to como medida emergencial de proteção à saúde em razão da pandemia de Covid-19. Afinal, desde 
março de 2020, por razões sanitárias, e de forma repentina, um grande volume de servidores passou a 
exercer suas funções fora do ambiente físico das repartições públicas a que se vinculam. 
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Em que pese a implementação do trabalho remoto por razões sanitárias, este não se confunde 
com o teletrabalho instituído pela IN 65/2021.

A experiência do trabalho remoto, instituída no âmbito do IFBA através da Resolução CONSUP 
nº 07/2020, tornou crível a possibilidade da prestação de serviços ocorrer fora dos limites físicos do 
Instituto, de modo a garantir de forma eficiente, a continuidade da prestação dos serviços públicos, 
implantando o parâmetro de mensuração do trabalho focado no resultado/entregas, e não no ponto 
eletrônico de frequência. 

No IFBA, o tema do teletrabalho desperta bastante engajamento da comunidade 
de servidores. Tanto assim, que a Consulta Pública realizada para compor o presente 
Estudo Técnico, obteve número relevante de respostas,  em especial, por se tratar de 
pesquisa com público-alvo composto exclusivamente por servidores públicos do Ins-
tituto. Foram 508 respostas para um longo questionário com 38 perguntas. Portanto, 
508 servidores do Instituto já se dispuseram a emitir, em detalhes, suas impressões 
sobre a temática,  já sob a égide da regulamentação pela IN 65/2020/ME.

O interesse sobre o tema confere uma vantagem na tomada de decisão, pois propicia amplitude, 
profundidade e pluralidade no debate interno sobre a possibilidade ou não de implementação do Pro-
grama de Gestão (teletrabalho).

4.1 ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 65 DE 30 DE JULHO DE 
2020(IN 65/2020/ME)  

A Instrução Normativa N° 65 - IN 65/2020, publicada pelo Ministério da Economia em 30 de julho 
de 2020 é a norma atualmente vigente que estabelece as possibilidades e os limites do teletrabalho no 
serviço público federal. 

A IN. 65/2020/ME, em termos gerais, estabelece as pessoas que podem, voluntariamente, aderir 
ao programa de gestão(teletrabalho), os regimes de execução, o rito de institucionalização do Progra-
ma de Gestão(teletrabalho) no âmbito dos Órgãos Públicos Federais, as proibições de implementação, 
critérios de monitoramento dos planos de trabalho e estabelece diversas definições, dentre as quais: 
de Programa de Gestão, de teletrabalho, de resultado, de atividade, de dirigente, de chefia imediata e 
muitas outras.

4.1.1 O QUE É PROGRAMA DE GESTÃO 

• É ferramenta de gestão autorizada em ato normativo de Ministro de Estado e respaldada 
pela norma de procedimentos gerais, que disciplina o exercício de atividades em que os 
resultados possam ser efetivamente mensurados, cuja execução possa ser realizada pe-
los participantes
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4.1.2 CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA DE GESTÃO

• Adesão voluntária;

• Substitui o controle de frequência pela mensuração de resultados;

• Estabelecimento de Plano de Trabalho acordado entre chefia imediata e servidor par-
ticipante do programa de gestão, e assunção de Termo de Responsabilidade;

• Resultados mensurados pelos sistemas de informação;

• Possibilidade de suspensão da adesão ao Programa de Gestão pelo servidor partici-
pante em caso de não adaptação;

• Possibilidade de suspensão da adesão ao Programa de Gestão, pelo descumprimento do 
Plano de Trabalho e Termo de Responsabilidade;

• Execução das atividades laborais em Teletrabalho em regime parcial ou em regime to-
tal;

• Facultativo à Administração Pública e ocorrerá em função da conveniência e do interesse 
do serviço;

• Adaptabilidade, possibilidade de ajustes nas normas internas e da tabela de atividades 
exequíveis em teletrabalho para perfectibilizar a implantação às necessidades do órgão 
público

4.1.3 QUEM PODE ADERIR AO PROGRAMA DE GESTÃO (TELETRABALHO), SEGUNDO IN 
65/2020/ME 

• servidores públicos ocupantes de cargo efetivo;

• servidores públicos ocupantes de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração;

• contratados temporários regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993;

• empregados públicos regidos pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, em exercí-
cio na unidade;

4.1.4 OBJETIVOS DO PROGRAMA DE GESTÃO (TELETRABALHO)

• Promover a gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos participantes;

• Contribuir com a redução de custos no poder público;
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• Atrair e manter novos talentos;

• Contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes com os objetivos da 
Instituição;

• Estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de governo 
digital;

• Melhorar a qualidade de vida dos participantes;

• Gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos; e

• Promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da eficiência e da efe-
tividade dos serviços prestados à sociedade.

4.1.5 FASES DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO (TELETRABALHO) 

A IN 65/2020/ME estabelece as fases de implementação institucional do Programa de Gestão. 

FASE 01:  autorização pelo Ministro de Estado;

• A Portaria 267 de 30 de abril de 2021, assinada pelo Ministro da Educação,  
autoriza a implementação do programa de gestão pelas unidades do Ministério 
da Educação - MEC e de suas entidades vinculadas. 

FASE 02: elaboração e aprovação dos procedimentos gerais

• A rigor, seria possível elaborar e aprovar, respeitando-se os ritos institucionais, a 
normativa institucional implementadora do Programa de Gestão, a qual deve con-
ter os parâmetros e procedimentos de adesão a serem observados pelos servido-
res aderentes ao Programa de Gestão. 

• A etapa de estudo-técnico não é obrigatória pela IN65/2020/ME. Porém, é reco-
mendável balizar com maior precisão as vantagens e desvantagens na implemen-
tação institucional. 

• A IN 65/2020 estabelece nos artigos 10 e 11 os parâmetros mínimos que devem 
ser expressos na normativa institucional de implantação do Programa de Gestão

FASE 03: execução do programa de gestão

• Recomendação de implantação da experiência piloto ou de ambientação para ge-
ração de dados para aferição concreta dos ganhos e das perdas geradas pela im-
plantação do Programa de Gestão.
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FASE 04:  acompanhamento do programa de gestão.

• Decorridos seis meses da publicação da norma de procedimentos gerais, o dirigen-
te da unidade elaborará um relatório que deverá conter:

• o grau de comprometimento dos participantes;

• a efetividade no alcance de metas e resultados;

• os benefícios e prejuízos para a unidade;

• as facilidades e dificuldades verificadas na implantação e utilização do siste-
mas de informação;

• a conveniência e a oportunidade na manutenção do programa de gestão, 
fundamentada em critérios técnicos e considerando o interesse da Adminis-
tração.

4.1.6  IMPEDITIVOS/OBSTÁCULOS À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO (TE-
LETRABALHO) PELA IN 65/2020/ME

• Cultura Administrativa: CHOQUE DE ADAPTAÇÃO;

• Diferentes níveis de maturidade na gestão;

• Redução da capacidade de atendimento ao público, que não possa ser suprida pelo aten-
dimento online;

• Impeditivos legais atinentes às especificidades das carreiras;

• Custos de consecução: Estrutura necessária para realização do Trabalho em modo remoto;

• Dificuldades de mensuração da carga horária x produtos entregues;

• Peso da Chefia Imediata na autorização para adesão e avaliação das entregas pactuadas;

• Responsabilidade atribuída ao servidor integrante do programa pelas despesas relaciona-
das à segurança da informação;

• Burnout : Dificuldade de mensuração da jornada;

• Transferência ao servidor do custeio das condições materiais, tecnológicas e infraestrutura 
para a execução das atividades;

4.1.7 ATIVIDADES QUE NÃO PODEM SER DESEMPENHADAS EM TELETRABALHO

Importante compreender que a  IN nº 65/2020 institui proibições à implementação do Programa 
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de Gestão na modalidade Teletrabalho, tendo como critério balizador dessa proibição algumas carac-
terísticas de atividades de trabalho:

• Atividades que somente podem ser executadas com a presença física do servidor no Órgão 
Público;

• Redução da capacidade de atendimento ao público interno e externo que não possa ser 
suprida pelo atendimento intermediado pelas Tecnologias da Informação e;

• Atividades que não são passíveis de mensuração;

As atividades acima não poderão ser executadas em teletrabalho. Importante notar que a nor-
mativa não se ocupa de estabelecer proibições às categorias(carreiras) de servidores quanto à adesão 
ao Programa de Gestão. 

O critério de proibição se restringe claramente sob o crivo de categoria de atividades. No sen-
tido de que algumas atividades somente podem ser executadas com a presença física do servidor no 
ambiente de trabalho. 

Ante o exposto, as atividades que somente são exequíveis a partir da presença física do servidor 
na repartição pública, estas, por óbvio,  não poderão ser executadas na modalidade de teletrabalho. 

Merece atenção também o quanto disposto no inciso II, §2º do art.5º da IN 65/2020/ME, pois o 
Programa de Gestão deve ser compatibilizado com a plena prestação do serviço público. Portanto, a 
implementação do programa deve ser compatibilizada com o atendimento ao público. Importante 
notar que a preocupação do legislador é, sobretudo, preservar o amplo acesso ao serviço público pres-
tado pelo Órgão. 

Não há qualquer óbice, imposto pela IN65/2020/ME de que o atendimento ao público interno 
e externo seja intermediado pelas Tecnologias da Informação. Portanto, preservada a capacidade de 
atendimento ao público interno e externo, inclusive pelos meios telemáticos de informação, a ativida-
de pode, em tese, ser executada em teletrabalho. 

Por fim, pela própria definição do Programa de Gestão - ferramenta de gestão na qual os re-
sultados podem ser mensurados - é necessário que as atividades possam ser mensuradas. Afinal, o 
Programa de Gestão pretende estabelecer o foco nas entregas, por consectário lógico, da atividade 
desempenhada deve se depreender quando ela foi concluída, portanto, entregue. 

Quanto às atividades cujos resultados não são passíveis de mensuração, estas não poderão ser 
executadas sob a égide do Programa de Gestão. 

4.2  DAS ESPECIFICIDADES NORMATIVAS A SEREM OBSERVADAS PARA CARREIRA DOS 
SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO -TAE

A carreira dos Técnicos Administrativos em Educação -TAE,regulamentada pela Lei 11.091/2005, 
engloba um amplo leque de profissionais especializados. Tem-se então por óbvio que o Programa de 
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Gestão deve ser compatibilizado, na sua execução, com as normas próprias das profissões regulamen-
tadas.

Do ponto de vista normativo, tomando por referência a IN nº 65, a principal ressalva a ser obser-
vada para fins de aplicabilidade do PGD/Teletrabalho, à categoria TAE, consiste na vedação à redução 
da capacidade de atendimento de setores que atendem ao público interno e externo.

Sobre o tema, importa destacar que o IFBA, por meio da Resolução Consup Nº 31, 23 de dezem-
bro de  2020, estabeleceu para fins de flexibilização da jornada de trabalho dos servidores TAE, os con-
ceitos de atendimento ao público e de público usuário. 

A referida Resolução definira como atendimento ao público: “aquele prestado de forma predomi-
nante e que exijam atividades contínuas em regime de escalas ou turnos, em período igual ou superior a 
12 (doze) horas ininterruptas”. Definindo ainda  o conceito de  público usuário, como pessoa física ou jurí-
dica que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público, conforme disposto na Lei n o 
13.460, de 26 de junho de 2017”. 

Como sobredito, a IN 65/2020/ME não veda que o atendimento ao público interno e externo seja 
intermediado por ferramentas Tecnologias de Informação. Portanto, uma vez preservada a capacidade 
de atendimento ao público interno e externo, inclusive pelos meios telemáticos de informação, a ativi-
dade pode, em tese, ser executada em teletrabalho.

Por fim, caberá também ao IFBA observar, conforme as atribuições inerentes aos cargos que in-
tegram o PCCTAE, aqueles cargos cujas atribuições e atividades, somente possam ser executadas com 
a presença física do servidor no órgão ou que não sejam passíveis de mensuração da produtividade e 
dos resultados, pois constituem impeditivos para adesão do servidor ao PGD.

