
PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO
TELETRABALHO



O QUE É O PROGRAMA DE GESTÃO?

Ferramenta de gestão que disciplina o exercício de atividades em 
que os resultados possam ser efetivamente mensurados, cuja 
execução possa ser realizada pelos participantes.

Dito de outra forma, o Programa de Gestão consiste em 
distribuição e acompanhamento de atividades laborais, cujo 
enfoque são as entregas, em substituição ao controle de 
frequência e assiduidade.

É ferramenta de gestão que viabiliza o teletrabalho, parcial ou 
integral. 

Está previsto no Decreto n° 1.590/1995/ Regulamentado pela 
Instrução Normativa n° 65 de 30 de Julho de 2021/ Decreto nº 
11.072/2022 



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO - PGD UFPEL

O Programa de Gestão da UFPel é destinado a 

servidores(as) técnico-administrativos(as) em educação 

e será implementado nas modalidades:  presencial ou 

teletrabalho em regime de execução parcial ou integral.

Não será implantando aos Professores do Magistério 

Superior



95,42%

94,74%

4,48%

5,26%

2021

2022

Não Sim

Pesquisa FORGEPE sobre ações para implementação do PGD



I - buscar eficiência e qualidade na prestação dos serviços à sociedade;

II – proporcionar qualidade de vida aos servidores;

III – promover a economia de tempo, custos e riscos de deslocamento dos servidores até 

o local de trabalho;

IV – contribuir para a melhoria das políticas socioambientais;

V – promover a cultura orientada a resultados;

VI – estimular o desenvolvimento da inovação e do trabalho criativo;

VII – contribuir para a motivação e o comprometimento dos participantes com os objetivos 

da Instituição;

VIII – atrair e manter talentos;

IX – considerar a multiplicidade das tarefas, dos contextos de produção e das condições 

de trabalho para a concepção e implementação de mecanismos de avaliação e 

alocação de recursos; e

X – ampliar a possibilidade de trabalho para aqueles com dificuldade de deslocamento ou 

que necessitem de horário especial para o trabalho.

Objetivos do PGD – Teletrabalho no âmbito da UFPel



A adesão ao PGD é facultativa aos/às servidores/as

O PGD prevê Edital para inscrição e seleção, vagas, modalidades, 

compatibilidade do cargo/atividades

Pressupõe um Plano de Trabalho elaborando conjuntamente 

acompanhado pela chefia, a partir de um Termo de Ciência e 

Responsabilidade

Instituição do PGD exige a adoção de sistema informatizado de 

acompanhamento

Premissas do PGD – Teletrabalho no âmbito da UFPel



Respeitar a jornada de trabalho do/a participante

O/a participante deverá prover a estrutura necessária, física e 

tecnológica, para a modalidade teletrabalho

O agente público permanecerá disponível para contato, no 

período definido pela chefia imediata e observado o horário 

de funcionamento do órgão ou da entidade, por todos os 

meios de comunicação

Vedações - adicionais ocupacionais, banco de horas, auxílio 

transporte

Premissas do PGD – Teletrabalho no âmbito da UFPel



PROGEP

Gestor da Unidade 

Chefia imediata

Participante

Comitê Gestor do Programa de Gestão na UFPel

Atores do PGD 



Não. Medida paliativa para a situação de emergência de 
saúde pública x Teletrabalho. 

O teletrabalho é modalidade que pode ser desenvolvida 
remotamente, mas que seleciona as atividades compatíveis 
com o desenvolvimento fora das instalações da instituição, 
que começa com planos de trabalho aprovados entre chefia 
e servidores(as), entregas certas e programadas, que são 
avaliadas pela chefia imediata.

O Teletrabalho não poderá abranger atividades cuja natureza 
exija a presença física do participante ou que sejam desenvolvidas 
por meio de trabalho externo; e não pode reduzir a capacidade de 
atendimento de setores que atendam ao público interno e externo. 

O Teletrabalho é o mesmo que o Trabalho Remoto durante a Pandemia 
COVID-19?



EM QUE ETAPA ESTAMOS NA UFPEL?

O estudo preliminar sobre o teletrabalho foi um compromisso assumido pela Gestão

Discussões em nível nacional, via FORGEPE

Em julho de 2021 foi designada Comissão responsável por estudar o tema e avaliar a 
viabilidade de institucionalização do teletrabalho na UFPel

Comissão desenvolveu um plano de ação para apresentar o tema ouvir a comunidade dos 
técnicos administrativos sobre a Instrução Normativa Nº 65 de 2020 e o teletrabalho

Em outubro de 2021, a PROGEP promoveu uma live com especialistas de outras 
instituições Federais que também estavam no processo de formalização do Programa de 
Gestão na modalidade teletrabalho

Em dezembro de 2021 a comissão disponibilizou um questionário on-line para os servidores 
técnicos administrativos no intuito de ouvir a opinião de cada servidor interessado no 
tema



RESULTADOS DA PESQUISA NA UFPEL

87,69% dos TAs tinham conhecimento sobre a IN 65 de 2020

84,62% tinha entendimento sobre as diferenças entre o desenvolvimento das 

atividades remotamente em curso na UFPel durante a pandemia de Covid-

19 e a modalidade de teletrabalho prevista na Instrução Normativa 65/2020

86,54%, mostraram-se interessados em desenvolver as atividades de forma 

remota

55,38% dos participantes gostariam de desenvolver atividades de forma 

parcial



EM QUE ETAPA ESTAMOS NA UFPEL?

Comissão elaborou a minuta de normativa contendo o norte do assunto na 

UFPel e a PROGEP vem atualizando de acordo as novas discussões e 

normativos

Em um trabalho conjunto da PROGEP com o Escritório de Processos, realizou-

se o mapeamento do processo, identificando as atividades e os diferentes 

atores dos processos

Já foram coletadas informações referentes às atividades junto às Unidades 

pilotos

O Comitê Gestor da PROGEP – PGD está em diálogo constante com a SGTIC, 

para implementação do software do Programa de Gestão



CRONOGRAMA PGD UFPel

1. Encaminhar minuta para unidades

2. Reunião com as unidades Piloto sobre tabela de atividades / Cadastro atividades 

por unidade

3. Avaliação das propostas das unidades para alteração da Minuta 22/06

4. Capacitação Gestores / Chefias/ Servidores das Unidades

5. Publicação da Portaria que institui o PGD 

6. Publicação normativa PROGEP que trará complementação/detalhamento à 

Portaria

7. Publicação dos Editais pelas Unidades / Resultado dos Editais

8. Cadastro do Plano de Atividade pelos servidores/as e chefias

9. Início de uso do sistema 



Informações 
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/09/27/nota-da-gestao-ufpel-estuda-a-implantacao-do-teletrabalho/

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/11/09/progep-promove-live-para-discutir-aspectos-do-teletrabalho/

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/12/20/ufpel-realiza-pesquisa-sobre-teletrabalho-com-servidores-tecnico-administrativos/

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/02/24/pesquisa-indica-expressiva-adesao-dos-taes-ao-programa-de-gestao-