4.3 DAS ESPECIFICIDADES NORMATIVAS A SEREM OBSERVADAS PARA  CARREIRA DOS 
SERVIDORES DOCENTES

Para o fim desta análise, foram tomadas como base as seguintes normas:

• Portaria 475/MEC/1987;

• Lei nº 12.772/2012: Plano de Cargos e Carreira;

• Lei nº 9.394/1996:  Diretrizes e Bases da Educação Nacional;

• Portaria SETEC/MEC nº 17 de 11 de maio de 2016;

• Resolução CONSUP nº 17/2019:  Regulamento das Atividades Docentes no âmbito do 
IFBA;

• Portaria MEC nº 983, de 18 de novembro de 2020: Regulamentação das atividades do-
centes, no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica.
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Conforme a Instrução Normativa nº 65, atividade é um conjunto de ações específicas a serem 
realizadas de forma individual e supervisionada pela chefia imediata, visando entregas no âmbito de 
projetos e processos de trabalho institucionais.

Para fins de adesão ao PDG, e execução em regime de Teletrabalho, deve-se ter por base a na-
tureza da atividade a ser exercida pelo servidor, e sua adequação à possibilidade de mensuração 
da produtividade e dos resultados e do desempenho do participante em suas entregas. A compa-
tibilidade destas especificidade com as atividades docentes, é o que se pretende ver esclarecida.

O art. 20 da  Lei nº 12.772/12, aduz que o Professor das IFE exercerá atividades de ensino, pes-
quisa, extensão e gestão institucional. Em adição, dispõe a Portaria do MEC nº 983/ 2020, que são 
consideradas atividades docentes aquelas relativas ao ensino, à pesquisa, à extensão, e à gestão e 
à representação institucionais. Não obstante, a Resolução CONSUP nº 17/2019 institui que as ativi-
dades docentes no âmbito do IFBA compreendem: Atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão, de 
Gestão, Administrativa e de Representação.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, informa que o Poder Público incentivará o de-
senvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades 
de ensino, e de educação continuada.

De acordo com a Portaria nº 983/20, os docentes que trabalham em tempo integral (40 horas) de-
verão cumprir o mínimo de 14 horas semanais em aula, e para quem atua em tempo parcial (20 horas), 
a atuação em salas de aulas deve ser de pelo menos 10 horas. 

No que se refere às atividades de ensino, a citada portaria inclui a mediação pedagógica de 
componentes curriculares a distância, e determina que os componentes curriculares a distância po-
dem integrar cursos a distância ou cursos presenciais, conforme as legislações pertinentes.

Aduz ainda a norma que o acompanhamento das atividades de aulas em disciplinas de cursos 
dos diversos níveis e modalidades da educação básica e da educação profissional, científica e tecnoló-
gica, ofertados pela instituição com efetiva participação de alunos matriculados, indicadas na alínea “a” 
do item 3, deverá ser obrigatoriamente por meio de registro eletrônico de frequência.

No âmbito do IFBA, no que se refere à regulamentação das atividades docentes, tem-se o quanto 
disposto na Resolução CONSUP nº 17, de 20 de dezembro de 2019, que não apenas cita quais são as 
atividades, como institui os  limites referenciais de carga horária docente, aduzindo em seu art. 31, quer 
a carga horária de aulas será composta por: 

I. No mínimo, 10 horas e, no máximo, 15 horas semanais para os docentes em regi-
me de trabalho de 40 horas, ou regime de trabalho em dedicação exclusiva, a fim 
de garantir as demais atividades previstas neste regulamento;

 II. No mínimo, 8 horas e, no máximo, 10 horas semanais para os docentes em regi-
me de trabalho de 20 horas, a fim de garantir as demais atividades previstas neste 
regulamento. 
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A referida norma estabelece que o tempo destinado às atividades docentes será mensurado em 
horas de 60 minutos para a contabilização de carga horária de Plano Individual de Trabalho (PIT) e Re-
latório Individual de Trabalho (RIT). Para os docentes da carreira do Magistério Superior a carga horária 
mínima é de 8 horas, conforme Portaria 475/MEC/1987. Sendo aplicados limites diferenciados, nos 
termos dos Artigos 15 e 16, incluindo-se seu parágrafo único, da Portaria SETEC/MEC nº 17.

A UNIFESP, por meio da sua Comissão de Estudos para implantação do Teletrabalho - CETTra, 
entendeu pela impossibilidade de adesão ao Teletrabalho pelos servidores docentes, fundamentando 
que a natureza da atividade docente não permite o teletrabalho. Informou a instituição em seu site ofi-
cial, que as aulas remotas oferecidas, apesar de ministradas a distância, não se enquadram no contexto 
do Programa de Gestão da IN 65, pois foram fundamentadas no contexto da pandemia com autoriza-
ção do Ministério da Educação para sua realização. De igual modo, entendeu a Procuradoria Jurídica 
junto à Universidade Federal de Uberlândia, a ser abordado em tópico próprio.

Os pareceres acima mencionados exemplificam instituições que fixaram entendimento de que os 
servidores da carreira docente não poderiam aderir ao Programa de Gestão. Porém, há entendimento 
divergente sobre a matéria, cabendo ao Órgão implementador do Programa de Gestão, fixar interna-
mente seu entendimento, de modo fundamentado.  

Não obstante, dos Institutos Federais que já regulamentam a matéria, a exemplo do IFTO, e do 
IFSULDEMINAS, não se observam vedações expressas quanto a possibilidade de adesão ao programa 
de Gestão à categoria docente, conforme preconiza o art. 11, inciso III da IN nº 65.

De modo pormenorizado, o IFMG apresentou à sua comunidade Consulta Pública sobre a minuta 
de regulamentação do Programa de Gestão/Teletrabalho, estabelecendo em seu art. 17, §1º, que: “os 
servidores da carreira de magistério EBTT poderão fazer a opção unicamente pelo teletrabalho no regime 
de execução parcial considerando as características específicas da atividade docente”, evidenciando o po-
sicionamento da entidade acerca da aplicabilidade à carreira docente, condicionando-a às limitações 
atinentes da carreira. 

Assim, entende-se conclusivamente que as principais premissas para avaliação 
da compatibilidade da atividade docente para fins de adesão Programa de Gestão/Te-
letrabalho, consiste na observância dos limites referenciais de carga horária docente, 
na natureza da atividade a ser exercida, uma vez que a atividade docente inclui: ensi-
no, pesquisa, extensão e gestão administrativa e de representação institucional, e por 
último, a possibilidade de mensuração da produtividade, dos resultados e do desem-
penho do participante em suas entregas.

Nesse ínterim, tendo em vista as legislações pertinentes à carreira, mormente, as regulamenta-
doras do ensino presencial, observa-se a necessidade de estudo mais aprofundado sobre as especifici-
dades da carreira docente, devendo o debate ser ampliado para toda Comunidade acadêmica, e, prin-
cipalmente, ouvidas as instâncias competentes como a PROEN, DGP, CPPD e  a Procuradoria Jurídica 
junto ao IFBA, de modo a exaurir a matéria e assim fixar o entendimento do IFBA sobre o tema.
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4.4 O GRUPO DE TRABALHO DO FORGEP - MAPEAMENTO E CONFECÇÃO DA TABELA DE 
ATIVIDADES

O Fórum de Gestão de Pessoas das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Cien-
tífica e Tecnológica - FORGEP, composto pelos dirigentes das unidades de recursos humanos da rede 
federal de ensino, constituiu Grupo de Trabalho para discutir as nuances alusivas à temática do Progra-
ma de Gestão e do Teletrabalho, cuja atualização normativa se dera por meio da Instrução Normativa 
nº 65/2020.

Como fruto dos trabalhos do GT, fora elaborada tabela de atividades, com as informações de que 
trata o § 2º do art. 26 da norma, mapeando e identificando as atividades comuns à atividade docente e 
dos Técnicos Administrativos em Educação.

Para os fins da IN, conceitua-se como atividade, o conjunto de ações específicas a serem realiza-
das de forma individual e supervisionada pela chefia imediata, visando entregas no âmbito de projetos 
e processos de trabalho institucionais, sendo a entrega, o resultado do esforço empreendido na execu-
ção de uma atividade sendo definida no planejamento e com data prevista de conclusão.

O mapeamento realizado pelo grupo de trabalho especializado do FORGEP, permite às IFES, uma 
uniformização das atividades, de modo à atender as exigências da IN, que requer para construção de 
um Plano de Trabalho a ser pactuado entre o servidor e a chefia, a existência de tabela de atividades, 
que deve ser objetiva, e passível de mensuração em horas. 

A referida tabela deve conter, no mínimo, faixa de complexidade da atividade; parâmetros adota-
dos para definição da faixa de complexidade; tempo de execução da atividade em regime presencial; 
tempo de execução da atividade em teletrabalho; ganho percentual de produtividade estabelecido; e 
por fim as entregas esperadas.Os critérios instituídos, foram observados pelo GT quando da formaliza-
ção da tabela. 

Desta forma, esta tabela pode ser utilizada pelo IFBA, com segurança, pois elaborada em obe-
diência aos critérios da IN 65/2020/ME e a partir da realidade específica dos Institutos Federais de Edu-
cação.

4.5 SEGURANÇA JURÍDICA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO (TELETRA-
BALHO) PELA IN 65/2020/ME

Verificada a existência de normativa autorizativa para implantação do Programa de Gestão(te-
letrabalho) no serviço público federal, em especial, prevista a aplicabilidade do Programa de Gestão(-
teletrabalho) às entidades públicas submetidas ao Ministério da Educação, resta perquirir acerca da 
existência de Segurança Jurídica. 

De um lado, não resta dúvidas de que eventual implementação do Programa de Gestão(teletra-
balho) no IFBA usufrui de respaldo na legislação. Todavia, pertinente é a pergunta: Há segurança 
jurídica para tal implementação?

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, uma das autoras mais respeitadas na teorização do Direito Admi-
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nistrativo no Brasil,  no seu artigo “O STJ e o princípio da segurança jurídica”  elucida que “a segurança 
jurídica está na relativa certeza que os indivíduos têm de que as relações realizadas sob o império de 
uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída”

A fim de sedimentar ainda mais o conceito de Segurança Jurídica, importante destacar o concei-
to enunciado pelo importante constitucionalista José Afonso da Silva:

“Segurança Jurídica é conjunto de condições que tornam possível às pessoas o 
conhecimento antecipado e reflexivo das consequências diretas de seus atos e de 
seus fatos à luz da liberdade reconhecida”

Estabelecido o conceito de Segurança Jurídica, a comissão instituída pela Portaria 1901/2021 
definiu uma estratégia, a fim de aferir se há segurança jurídica para a implementação do Programa de 
Gestão:

A) Levantamento da adesão ao Programa de Gestão(teletrabalho) pelas entidades da Rede 
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica;

B) Levantamento da adesão ao Programa de Gestão pelo órgão com poder de controle e audi-
toria  sobre o IFBA, qual seja a Controladoria Geral da União - CGU. Afinal,  a CGU é o órgão de 
controle interno do Governo Federal responsável por realizar atividades relacionadas à defesa 
do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio de ações de au-
ditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. 

Sendo, em última instância, o órgão do Poder Executivo Federal que estabelece os modelos de 
Governança a serem observados. 

C) Estudo de pareceres jurídicos elaborados pelas Procuradorias Jurídicas Federais junto aos 
órgãos do Poder Executivo Federal sobre o teletrabalho.

A partir da pesquisa acima listada, pretendeu verificar se há adesão ao Programa de Gestão (te-
letrabalho) na Rede Federal de Ensino e pelo Órgão de controle na Administração Pública Federal. Por 
fim, qual o posicionamento das Procuradorias Jurídicas que funcionam junto às entidades do Poder 
Executivo Federal sobre o tema. 

4.5.1  LEVANTAMENTO DAS ENTIDADES DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIO-
NAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA QUANTO À ADESÃO AO PROGRAMA DE GESTÃO(TELETRA-
BALHO)

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica é composta por 38 Institutos 
Federais, 02 Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet), a Universidade Tecnológica Federal do 
Paraná (UTFPR) e 22 escolas técnicas vinculadas às universidades federais e ao Colégio Pedro II. Consi-
derando os respectivos campi associados a estas instituições são, ao todo, 661 unidades distribuídas 
no país, conforme o MEC.

A fim de investigar se o Programa de Gestão (teletrabalho) está sendo aderido ou se há mobiliza-
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ção para adesão pelas entidades acima mencionadas,  foram consultados os sites oficiais dos Institutos 
Federais de Ciência e Tecnologia, com as seguintes palavras chaves: “Programa de Gestão”; “teletraba-
lho”; “Instrução normativa 65/2020” e “programa de gestão teletrabalho”. 

O levantamento na Rede Federal de Ensino levou em consideração apenas as notícias, norma-
tivas, pesquisas e comunicados encontrados nos sites oficiais da instituições mencionadas (Institutos 
Federais de Ciência e Tecnologia). 

Verificou-se então que o Programa de Gestão(teletrabalho) foi completamente implementa-
do em 2 Institutos Federais:  o Instituto Federal de Tocantins – IFTO e no Instituto Federal do Sul de 
Minas Gerais - IFSULDEMINAS. 

Em 18 Institutos, a  implementação está em andamento, tendo em vista que estão em fase de 
elaboração e discussão da minuta de norma que estabelecerá os procedimentos gerais internos para 
adesão dos servidores ao Programa de Gestão. Destes, 13 institutos já submeteram a minuta da nor-
mativa à consulta pública de suas comunidades internas.

Importa destacar que 2 Institutos precederam a análise da temática mediante elaboração de 
Estudo Técnico de viabilidade de Implementação Institucional do Programa de Gestão, quais se-
jam: o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) e o Instituto Federal da Bahia - IFBA. 

Abaixo colacionamos o gráfico representativo da fase de andamento da adesão ou mobilização 
para adesão ao Programa de Gestão(teletrabalho)
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 Não foi localizada qualquer informação sobre o Programa de Gestão(teletrabalho) nos sites ofi-
ciais de 20 institutos, pelo que se infere que nestes Institutos ou não houve adesão ao Programa de 
Gestão ou não havia ocorrido qualquer mobilização tendente à implantação do programa na entidade 
pesquisada, até setembro de 2021. 

Em 30 de abril de 2021, foi editada a portaria 267/2021/MEC, que autoriza a implementação do 
programa de gestão pelas unidades do Ministério da Educação - MEC e de suas entidades vinculadas. 
O levantamento acima relatado ocorreu entre os meses de julho e agosto de 2021.

Do exposto se verifica que, em 4 meses da publicação da portaria 267/2021 do MEC, quase a 
metade dos Institutos Federais de Educação promoveram ações institucionais visando a implementa-
ção do Programa. Consequentemente, a outra metade dos Institutos não promoveram, até o momento 
de elaboração deste estudo, qualquer ação institucional tendente a aderir ao Programa de Gestão. 

Dos dados extraídos, é notória a mobilização, no âmbito da Rede Federal de Ensi-
no, no sentido da adesão institucional do Programa de Gestão(teletrabalho). Em ape-
nas 4 meses, quase a metade da rede já discute a normativa interna de implementação 
e 2 Institutos já estão em fase de execução. Neste sentido, se conclui pela adesão pela 
Rede Federal de Ensino e tal fato corrobora para segurança jurídica na implementação 
no âmbito do IFBA. 

4.5.2 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO (TELETRABALHO) PELA CONTROLA-
DORIA GERAL DA UNIÃO - CGU: ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER EXECUTIVO FEDERAL

A Controladoria-Geral da União (CGU) instituiu o Programa de Gestão de Demandas, em caráter 
piloto, por meio da Portaria n° 1.242, em 15 de maio de 2015. 

Segundo informações contidas no site oficial da CGU: “A iniciativa considerou os avanços tecno-
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lógicos e a busca de aperfeiçoar os princípios da Administração Pública, como a eficiência, aliada ao 
aprimoramento da gestão de pessoas e da melhoria do clima organizacional e da qualidade de vida 
dos servidores”.

A experiência-piloto do Órgão de Controle do Poder Executivo Federal durou 15 meses, e o Pro-
grama de Gestão foi implementado, em caráter definitivo, em 27 de setembro de 2016. Conforme da-
dos extraídos do site oficial da CGU, o Programa de Gestão foi sendo aprimorado ao longo de sua 
execução, a fim de se perfectibilizar às necessidades do Órgão e também devido ao desenvolvimento 
das tecnologias de informação. 

No ano de 2018 houve atualização da tabela de atividades exequíveis remotamente no Órgão. 
A CGU informa que a Alta Gestão do Órgão estimula a adesão ao Programa de Gestão, tendo em vista 
a geração de bons resultados na produtividade do Órgão, bem como, a geração de melhorias na qua-
lidade de vida dos servidores. 

O Órgão informa que no 1º trimestre após a oficialização do Programa pela Portaria 1.730/2016, 
aproximadamente 150 servidores aderiram ao programa. Já no 4º trimestre de 2018,a participação 
superou 1.800 servidores (dados de maio de 2020). Tal número corresponde a quase 90% do total de 
servidores da CGU. Haja vista o caráter voluntário para a adesão, verifica-se importante percentual de 
servidores em adesão ao Programa de Gestão na CGU.

No Poder Executivo Federal, a CGU é sempre um modelo a ser observado e analisado, pois como 
órgão de controle, estabelece diretrizes, parâmetros e eixos norteadores a serem seguidos no Poder 
Executivo Federal. Afinal, a CGU estabelece modelos de Governança para todo o Executivo Federal. 

Diante do exposto, se pode concluir que se o Órgão que estabelece modelos de Governança e 
boa administração para o IFBA e que, sobretudo, tem poder de controle sobre o IFBA não só implemen-
ta como também assume como política institucional o incentivo à  adesão ao Programa de Gestão(te-
letrabalho), decerto,  tal fato confere segurança jurídica ao IFBA no sentido da viabilidade institucional 
para implementação do Programa de Gestão (teletrabalho).

4.5.3 ESTUDO DE PARECERES JURÍDICOS ELABORADOS PELAS PROCURADORIAS JURÍ-
DICAS FEDERAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO FEDERAL SOBRE O TELETRA-
BALHO

Realizou-se levantamento de pareceres jurídicos emitidos por Órgãos Jurídicos, referentes ao 
Programa de Gestão e sua implementação em outras instituições públicas. 

Foram analisados os seguintes documentos:

• Parecer nº 00116/2020/PFIFFER/PFIF RIODEJANEIRO/PGF AGU - PROCURADORIA FEDERAL 
JUNTO AO IFRJ 

• Parecer n° 030/2021 AGU/PGF/PF-IF HIJAB  - PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO INSTITU-
TO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

• Parecer nº  00007/2021/CONJUR-MTUR/CGU/AGU - PROCURADORIA FEDERAL JUNTO AO 
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MINISTÉRIO DO TURISMO - MTUR 

• Parecer n. 00001/2021/DPES/PFE-INSS-SEDE/PGF/AGU - PROCURADORIA FEDERAL JUNTO 
AO INSS 

• Parecer n. 00091/2021/PF/UFU/PFFUFUB/PGF/AGU - PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA -UFU

Da análise, alguns pontos são trazidos, indicados neste estudo, por entender serem pontos sen-
síveis, tendo sido objeto de elucidação pelas citadas procuradorias.

A) Deve-se observar que a implantação do Programa de Gestão é mérito da Administra-
ção, requerendo resguardar os aspectos técnicos, econômicos e financeiros. Assim, não restam 
dúvidas que sua implementação deve está baseada nos objetivos do Programa, quais sejam:

Art. 6º São objetivos do programa de gestão: 

I - promover a gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos partici-
pantes; 

II - contribuir com a redução de custos no poder público; 

III - atrair e manter novos talentos; 

IV - contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes com os 
objetivos da Instituição; 

V - estimular o desenvolvimento do trabalho criativo, da inovação e da cultura de 
governo digital; 

VI - melhorar a qualidade de vida dos participantes; 

VII - gerar e implementar mecanismos de avaliação e alocação de recursos; e

VIII - promover a cultura orientada a resultados, com foco no incremento da efi-
ciência e da efetividade dos serviços prestados à sociedade. 

Esses mesmos objetivos servem como indicadores a serem alcançados com a implementação do 
Programa, cabendo à Administração avaliar/mensurar se tais objetivos estão sendo cumprindo na Fase 
1 de implementação, para que se possa dar início às demais fases.

B) Outro ponto controverso trazido em parecer, foi quanto a participação do servidor docen-
te ao Programa de Gestão. Quanto ao tema, a Procuradoria Jurídica junto a Universidade de 
Uberlândia, entendeu que:

“A atividade desempenhada pelo agente, por sua natureza e características, deve 
permitir a mensuração da produtividade e dos resultados da Unidade como um 
todo, além do desempenho individual do participante. 

(...) De início, entendo que a atividade docente não permite essa mensuração de 
resultados e produtividade das unidades, não sendo passível, também, de estabe-
lecimento de metas individuais para entregas pelo participante.”

Tal ponto fora abordado no item 4.3 - Das especificidades da Carreira Docente, coadunando com 
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o entendimento em sentido similar, apresentado pela UNIFESP, que aduz sobre a incompatibilidade da 
atividade docente com o Programa de Gestão.

Contudo, ainda sobre a temática, a douta Procuradoria, conclui que a análise sobre quais servi-
dores poderão integrar o plano de ação, “deve ter por base a natureza da atividade e sua adequação à 
possibilidade de mensuração da produtividade e dos resultados das respectivas unidades e do desempenho 
do participante em suas entregas, razão pela qual, a princípio, não me parece que os docentes possam in-
tegrar o plano de gestão”. 

Aduzindo ao fim, que tal análise, porém, está a cargo da Administração, que se entender em 
sentido diverso, deve apresentar a motivação para tanto, a partir da especificação das atividades e o 
necessário enquadramento nas características listadas pela norma.

C) À luz ainda do Parecer da Procuradoria Jurídica junto a Universidade de Uberlândia, a douta 
Projur se posiciona quanto ao empréstimo de equipamentos a servidores participantes do 
programa de gestão em regime total ou parcial de teletrabalho. 

Esclarece-se que não há previsão normativa que autorize tal empréstimo aos servidores subme-
tidos ao Programa. Outrossim, entende que o empréstimo de equipamentos parece razoável, visto 
que em regra, o empréstimo de equipamentos como notebooks, tablets, celulares, etc, já ocorrem no 
âmbito da Administração, ainda que limitado aos ocupantes de determinados cargos. 

Não se vislumbra óbice no empréstimo do equipamento pessoal do servidor, que ele já utilizava 
no trabalho presencial, para uso no trabalho remoto, desde que isso não implique em aumento de 
despesas, e não prejudique a continuidade do desenvolvimento das atividades que permanecerão 
presenciais. 

Reafirma a possibilidade do empréstimo de equipamentos, mediante termo de responsabilida-
de, desde que isso não represente aumento de despesas e não implique em prejuízo à execução das 
atividades institucionais por aqueles que permanecerão em atividade presencial; 

Nesse sentido, ressalta a impossibilidade de instituição/concessão de qualquer auxílio, ajuda de 
custo ou outro tipo de pagamento em pecúnia em favor de servidor, com o fim de auxiliar na compra 
de equipamentos ou custeio de energia, acesso à internet etc, para o desempenho de teletrabalho, 
uma vez que a medida contraria frontalmente à intenção da norma, além de implicar na subversão de 
regras de competência, de fonte normativa, e orçamentárias e financeiras; 

D) Outro ponto observado quanto os efeitos da implementação, foi a necessidade de se esta-
belecer data certa para a entrada em vigor e produção de efeitos das normas, sendo que essa 
data deverá corresponder ao período de, no mínimo, uma semana após a data de sua publica-
ção, e, cumulativamente, ao primeiro dia do mês ou a seu primeiro dia útil, com base no Decre-
to nº 10.139, de 28 de novembro de 2019, que dispõe sobre a revisão e a consolidação dos atos 
normativos inferiores a decreto, regras em seu art. 4º. 

Ressaltou-se que para o afastamento de tal regra, a área técnica deverá justificar a urgência do 
caso. 
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5. IMPACTOS GERADOS COM A IMPLEMENTAÇÃO DO TELE-
TRABALHO

O repentino modelo de trabalho remoto que as organizações públicas e privadas tiveram que 
implementar durante a pandemia da Covid-19 trouxe diversas transformações nas rotinas pessoais e 
organizacionais. Em função disso, é possível encontrar diversas pesquisas que foram feitas neste perío-
do para entender este novo cenário e analisar as vantagens e desafios do chamado Home Office. 

O estudo Mobility Brasil 20201  aponta os “desafios, impactos e aprendizados gerados com a ado-
ção do modelo de trabalho remoto”. Os resultados mostram que 58% dos profissionais entrevistados 
afirmaram estar “muito confortáveis” com o trabalho remoto, 36% de pessoas “confortáveis” e 6% “des-
confortáveis”. A pesquisa avaliou, ainda, a dificuldade de trabalhar com equipe remota: 91% classificou 
a atividade como “muito parecida com o normal”, “muito fácil”, ou “fácil”. Apenas 9% responderam “di-
fícil”.

Apesar desses números, a pesquisa mostra que ainda existem arestas para serem aparadas. Em 
relação aos desafios de trabalhar remotamente, os profissionais ouvidos apontaram: socializar (68%); 
desenvolver confiança (33%); comunicar (28%); dar feedback (22%); manter a meta comum (22%); lide-
rar (15%) e fazer amigos (14%). 

Além disso, os profissionais apontam diversos pontos de melhoria que devem ser levados em 
conta na continuidade do trabalho remoto: 

• Segurança de dados (79%);

• Comunicação efetiva (74%);

• Maior foco em uma cultura humanizada e colaborativa (70%);

• Manter o engajamento dos trabalhadores (65%);

• Receber/acolher os novos trabalhadores (53%);

• Repensar práticas organizacionais (52%);

• Avaliação de performance (51%);

• Investir em ferramentas/treinamentos para o desenvolvimento humano (49%).

 1 Estudo realizado pela Global Line (empresa brasileira especializada em treinamento e consultoria que atua nas áreas de 
diferenças culturais, trabalho em equipe, diversidade, neurocoaching e autoconhecimento) e a norte-americana Worldwide 
ERC, que atua na indústria de talento e mobilidade de profissionais entre diferentes regiões do mundo.



27

 

Fonte: Mobilty Brasil 2020

Já a pesquisa publicada pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), intitulada “Poten-
cial de teletrabalho na pandemia: um retrato no Brasil e no mundo” avalia quais são os tipos de trabalho 
que podem ser realizados remotamente e a viabilidade do teletrabalho nas mais diversas regiões e 
profissões. 

Os resultados para o Brasil, de acordo com o desenho metodológico apresentado pelo estudo, 
são mostrados na tabela 1. O Brasil, pelas características de seu mercado de trabalho, possui, na média, 
um percentual de pessoas em potencial de teletrabalho de cerca de 22,7%, que corresponde a 20,8 
milhões de pessoas. Na Bahia, este percentual é de 18,6%.

Os percentuais passíveis de teletrabalho por grandes títulos da classificação COD (Classificação 
de Ocupações para Pesquisas Domiciliares), apresentados na tabela 2, indicam que o Grande Grupo 
(GG) “Diretores e Gerentes” possui o maior potencial de teletrabalho (61%), enquanto para o GG “Mem-
bros das Forças Armadas, Policiais e Bombeiros Militares” não é possível a realização potencial de tele-
trabalho.



28



29

O estudo, ainda, evidenciou que há uma correlação positiva entre o percentual de teletrabalho e 
a renda per capita dos estados brasileiros, como se pode ver no gráfico 3. Já o gráfico 4, mostra o desvio 
médio de cada estado para a média Brasil de participação em teletrabalho.

5.1  VANTAGENS E DESVANTAGENS DO TELETRABALHO

Na pesquisa intitulada “Teletrabalho em Instituições Públicas: um estudo de caso no Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará”, Almeida (2018) destaca que o teletrabalho fornece às organizações que o 
adotam, além de redinamizar a organização, outras vantagens potenciais. 

Segundo a autora, o turn-over diminui devido ao menor número de problemas pessoais e a 
maior satisfação dos funcionários; a oportunidade de recrutamento de pessoas qualificadas é aumen-
tada, pois poderão ser selecionadas pessoas fora da região onde a instituição se encontra instalada (no 
âmbito do serviço público, a “liberdade geográfica” permite que haja um número menor de pedidos 
de remoção/redistribuição); a passagem de uma cultura de “compra de tempo” para uma cultura de 
“compra de resultado” aumenta a competitividade e os resultados.

Outra razão favorável ao desenvolvimento da organização, segundo Trope apud Almeida (2018), 
são os variados ganhos financeiros, onde os custos imobiliários são reduzidos em função da diminui-
ção do espaço que os funcionários ocupam no escritório, que implica na redução dos custos gerais. 
Estudos americanos mostram que a redução de custos para a empresa, quando há um funcionário tele-
trabalhador, pode chegar a 30% com o gasto médio por funcionário. Existe, porém, com a implantação 
do teletrabalho, uma geração de custos extras para a empresa, como: gastos com comunicação e tec-
nologia da informação. Estes novos custos, no entanto, não diminuem no conjunto total as vantagens 
financeiras da organização (TROPE, 1999).

Tachizawa e Mello (2003) apontam como aspectos favoráveis a este processo, além de focaliza-
ção, uma maior capacidade de adaptação às mudanças ambientais, estímulo para melhora da produti-
vidade, redução de custos com espaço e absenteísmo, aumento da tecnologia e dos investimentos em 
pessoal, sendo possível com isso obter um público interno mais eficiente e confiável.

O estudo destaca que, além de todas as vantagens proporcionadas em relação à flexibilidade tra-
zida pelo teletrabalho, é importante conhecer as vantagens e desvantagens dessa forma de trabalho. 
O quadro 1 apresenta um resumo das vantagens e desvantagens do teletrabalho apresentadas por 
Almeida (2018).
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Tachizawa e Mello apud Almeida (2018) ressaltam que o teletrabalhador deverá tomar algumas 
cautelas, a fim de amenizar possíveis impactos do teletrabalho, tais como: evitar o isolamento/solidão 
no exercício das atividades profissionais; não procrastinar as decisões e ações; participar em uma rede 
de trabalhos e de contatos; participar de encontros informais com os outros profissionais da área e da 
profissão; ter uma agenda de atividades físicas e sociais (lazer ou trabalho); ser voluntário em algum 
projeto na comunidade, no bairro ou no prédio residencial e intensificar seus contatos com amigos e 
parentes. 

Resultados das entrevistas realizadas por Alves (2008), em seu estudo empírico, destacam me-
canismos utilizados pelos teletrabalhadores para construir uma “fronteira entre o trabalho e o não-
-trabalho”, tais como: fechar a porta do ambiente para impedir ou dificultar a circulação dos membros 
da família no espaço de trabalho; almoçar com colegas ou amigos fora do espaço domiciliar; desligar 
o microcomputador mais ou menos à mesma hora diariamente; realizar atividades rotineiras fora do 
domicílio, tais como atividades de esporte, de cultura, de ensino, como cursos de línguas estrangeiras 
etc.; evitar acessar sistemas e e-mails organizacionais à noite, fins de semana ou feriado; “frequentar” 
periodicamente a organização, mesmo sem convocação formal e sem obrigatoriedade acordada. 

Steil e Barcia (2001) destacam que: 

O contexto domiciliar do teletrabalhador potencial diz respeito aos aspectos re-
lacionados à existência de um local adequado para a execução do trabalho e do 
rearranjo das rotinas domésticas para que o trabalhador não receba estímulos con-
trários ao desenvolvimento de suas atividades profissionais. Ajustes são invariavel-
mente necessários, pois, historicamente, os objetivos residenciais têm estado em 
direta oposição aos objetivos profissionais dos indivíduos. 

Alves (2008) destaca que, a partir da década de 1990, com a expansão das tecnologias da infor-
mação e da comunicação, o teletrabalho vem sendo apresentado pelos seus defensores em dois eixos: 
como modalidade de trabalho que contribui para promover a autonomia e a independência no traba-
lho; e como qualidade de vida e de equilíbrio entre vida pessoal e trabalho. Em contraposição, a autora 
ainda destaca que estudiosos que consideram o teletrabalho uma reedição do trabalho em domicílio, 
apontam aspectos como fragmentação excessiva das atividades, desigualdade de gênero no que se 
refere à divisão do trabalho e à qualificação, a predominância do trabalho repetitivo e heterônomo, e, 
ainda, numa forma de transmissão dos custos das empresas para os teletrabalhadores (ALVES, 2008). 

Nesse sentido, Trope apud Almeida (2018) expõe que uma das motivações principais para as ins-
tituições adotarem o teletrabalho é a melhoria da produtividade do trabalho realizado. Experiências 
mostram que o teletrabalhador é mais produtivo do que um trabalhador clássico, devido a uma melhor 
qualidade de vida e uma maior autonomia.

Portanto, conclusivamente e objetivamente podem ser elencados os seguintes indicadores:

A) Indicadores Positivos:

• Avaliação e controle quantitativo e qualitativo das entregas;

• Desenvolvimento de uma cultura de orientação para resultados e qualidade da entrega 
dos servidores, resultando em aumento de produtividade e eficiência do serviço público;
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• Avaliação de desempenho alinhada ao PG;

• Fortalecimento da relação chefe x servidor e aumento da confiança;

• Fomento ao mapeamento e sistematização de processos;

• Qualidade de vida do servidor alinhado ao alcance dos objetivos institucionais;

• Inovação: instituição de um sistema de metas e avaliação, que atende ao princípio da efi-
ciência administrativa, devendo ser observado em conjunto o princípio da razoabilidade;

• Racionalização do gasto público, com a redução de diárias e passagens; veículos e combus-
tíveis, vale-transporte, aquisição de móveis e equipamentos, contratos de limpeza; 

• Economicidade de gastos em despesas de custeio (despesas como energia, água, materiais 
de expediente, café, telefone, vigilância, manutenção predial, impressoras, além da pers-
pectiva de aumento da durabilidade dos móveis e equipamentos);

• Potencial de otimização da utilização dos espaços físicos das unidades: servidores partici-
pantes do PGD poderão dividir a mesma estação de trabalho em dias alternados, amplian-
do a utilização dos espaços e equipamentos para outras atividades (como, por exemplo, 
ensino, pesquisa e extensão);

• Contribuição para a promoção da qualidade de vida e da motivação dos participantes;

• Ampliação das possibilidades de capacitação profissional, em função da flexibilidade de 
horários;

• Atrair e reter talentos na instituição;

• Mais segurança para os servidores com a redução dos deslocamentos, sobretudo, nas estra-
das e menos exposição à violência e doenças;

• Maiores chances de cuidado com a saúde, possibilitando formas mais saudáveis de alimen-
tação e atividades físicas regulares, em função da flexibilidade de horários;

• Inclusão e qualidade de vida para pessoas com deficiência;

• Maior convivência familiar.

B) Indicadores Negativos:

O SINASEFE, seção sindical Litoral/CE, elaborou em 19 de maio de 2021, parecer técnico jurídi-
co opinativo acerca da regulamentação do teletrabalho no âmbito do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense – IFC. Neste documento foram suscitadas diversas peculiaridades e 
pontos relevantes acerca da normativa, dentre os quais:
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• Transferência para o servidor de fornecimento de todas as condições materiais, tecnológi-
cas e infraestrutura para a execução das atividades;

• Impossibilidade de garantia ao servidor pelo órgão, de ambiente salubre e seguro para 
seus trabalhadores  em teletrabalho;

• Necessidade de fornecimento ao servidor pelo órgão, de equipamentos de proteção indi-
vidual, espaços, ferramentas e insumos de trabalho que atendam os requisitos de saúde e 
proteção do trabalhador;

• Incerteza, a partir da IN nº 65/2020, quanto à responsabilização do órgão por dano ocasio-
nado ao trabalhador no trabalho ou em decorrência dele, especificamente no que se refere 
à indenização 4;

• Risco de avaliação subjetiva pela chefia imediata, por ser unilateral a avaliação das entregas 
pactuadas pelo servidor (além da redefinição unilateral das metas pela chefia; a exposição 
pública da avaliação de qualidade; o não aceite das atividades pontuadas com nota inferior 
a 5; a exclusão sumária do servidor do teletrabalho);

• Responsabilidade e Custeio de ferramentas que garantam a segurança da informação pelo 
servidor;

Em adição, indicamos outros elementos/fatores, que podem ser encarados como desafios à im-
plementação do PGD, como: 

• Particularidades como cultura, estrutura organizacional;

• Autogerenciamento do tempo;

• Estrutura do órgão: grande porte; complexo; capilaridade;

• Redução da capacidade de atendimento.

5.2  IMPACTOS FINANCEIROS DECORRENTES DA ADESÃO DO TELETRABALHO

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Economia no dia 03 de agosto de 2021, o tra-
balho remoto dos servidores públicos federais durante a pandemia da Covid-19 gerou uma economia 
de R$ 1,419 bilhão (o levantamento considerou o período de março/20 a junho/21 e a redução de gas-
tos referentes a diárias; passagens e locomoção; energia elétrica; água e esgoto; e cópias e reprodução 
de documentos, de março de 2020 a junho de 2021).

Segundo os dados divulgados, o maior volume de economia foi relativo às passagens e despesas 
com locomoção, representando uma economia de R$ 512,6 milhões. Em seguida, os gastos com diárias 
em viagens (R$ 450,2 milhões); energia elétrica (R$ 392,9 milhões); cópias e reproduções de documen-
tos (R$ 57,7 milhões); e serviços de água e esgoto (R$ 5,9 milhões). 
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A fim de verificar o impacto financeiro decorrente do trabalho remoto no âmbito do IFBA, 
a comissão solicitou à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento através do processo SEI nº 
23278.005060/2021-05, os dados relativos aos principais custos de expediente, quais sejam: água, luz, 
internet, manutenção dos espaços (contratos de limpeza), manutenções de TI e materiais de expedien-
te. 

A referida Pró-Reitoria disponibilizou os dados referentes à Reitoria. Em adição, foram disponi-
bilizados, pelas Diretorias Administrativas dos respectivos campi,  os dados relativos ao Campus de 
Salvador (maior campus do IFBA em nº de alunos e servidores) e o do Campus de Eunápolis (quinto 
maior campus em nº de alunos).

O impacto financeiro do trabalho remoto no âmbito do IFBA pode ser observado nas tabelas a se-
guir, as quais apresentam o percentual de redução de despesas, considerando dados da Reitoria, 
Campus de Salvador e Campus de Eunápolis. 

Vale ressaltar, ainda, que os dados apresentados contemplam apenas o recorte de algumas des-
pesas, com o intuito de apontar os impactos econômicos que o teletrabalho tende a gerar na redução 
de custos operacionais. Portanto, não foi possível, para este estudo técnico, realizar o levantamento e a 
análise de despesas relativas a: 

a) Diárias e passagens;

b) Vale-transporte;

c) Veículos e combustível;

d) Manutenção de TI e contratos de telefonia;

e) Entre outras despesas que, naturalmente, implicam em redução significativa com a adesão 
do Programa de Gestão (teletrabalho). 

Cumpre-nos destacar, ainda, que as despesas apresentadas nos quadros abaixo refletem o soma-
tório dos pagamentos por mês, considerando como trabalho presencial os meses de março a dezem-
bro de 2019 e março a dezembro de 2020, como trabalho remoto.
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Registra-se, ainda, uma informação complementar acerca da redução de custos gerada pelo tra-
balho remoto por razões sanitárias: houve diminuição vertiginosa dos gastos com impressão, nota-
damente, em razão do cancelamento de contratos de aluguel das impressoras de alta performance 
alocadas nos setores administrativos. Impende registrar que não houve tempo hábil para uma análise 
mais pormenorizada deste item (inclusão de cálculos, gráficos e tabelas), pois os dados – processo SEI 
nº 23278.016131/2019-72- foram acessíveis na fase de encerramento e revisão final do presente estudo 
técnico. 

5.3  PESQUISAS INSTITUCIONAIS RELACIONADAS AO TEMA

Entre abril e maio de 2020, o Instituto Federal da Bahia realizou a “Pesquisa institucional sobre 
Educação e metodologia de ensino-aprendizagem online em tempos de quarentena”, envolvendo 
os três segmentos da comunidade acadêmica. Na primeira etapa, foram ouvidos docentes e estudan-
tes. Na segunda etapa, participaram da pesquisa os/as técnicos/as administrativos/as em educação 
(TAE) . 

Segundo a Pró-Reitoria de Ensino do IFBA, a pesquisa efetuou um recorte estatístico preliminar 
do cenário do IFBA diante da suspensão das atividades presenciais, por conta dos efeitos da COVID-19, 
a fim de avaliar a hipótese de adotar alternativas de atividades remotas para ajustar os calendários 
acadêmicos. Configurou-se, portanto, um relevante instrumento de coleta objetivo, segundo dados 



36

divulgados pela PROEN, houve a participação de 44% dos/as docentes, 30% de TAE e 12% de estudan-
tes, oferecendo informações necessárias para a reflexão institucional, a fim de pensar suas estratégias 
educacionais para reorganização dos calendários acadêmicos.

A maior parcela dos docentes que responderam a pesquisa, equivalente a 67,8%, informou nunca 
ter atuado na modalidade de Ensino a Distância. Perguntadas/os se já acessaram algum ambiente vir-
tual (AVA) do IFBA (Moodle, RNP, etc) em suas atividades pedagógicas, 37,8% responderam que nunca 
acessaram qualquer ambiente virtual do IFBA, mas já utilizaram outros AVA externos e disponíveis na 
internet. No entanto, 34,2% informaram nunca ter utilizado qualquer ambiente virtual em suas ativida-
des de ensino. 87% possuía acesso à internet.

Na ocasião da pesquisa, o número de participantes TAEs em município fora daquele em que está 
situado seu campus de lotação era de 27,2% e docentes era pouco mais de um terço, evidenciando a 
necessidade de deslocamento intermunicipal para o trabalho presencial.

OUTRAS ATIVIDADES NO TRABALHO REMOTO - Os estudos e trabalhos de ordem acadêmica e as 
atividades domésticas são as principais atividades desempenhadas pelos servidores, além do cuidado 
de filhos e/ou parentes idosos. 65,8% dos docentes indicaram realizar também, atividades esportivas 
e culturais.

USO DE TECNOLOGIA - A maioria dos TAEs informou ter acesso a internet e aparelhos tecnológi-
cos, caso houvesse necessidade de implementar trabalho remoto para Educação a Distância ou para 
atividades remotas. Assim também os 87,7% dos  docentes, que afirmaram ter conexão de banda larga 
em seu domicílio, porém 55,8% disseram apenas ter parte dos recursos tecnológicos ou digitais para 
atuar remotamente no ensino.

A maioria dos docentes indicaram disposição, mas possuírem limitações físicas, materiais e/ou 
emocionais para atuar na educação a distância e acreditam que o uso da modalidade de Educação a 
Distância ou de ferramentas tecnológicas e digitais não são suficientes para substituir as atividades 
presenciais. 

CAPACITAÇÃO - A maioria dos TAEs não têm formação nem experiência com atividades não pre-
senciais e/ou educação à distância. Da mesma forma, a maior parcela dos docentes informou nunca ter 
atuado na modalidade de Ensino a Distância. A grande maioria dos servidores manifestou interesse em 
participar de cursos nessa área.

TECNOLOGIAS ASSISTIVAS - A respeito do acompanhamento pedagógico e psicossocial, a maio-
ria dos TAEs acredita que o IFBA tem apenas condições parciais de realizar atendimentos e atividades 
por meios não presenciais e que os recursos não garantem a inclusão, a permanência e o êxito de estu-
dantes com Necessidades Educacionais Específicas.

Considerando os dados levantados pela pesquisa, nota-se que:

• Alguns participantes, durante a pandemia, além dos estudos, tiveram que assumir traba-
lhos domésticos e de cuidados familiares que foram conciliados com o trabalho remoto;
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• Foi indicado um número expressivo de servidores que necessitavam de deslocamento in-
termunicipal para se apresentarem na unidade de lotação. Deslocamento este que deman-
da, tempo do servidor, custeio da administração pública e, dependendo do meio de trans-
porte utilizado, expõe o servidor a situação de aglomeração e insegurança. A situação de 
aglomeração também pode se estender a servidores que residem no mesmo município da 
unidade, mas utilizam transporte público devido a distância da residência para a unidade 
de trabalho;

• Ficou aparente uma defasagem no que se refere a treinamentos e experiência para reali-
zação do trabalho à distância. Há uma grande demanda de capacitação que deve ser im-
plementada pelo Instituto, já que os servidores, em maioria, manifestaram interesse em 
participar de capacitação/qualificação para o trabalho não presencial, assim como em qua-
lidade de vida e acompanhamento psicossocial;

• Sobre acompanhamento pedagógico e psicossocial, a impressão que é passada aos TAEs 
é que há um grande desafio em relação à disponibilidade de recursos para que funcionem 
de forma remota.

Além dos servidores, o IFBA contou com respostas de 3.388 alunos, dos 22 campi, representando, 
aproximadamente, 12% dos estudantes - uma representação relativamente baixa para se ter uma ideia 
mais completa da situação vivenciada por estes alunos. 

Os participantes eram marcadamente de baixa renda e notou-se que a comunidade discente 
compreende e apoia as medidas de prevenção e combate ao avanço da COVID-19. Os estudantes par-
ticipantes afirmaram ter conexão de banda larga e possuir equipamentos, no entanto, como a pesquisa 
foi online, alunos sem conexão muito provavelmente não participaram da pesquisa. 

Em relação à localidade, 33,1% dos discentes responderam que não se encontravam no mesmo 
município que estuda no IFBA, o que indica que parte considerável precisa de deslocamento intermu-
nicipal neste período de restrições de transportes públicos para chegarem ao seu campus.

Deve-se considerar que a Pesquisa Institucional promovida pela Pró-Reitoria de 
Ensino foi realizada visando a análise preliminar do cenário do IFBA diante da suspen-
são das atividades presenciais, dos efeitos da COVID-19 e da hipótese de adotar alter-
nativas de atividades remotas para ajustar os calendários, não contemplando pergun-
tas sobre o cenário específico da implementação do teletrabalho que, de acordo com  
IN 65/2020/ME, difere do trabalho remoto que vem sendo realizado atualmente, em 
função da pandemia.

Posteriormente, fora veiculada institucionalmente a “Avaliação do Trabalho Remoto no IFBA 
durante o Contexto da Pandemia”. A pesquisa esteve disponível no SUAP entre 26 de novembro 
a 6 de dezembro, e foi voltada, de forma distinta, para os públicos: Discente, Docente e Técnico(a) 
Administrativo(a). A avaliação buscava entender melhor a experiência de cada segmento no desenvol-
vimento de suas atividades de trabalho e de estudo no IFBA, no contexto remoto.

O resultado da Avaliação foi disponibilizado no site institucional, evidenciando dados relevantes 
como:
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• Perguntados quanto ao trabalho remoto, 73,4% dos respondentes disseram que “incenti-
vou novas estratégias para o trabalho administrativo”; 38,2% respondeu que “cumpriu o 
objetivo com bons resultados” e 24,7% afirmou que “as condições tecnológicas limitaram 
as possibilidades e prejudicaram as atividades”;

• As principais dificuldades informadas para a realização das atividades remotas foram a falta 
de equipamentos adequados (42,5%), distrações e interrupções (33,2%), falta de domínio 
das tecnologias (19,3%) e questões de saúde e bem-estar (27,8%).  

• No caso dos servidores que ocupam cargo de chefia, 57,1% avalia o desenvolvimento das 
atividades funcionais da equipe de trabalho no contexto de exercício de atividades remo-
tas como satisfatório; 37,8% sinalizou como “outro” e 5,1% como insatisfatório;

• Já no caso da avaliação da conduta da chefia pelos servidores, 82,6% definiu como satisfa-
tória, 9,7% sinalizou “outro” e 7,7% como insatisfatória.

Deve-se considerar que a pesquisa institucional promovida pelo Gabinete da 
Reitoria, não contempla perguntas sobre o cenário específico da implementação do 
teletrabalho que, de acordo com  IN 65/2020/ME, difere do trabalho remoto que vem 
sendo realizado atualmente, em função da pandemia.

5.3.1 A PESQUISA DE INTENÇÃO E CONHECIMENTO

Entre os dias 16 e 23 de agosto de 2021, foi disponibilizada à comunidade do IFBA através do 
SUAP, Consulta Pública, intitulada  “Pesquisa de Intenção e Conhecimento”, tendo  com o objetivo  di-
fundir o conhecimento geral dos termos da IN 65/2020/ME e prospectar as primeiras considerações 
da comunidade IFBA acerca da temática.  A referida consulta íntegra etapa de trabalho do presente 
estudo de viabilidade, sendo seus dados resultados importante fonte de dados para construção do 
trabalho apresentado por esta Comissão.

A consulta foi direcionada aos servidores das carreiras Técnicos Administrativos em Educação 
(TAE) e Docentes do IFBA e teve como objetivo ouvir a opinião destes sobre a implementação do tele-
trabalho no Instituto sob a égide da IN 65/2020/ME, bem como, avaliar o entendimento da comunida-
de sobre o tema.

O questionário contou com 508 respostas, em sua maioria de servidores TAE - 66,7% - que sinali-
zam o grande alcance e relevância da temática para a comunidade.
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O bloco inicial trazia questões cujo objetivo era o levantamento inicial dos setores e servidores 
que realizam atividades de atendimento ao público externo e/ou interno no IFBA. Além disso, o primei-
ro bloco de questões visou levantar dados sobre a experiência individual dos servidores na realização 
de trabalho remoto, decorrente da pandemia de COVID-19, tendo em vista que já decorreram aproxi-
madamente 9 meses da última pesquisa sobre este tema. 

 

As quatro respostas mais frequentes foram: “Possibilitou experiências novas.” (356 respostas, 
70,1%); “Cumpriu o objetivo com bons resultados para atividades laborais.” (334 respostas, 65,7%); “As 
condições tecnológicas limitaram as possibilidades e prejudicaram as atividades”(88 respostas, 17,3%) e 
“Não atendeu minimamente as expectativas e necessidades do trabalho administrativo” (6 respostas 1,2%).

Por fim,  o primeiro bloco de perguntas visou apurar se há consciência entre os servidores de que 
o trabalho remoto atualmente realizado na instituição é algo diverso do teletrabalho proposto pela IN 
65/2020. 

As respostas evidenciam a necessidade de um processo de sensibilização da comunidade interna 
a fim de disseminar as diferenças entre o trabalho remoto realizado atualmente, em função da pande-
mia da COVID-19, e o teletrabalho proposto pela IN 65/2020/ME, visto que embora a maioria 58,9% 
dos servidores compreenda as diferenças, um percentual que deve ser considerado, de 41,1%, não 
compreende que há diferenças entre o trabalho remoto por razões sanitárias e o teletrabalho instituído 
pela IN 65/2020/ME. 

Em um segundo bloco de perguntas, visou-se perquirir acerca de um dos pontos mais sensíveis 
da IN 65/2020/ME, visto que a IN 65/2020/ME prevê que os custos com as estruturas físicas e tecnoló-
gicas devem ser assumidas pelo servidor que adere ao Programa de Gestão. Neste sentido, a pergunta 
utilizou os termos da norma para informar que ao aderir ao Programa de Gestão o servidor assumirá 
custos para realizar seu trabalho. 
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Sobre este aspecto das condições do servidor para assumir os custos para para execução remota 
de suas atividades laborativas, 65,9% informaram possuir os equipamentos e condições de assumir os 
custos, 10,4% disseram não ter no momento, mas que pretendem se adequar e 23,6% informaram não 
possuir os equipamentos e condições de arcar com os referidos custos.

Sobre os pedidos de remoção, 71,3% acredita que, com a implementação do teletrabalho, haverá 
uma redução dos pedidos de remoção no IFBA.

Em relação à qualidade de vida do servidor e questões relacionadas à saúde, elencamos os se-
guintes resultados, os quais sinalizam que a maioria dos respondentes acredita que com a adesão ao 
Programa de Gestão (teletrabalho) a qualidade de vida, de saúde física e de saúde mental irá melhorar. 

O resultado mais expressivo é sobre a melhora da qualidade de vida genericamente considerada, 
pois, expressiva maioria - 71,9%- dos respondentes acreditam que haverá melhorias na qualidade de 
vida.
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No que diz respeito aos cuidados com a saúde física e com a saúde mental, a maioria dos servi-
dores - 58,1% - “concorda totalmente”  e 22,4% “concorda parcialmente” que haverá melhorias para os 
cuidados com a saúde física. 

No que diz respeito aos cuidados com a saúde mental, a maioria dos servidores - 53,5% - “con-
corda totalmente”  e 25% “concorda parcialmente” que haverá melhorias para os cuidados com a saúde 
física. Enquanto que 11,2% respondeu que “discorda totalmente” de que haverá melhorias para os cui-
dados com a saúde mental.

Sobre a intenção de adesão ao Programa de Gestão (teletrabalho) e as modalidades de execução 
do teletrabalho, uma parcela expressiva - 72%- dos respondentes acredita que um regime de execução 
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parcial do teletrabalho na instituição atenderá melhor às necessidades dos seus setores de trabalho.

Da mesma forma,  o regime de execução parcial foi o mais votado, para aqueles que possuem in-
teresse em aderir ao teletrabalho, 61,8%. Enquanto, 28,1% desejam aderir ao regime de execução total 
do teletrabalho. Apenas 10% dos respondentes sinalizaram que não possuem interesse em aderir ao 
Programa de Gestão (teletrabalho). 

Parcela bastante expressiva dos servidores respondentes - 87,6% - entende que a adesão ao Pro-
grama de Gestão(teletrabalho) tem caráter voluntário, em outras palavras, somente os servidores que 
desejam aderir podem ser inseridos do Programa de Gestão(teletrabalho).
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Findando este bloco de perguntas relacionado sobre a intenção de adesão ao Programa de Ges-
tão (teletrabalho) e as modalidades de execução do teletrabalho, aferiu-se que 68,9% dos servidores 
respondentes considera “animadora” a possibilidade de desenvolver suas atividades laborais em te-
letrabalho. Enquanto que 12% considera “frustrante” a perspectiva de desenvolver suas atividades de 
trabalho em teletrabalho. 

A maioria das respostas “abertas” ao quesito sobre motivação para adesão ao teletrabalho versou 
sobre a possibilidade de gerenciamento de tempo e seus benefícios e a melhora na qualidade de vida 
e produtividade.

No quesito dos receios quanto à adesão, grande parte das respostas “abertas” relacionou-se à 
preocupação com a redução do convívio social com os pares, o medo de alguma perda e/ou redução 
salarial ou de benefícios que venha a dificultar a manutenção das despesas extras requeridas pelo tele-
trabalho e, também, sobre possíveis metas exorbitantes e/ou cobranças excessivas pelos gestores aos 
participantes do programa de Gestão.

A consulta foi encerrada com algumas opiniões dos servidores quanto ao que deve ser observa-
do para  implementação do programa, dentre as quais: 
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Sobre os sistemas atualmente utilizados na instituição (SEI, SUAP, ZIMBRA, SIGEPE etc.), a maioria 
acredita que são “suficientes”-50,2%- ou “parcialmente suficientes”-40,6%- para a realização remota das 
atividades, mas muitos também apontam as instabilidades recorrentes destes sistemas podem preju-
dicar o bom desenvolvimento das tarefas laborais, sinalizando pontos a serem melhorados, algumas 
sugestões são abaixo colacionadas:
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6. SISTEMAS ELETRÔNICOS INFORMATIZADOS

Nos termos da IN 65/2020/ME, o teletrabalho é a modalidade de trabalho em que o cumprimento 
da jornada regular pelo participante pode ser realizado fora das dependências físicas do órgão, em re-
gime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos, 
para a execução de atividades que sejam passíveis de controle e que possuam metas, prazos e 
entregas previamente definidos.

A norma considera como atividade, o conjunto de ações específicas a serem realizadas de forma 
individual. Somente serão abarcadas pelo programa de gestão as atividades cujas características per-
mitam a mensuração da produtividade e dos resultados das respectivas unidades e do desempenho 
do participante em suas entregas, e que possam ser adequadamente executadas de forma remota e 
com a utilização de recursos tecnológicos, mediante acompanhamento de sistema informatiza-
do apropriado.

Para fins de operacionalização e implementação do teletrabalho, o IFBA deverá utilizar sistema 
informatizado apropriado como ferramenta de apoio tecnológico para acompanhamento e controle 
do cumprimento de metas e alcance de resultados. 

Para tanto, e nos termos do art. 26 da norma, o IFBA poderá incluir e adotar no referido sistema, 
a tabela de atividades desenvolvida pelo GT do Teletrabalho constituído no âmbito do FORGEP, 
à compor o plano de trabalho do servidor, a ser submetido à homologação e análise pela chefia 
imediata.

6.1 DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS INSTITUCIONAIS PARA FINS DE OPERACIONALIZAÇÃO 
DO TELETRABALHO

A partir do resultado da Consulta Pública realizada por esta comissão, verificou-se que 50,02 % 
dos servidores do IFBA consideram que os sistemas institucionais do IFBA (SEI, SUAP, ZIMBRA, SIGEPE, e 
etc), são eficazes e suficientes para desenvolvimento das suas atividades laborativas de modo remoto, 
ao passo que 40,6%, consideram parcialmente suficientes, e 9,3% insuficiente.

Os dados evidenciam uma necessidade de maior suporte e reforço aos referidos sistemas, de 
modo que estes, possam viabilizar de forma eficaz a consecução das atividades em um contexto de 
teletrabalho. 

Mostra-se cogente que sejam dadas as bases e estruturas para o fortalecimento, aperfeiçoamen-
to e manutenção dos sistemas institucionais. Tutoriais, reforço à equipe de suporte de TI, além da oti-
mização no tempo de retorno aos chamados de suporte de TI veiculados no SUAP, são importantes fer-
ramentas que poderão auxiliar na gestão da tecnologia da informação no âmbito do IFBA, auxiliando o 
servidor de forma eficaz na realização de suas atividades.
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6.2 OPÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS:

Para facilitar a implementação na Administração Pública Federal, o Sistema de Pessoal Civil da 
Administração Federal (SIPEC) disponibilizou 02 (duas) opções de sistema informatizado, cujo compa-
rativo de conteúdos apresentamos no esquema abaixo. 

Os custos de implementação e sustentação desses sistemas serão de responsabilidade do órgão 
instituidor do Programa de Gestão. Além dos sistemas disponibilizados, caso seja do seu interesse, o 
órgão poderá utilizar sistema próprio.

6.2.1 Opções de sistemas oferecidos pelo SIPEC

Como será a carga de dados de pessoal via SIAPE:

• Por Barramento

• Extrator

• Arquivo Espelho

• WebService

6.3 SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DO MÓDULO NO SUAP

Não existe nenhum módulo de administração e acompanhamento do programa de gestão pron-
to para o SUAP. O mesmo teria que ser implementado e testado, atendendo todas as regras de negócio 
inerentes ao atendimento da IN 65/2020/ME. 
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6.4 INDICAÇÃO DE SISTEMA

O SIPEC oferece a opção de sistemas prontos e dedicados à utilização do Programa de Gestão. 
Esses sistemas precisam ser implantados em servidor do órgão para ser acessado pelos seus usuários, 
ficando o mesmo responsável pela infraestrutura de aplicação, banco de dados etc. O sistema da SU-
SEP foi apresentado no FORTI e ele traz a vantagem de poder fazer o processo seletivo dos servidores 
dentro do próprio sistema, sem necessidade de um procedimento externo. 

O sistema da CGU-MMA não permite esta última funcionalidade. 

O SUAP seria uma boa indicação, visto que é um sistema já utilizado pelo IFBA, não precisaria de 
uma infraestrutura a mais para tal. Entretanto, como não há previsão da disponibilidade de um módulo 
que atenda ao Programa de Gestão, teria que ser implementado pela TI do IFBA junto à alguma comis-
são ou setor designado para validação, testes e homologação do módulo, o que demandaria tempo e 
esforço para que o mesmo estivesse disponível. 

Dessa forma, no atual cenário, a indicação desta comissão é pelo sistema da SUSEP, visto que 
o mesmo possui a funcionalidade de Processo Seletivo, não necessitando que este seja feito em um 
ambiente externo e também trazendo maior segurança e transparência ao processo. Ressaltamos que 
todos os sistemas citados aqui são gratuitos e, atualmente, não há nenhum processo burocrático para 
sua aquisição.

Ressaltamos também que qualquer sistema que seja escolhido para uso necessitará de uma ação 
direta da Diretoria de Gestão de Pessoas e unidades de pessoal correlatas dos campi na gestão opera-
cional do mesmo, essa tarefa inclui atribuição de perfis, verificação do cadastro dos setores, alocação 
de servidores em cada setor e a vinculação da chefia imediata, etc, sobretudo, em caso de divergência 
entre dados cadastrados no SIGEPE e as suas vinculações. 

É importante salientar que quanto mais próximo a realidade administrativa e de pessoal do IFBA 
estiver refletida no SIGEPE, menos intervenções serão necessárias no sistema.
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7. CONCLUSÃO

Dentre os objetivos do Programa de Gestão instituídos pela IN 65/2020/ME, estão a promoção da 
gestão da produtividade e da qualidade das entregas dos participantes, a redução de custos no poder 
público, além da melhoria na qualidade de vida dos participantes. 

A adesão pelo IFBA ao Programa de Gestão, mormente ante a entrada em vigor da Portaria 
267/2021, configura uma decisão discricionária do gestor que, diante dos elementos técnicos ora apre-
sentados e, uma vez ouvida a comunidade interessada, possui objetivamente as bases necessárias para 
tomada de decisão.

Da análise normativa verificou-se a necessidade de priorização da saúde, segurança e qualidade 
de vida no trabalho dos servidores, com a garantia de previsão legal do acompanhamento dos mes-
mos por profissionais especializados, integrantes de equipe multidisciplinar. O acompanhamento re-
fere-se especificamente à prevenção da saúde mental dos servidores, além  de segurança do trabalho, 
considerando, por exemplo, condições de ergonomia, doenças ocupacionais, e acidentes de trabalho.

Mostrou-se imperiosa a necessidade de esclarecimento do conceito de atendimento ao público, 
a fim de observar as limitações impostas na norma, a exemplo da impossibilidade de redução de aten-
dimento, quando da adesão ao Programa de Gestão pela instituição. Verificando-se também a neces-
sária observância das especificidades das carreiras TAE e Docente, de modo a respeitar as normativas 
específicas aplicáveis a cada caso. 

No que se refere especificamente à carreira docente, tem-se a carga horária de ensino como  prin-
cipal métrica, sendo esta a principal baliza delimitadora da adesão ao programa pelos integrantes da 
carreira. A Portaria nº 983/20 do MEC, bem como a Resolução nº 17 do CONSUP, que estabelece as 
regras para integralização pelo docente do Plano Individual de Trabalho (PIT), devem ser analisadas 
como referência, de modo a nortear o entendimento acerca da viabilidade ou não da adesão ao PGD 
pela categoria docente.

Ainda dentro deste contexto, entende esta comissão que o presente estudo não seria suficiente, 
tampouco competente para exaurir a matéria, devendo o tema ser  amplamente discutido e debatido 
com a Comunidade acadêmica, ouvidas as instâncias competentes como a PROEN, a CPPD e a Procu-
radoria Jurídica junto ao IFBA.

Não obstante, em caso de regulamentação do PGD no âmbito do IFBA, é preciso que a norma 
regulamentadora preveja instâncias recursais para o caso de desligamento e de indeferimento à ad-
missão ao programa pelo servidor. A medida visa ponderar o poder da chefia imediata, evitando-se 
que a margem de subjetividade, inerente aos processos decisórios, interfiram no processo, ainda que 
imprescindível a devida motivação. Deste modo restará albergado o princípio do devido processo legal 
e observado o princípio constitucional da Impessoalidade. 

No tocante aos impactos da implementação do PGD/Teletrabalho, fatores como maior tempo 
para convivência familiar, redução de tempo de deslocamento, de gastos com transporte/alimentação/
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vestimentas e de exposição nas ruas, além da possibilidade de gerenciamento da própria rotina e ho-
rário de trabalho, geram como contraprestação à entidade, e como consequência, uma maior produ-
tividade do servidor. Por sua vez, evidentemente, haverá maior satisfação pela sociedade usuária dos 
serviços prestados pelo Órgão. Além disso, com a instituição de um paradigma gerencial, há clara mu-
dança de cultura, pois ao substituir controle de frequência por controle de produtividade, com metas, 
prazos e tarefas definidas, contribui-se para aprimorar a qualidade do serviço público.

No que se refere à adesão e escolha do sistema informatizado institucional ideal,a indicação des-
ta comissão é pelo sistema da SUSEP, visto que o mesmo já possui a funcionalidade de Processo Sele-
tivo, o que viabiliza a operacionalização desta modalidade na instituição, não necessitando que este 
seja feito em um ambiente externo, trazendo maior segurança e transparência ao processo. O referido 
sistema é gratuito, e já se encontra disponível para utilização. 

Por fim, entende a comissão que a instauração do PGD traduz uma mudança de paradigma ge-
rencial, com o reforço de uma cultura institucional de orientação para resultados e qualidade da 
entrega dos produtos, traduzindo-se em uma gestão inovadora, alinhada aos conceitos de gover-
nança e accountability, e com foco no resultado, mostrando-se a instauração do PGD no âmbito do 
IFBA, uma contundente ferramenta de gestão para o alcance dos objetivos institucionais.

Por fim, ante a perspectiva para o retorno presencial das atividades acadêmicas e administrativas 
no pós-pandemia, é imperioso levar em conta que as novas modalidades de trabalho que emergiram 
de forma marcante no período de isolamento social, seguirão como tendências mundiais e serão cada 
vez mais utilizadas e pertinentes, o que reforça a iminente necessidade de se discutir e deliberar sobre 
o tema institucionalmente.
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8. RECOMENDAÇÕES

• Audiência pública para apresentação à comunidade do presente estudo técnico;

• Inicialização do programa através de experiência piloto de 6 (seis) meses, com início ime-
diato após a normatização interna, para fins de obtenção de dados objetivos sobre sua 
exequibilidade;

• Debate público específico sobre as especificidades da carreira docente e suas balizas legais 
limitadores, ouvido o CONSUP, a CPPD, e a Procuradoria Jurídica junto ao IFBA, inclusa a 
CGU.

• “Nomear, de imediato, a comissão para elaboração da minuta da regulamentação do pro-
grama de gestão (teletrabalho) no IFBA, em consonância com a previsão do art. 16, IV da 
Resolução n° 28, de 28 de setembro de 2021(Plano de Retomada).”
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Categoria

508 respostas

Qual seu gênero?

508 respostas

Está lotado(a) em setor que atende ao público:

508 respostas

Docente
Técnico Administrativo em
Educação66,7%

33,3%

Feminino
Masculino
Não binário
Prefiro não dizer

47,2%

52,4%

Interno
Externo
Interno e externo

60,8%

34,8%
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E você, realiza atividades de atendimento ao público:

508 respostas

Você considera que, ao realizar as atividades do seu setor em regime de
teletrabalho, haverá redução da capacidade de atendimento ao público
interno e externo?

508 respostas

Interno
Externo
Interno e externo

57,5%

37,6%

Sim
Não

74,6%

25,4%
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Sobre a sua experiência na realização do trabalho remoto, em virtude da
Pandemia de COVID-19, regulamentado no IFBA através da Resolução
CONSUP nº 7 de 22 de março de 2020, você considera que:

508 respostas

Cumpriu o objetiv…

Não atendeu mini…

Falta de recursos…

Cumpriu o objetiv…

Melhorei com o te…

Acarretou prejuízo…

As condições tecn…

O setor implement…

Dificuldade de ac…

Não houve prejuíz…

Houve sobrecarga…

O público que trab…

Foi um tempo de…

Os atendimentos…

No trabalho docen…

As condições habi…

é muito complicad…

Alguns setores for…

Falta de equipam…

O atendimento psi…

As condições de c…

demandas com fil…

Cumpriu parcialm…

Participei muito ati…

Promoveu novas…

IF deveria fornece…

Trabalhei mas pre…

334 (65,7%)334 (65,7%)334 (65,7%)
356 (70,1%)356 (70,1%)356 (70,1%)

6 (1,2%)6 (1,2%)6 (1,2%)
88 (17,3%)88 (17,3%)88 (17,3%)

1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0 2%)1 (0 2%)1 (0 2%)
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0 100 200 300 400

As condições tecn…

Possibilidade de a…

Adaptando-se

Foi possível ter re…

As atividades fora…

Cumpri com o obj…

No processo de e…

Existem atividade…

Tudo foi atendido…

Consegui atender…

Permitiu melhor a…

As condições tecn…

Apesar da não re…

Pode ser intercala…

1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
1 (0,2%)1 (0,2%)1 (0,2%)
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Você tem conhecimento de que o Trabalho Remoto que vem sendo
realizado no IFBA (instituído através da Resolução CONSUP nº 7 de 22 de
março de 2020) É DIFERENTE do Teletrabalho instituído através de
Programa de Gestão, regulamentado através da Instrução Normativa nº
65/2020/ME?

508 respostas

Um dos objetivos do Programa de Gestão (teletrabalho) instituído pela IN
65/2020/ME é a redução de custos no Poder Público. E, de acordo com o
art. 23 da IN nº 65, para aderir ao teletrabalho, caberá ao participante
providenciar as estruturas físicas e tecnológicas necessárias para o
desempenho de suas atividades laborativas. Portanto, o (a) participante do
Programa de Gestão (teletrabalho) deve assumir os custos referentes à
conexão à internet, à energia elétrica e ao telefone, entre outras despesas
decorrentes do exercício de suas atribuições. Você considera que possui o
equipamento técnico necessário, além das condições de assumir os
custos para para execução remota de suas atividades laborativas,
conforme estabelece o art. 23 da IN nº 65?

508 respostas

Sim
Não41,1%

58,9%

Sim
Não
Não tenho no momento, mas
pretendo me adequar

10,4%

23,6%

65,9%



13/09/2021 14:52 Consulta Pública aos servidores do IFBA sobre o Programa de Gestão (TELETRABALHO)/IN nº 65/2020

https://docs.google.com/forms/d/1KhyuWsdsyOfPqPPYYlSz6SSrNSYD_GFbsLVa-cCQa30/viewanalytics 7/22

Está ciente que, com base no art. 7° da IN 65/2020, a implementação do
Programa de Gestão (teletrabalho) é facultativa à Administração Pública e
ocorrerá em função da conveniência e do interesse do serviço, não se
constituindo direito do(a) participante?

508 respostas

Está ciente que a adesão, pelo (a) servidor (a), ao Programa de Gestão
(teletrabalho) é voluntária?

508 respostas

Sim
Não

12,2%

87,8%

Sim
Não

12,4%

87,6%
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Você possui espaço apropriado para realização das atividades remotas em
casa?

508 respostas

Você considera que no seu setor de trabalho, as atividades podem ser
perfeitamente executadas de forma remota?

508 respostas

Sim
Não
Não tenho no momento, mas
pretendo me adequar.

8,9%

15,4%

75,8%

Sim
Parcialmente
Não

7,5%

51%

41,5%
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Você considera que no seu setor de trabalho existam atividades que
devam ser executadas exclusivamente de forma presencial?

508 respostas

Caso tenha respondido "sim" na pergunta anterior, cite exemplos de quais
atividades do seu setor devem ser executadas exclusivamente de forma
presencial

329 respostas

Aulas práticas

Aulas

Visita e Inspeção técnica de segurança do trabalho nos ambientes laborais.

Aulas.

Aulas em laboratório

Atendimento ao público externo

A natureza do trabalho do pedagogo(a) exige contato pessoal como fator
determinante para o êxito do acompanhamentos dos estudantes que estão no espaço
escolar físico. O nosso trabalho só seria possível ser realizado plenamente de forma
remota se a escola fosse EaD.

Docência. No entanto, algumas disciplinas podem ser realizadas em formato híbrido

Sim
Não35%

65%
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O programa de gestão (teletrabalho) institui uma modalidade de trabalho
pautada no cumprimento de metas e resultados objetivamente
mensuráveis. Trabalhar com foco principal na entrega de resultados e
cumprimento de metas para você é:

508 respostas

Você considera que as atividades do seu setor de trabalho podem ser
objetivamente mensuradas?

508 respostas

Animador. Me sentirei
motivado(a)
Frustrante. Me sentirei
desmotivado(a)
Indiferente. Não me sentirei
motivado(a) e nem
desmotivado(a)

38,8%

53,9%

Sim
Não
Parcialmente

40%

9,8%

50,2%
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Quais das opções abaixo melhor definem a natureza das suas atividades
de trabalho?

508 respostas

A perspectiva de trabalhar com foco principal no cumprimento de metas e
entrega resultados de suas atividades, ao invés do cumprimento de
jornada fixa de trabalho, para você, é:

508 respostas

0 100 200 300

São atividades que
demandam muito esforço

individual e pouca interaç…
São atividades de alta

complexidade e demandam
muita concentração

São atividade de baixa ou
média complexidade com

elevado grau de previsibi…

Nenhuma das alternativas
anteriores

125 (24,6%)125 (24,6%)125 (24,6%)

252 (49,6%)252 (49,6%)252 (49,6%)

130 (25,6%)130 (25,6%)130 (25,6%)

113 (22,2%)113 (22,2%)113 (22,2%)

Animadora. Me sentirei
motivado(a)
Indiferente. Não me sentirei
motivado(a) e nem
desmotivado(a)
Desanimadora. Me sentirei
desmotivado(a)

7,7%

33,5%

58,9%
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Você acredita que o teletrabalho, caso implementado institucionalmente,
contribuirá ou prejudicará as atividades de seu setor de trabalho?

508 respostas

Justifique sua resposta anterior

508 respostas

Prejudicará se os alunos estiverem estudando presencialmente

O processo de ensino-aprendizagem exige sensibilidade para compreender as
demandas de um corpo discente altamente diversificado.

Em algumas disciplinas e/ou atendimento, contemplará aqueles alunos que residem
fora da cidade

O teletrabalho pode aumentar a eficiência do trabalho e reduzir o tempo para
deslocamentos. Considero essa modalidade válida para a realização de atividades de
pesquisa, institucionais, reuniões e para a realização do ensino na modalidade
híbrida.

O teletrabalho contribuirá, pois as máquinas utilizadas na coordenação são lentas o
que atrasa o desenvolvimento das atividades.

Estarei em teletrabalho e terei que ir ao campo de estágio, tudo que já fazíamos antes
da pandemia. Apenas que hoje usamos mais a casa, como apoio e não a escola com
t d i t tã lá

Irá contribuir
Irá prejudicar
Nem contribuir, nem prejudicar22,4%

19,5%

58,1%
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Você acredita que o teletrabalho pode aumentar seu comprometimento e
motivação para auxiliar o IFBA a atingir os objetivos institucionais?

508 respostas

Você acredita que o IFBA aumentará as chances de reter talentos
(trabalhadores altamente qualificados) se implementar o Programa de
Gestão (teletrabalho)?

508 respostas

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Discordo totalmente
Discordo parcialmente
Indiferente

12,2%

9,1%

27,2%

46,7%

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Discordo totalmente
Discordo parcialmete
Indiferente

12%

12,2%

30,7%

40,2%
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Partindo da premissa que o Programa de Gestão (teletrabalho) tenha
possibilidade de execução no seu setor de trabalho. Qual das modalidades
de teletrabalho atende melhor as necessidades do seu SETOR DE
TRABALHO

508 respostas

De forma prospectiva, como você avalia a possibilidade de
desenvolvimento das suas atividades laborativas na modalidade de
teletrabalho?

508 respostas

Regime de execução parcial.
Parte das atividades
executadas remotamente e
parte presencialmente
Regime de execução integral.
Todas atividades executadas
remotamente
Não se aplica, pois meu setor
de trabalho exige a presença
física do(a) servidor(a)para
execução das atividades

8,3%

19,7%

72%

Animadora
Indiferente
Frustrante

12%

19,1%

68,9%
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Justifique sua resposta anterior

508 respostas

Você considera que com uma possível implementação do programa de
gestão (teletrabalho), haverá redução do número de pedidos de remoção
e redistribuição no IFBA?

508 respostas

Haverá a possibilidade de prestarmos um serviço de qualidade e ao mesmo tempo
ganharemos em maior qualidade de vida, pois economizaremos tempo e evitaremos
desgastes e exposição em em deslocamento e engarrafamentos.

Teríamos que testar com a volta às aulas presenciais.

O processo de ensino-aprendizagem exige sensibilidade para compreender as
demandas de um corpo discente altamente diversificado.

Maior foco na preparação das aulas e atendimento ao aluno. No interior, não temos
esteutura adequada para doentes.

Otimização do tempo, especialmente para a realização de reuniões e outras
atividades institucionais. Perspectivas interessantes para o ensino híbrido, que
conbine aulas online com aulas presenciais.

A possibilidade é animadora, pois o meu ambiente de teletrabalho é organizado e
completo para desenvolvimento das minhas atividades. Não tendo interferências

t t lh d l i t d

Sim
Não
Indiferente

17,9%

10,8%

71,3%
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Você acredita que, numa eventual adesão ao Programa de Gestão
(teletrabalho), sua qualidade de vida irá:

508 respostas

Justifique sua resposta anterior

508 respostas

.

Partindo da atual experiência de trabalho remoto devido a pandemia Covid 19, a
nossa qualidade de vida não melhorou.

O teletrabalho exige maior tempo sentado e em frente ao computador, o que tem
impactado na postura e na visão de quem necessita, por exemplo, corrigir um número
extenso de produções textuais. Além disso, a interação presencial é fator importante
para a saúde mental dos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Para docente não vejo muita mudança.

Seriam evitados longos deslocamentos da minha residência para o local do campus
onde atuo.

A adesão ao teletrabalho irá melhorar a qualidade de vida, pois dentre muitos
aspectos, já não sofreremos ao se deslocar para o trabalho. Refiro-me aos
engarrafamentos, assaltos a ônibus e intempérie do tempo.

Melhorar
Piorar
Nem melhorar e nem piorar

18,7%

9,4%

71,9%
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Você acredita que o teletrabalho propiciará melhores cuidados com a sua
saúde física?

508 respostas

Você acredita que o teletrabalho propiciará melhores cuidados com a sua
saúde mental?

508 respostas

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Discordo
Discordo totalmente
Indiferente

22,4%

58,1%

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Discordo totalmente
Discordo parcialmete
Indiferente

11,2%25%

53,5%
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Você acredita que o teletrabalho aumentará suas chances de se capacitar
profissionalmente?

508 respostas

Caso tenha interesse de aderir ao Programa de Gestão (teletrabalho), qual
dos regimes de execução abaixo você gostaria de aderir

508 respostas

Concordo totalmente
Concordo parcialmente
Discordo totalmente
Discordo
Indiferente7,9%

24,4%

57,9%

Regime de execução parcial.
Parte das atividades
executadas remotamente e
parte executadas
presencialmente
Regime de execução total.
Todas as atividades executadas
remotamente
Não tenho interesse de aderir
ao Programa de Gestão
(teletrabalho)

10%

28,1%

61,8%
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Você acredita que os sistemas institucionais do IFBA (SEI, SUAP, ZIMBRA,
SIGEPE, e etc), são eficazes e suficientes para desenvolvimento das suas
atividades laborativas de modo remoto?

508 respostas

Justifique sua resposta anterior

508 respostas

Às vezes os sistemas são deficitários e "caem bastante", fica fora do ar. Isso
atrapalha muito o trabalho..

Atende ao necessário, mas precisam ser mais rápidos e práticos.

Necessário melhor servidor para atendimento das requisições por parte de toda a
comunidade

Os os sistemas institucionais do IFBA permitem realizar a totalidade das atividades
de modo remoto. Nunca tive problemas.

Na realidade, acho que essa pergunta não se aplica pq quando há problemas de
acesso aos sistemas é independente do local que esteja acessando.

Bem os citados sim, já funcionam de modo remoto, então não há novidades. Mas,
como a pergunta acrescenta etc.. dá espaço para acrescentarmos outras
necessidades por exemplo: aulas remotas, o IFBA deverá ampliar as possibilidades de
programas de apoio à qualidade tecnológica. Não poderemos continuar dando aula,

t d l i i d f l i t d à P d i ã é i t

Sim
Parcialmente
Não

9,3%

40,6%

50,2%
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Qual seria sua maior motivação para aderir ao Teletrabalho?

508 respostas

Qualidade de vida

Qualidade de vida.

Nenhuma.

Nenhuma

Melhor qualidade de vida

indiferente

nenhuma

Mais foco e concentração nas atividades; horário mais flexível; ganho de tempo, que
seria gasto no translado para a Reitoria e, por fim, melhor equilíbrio entre vida pessoal
e trabalho.
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Qual seria seu maior receio para aderir ao Teletrabalho?

508 respostas

Nenhum

nenhum

Não tenho receio.

Nenhum.

Não tenho receio

Não tenho receios.

Não tenho.

NENHUM

indiferente
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Sugestões e opiniões sobre o Programa de Gestão (teletrabalho)

286 respostas

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Política de
Privacidade

nenhuma

Não tenho

Nada a declarar

indiferente

Prover recursos para os servidores que aderirem, pois é vantagem para administração
pública em termos de economia orçamentária.

Acredito que é isso essencial para os TAEs e pouco provável para docentes, pois os
professores já possuem pouca carga horária presencial, principalmente docentes do
campus Salvador.

O teletrabalho deve ser debatido internamente na instituição, estudando vantagens e
desvantanges. Parece-me que as vantagens superam as desvantagens.

 Formulários

https://docs.google.com/forms/d/1KhyuWsdsyOfPqPPYYlSz6SSrNSYD_GFbsLVa-cCQa30/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


CUSTO ESTIMADO PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO DE VIABILIDADE DE 
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO - IFBA

Atividade
Tempo 

médio (h)
Média de pessoas 

envolvidas Humano-Hora
Reuniões 15 7 105
Pesquisas e levantamento de dados 5 11 55
Elaboração e divulgação pesquisa de prospecção 20 2 40
Elaboração do Texto 30 11 330
Diagramação 24 1 24

*Considerando o valor médio do salário por hora em R$61,25
O valor do custo estimado em reais é de      R$ 33.932,50
O valor total em horas de trabalho 554


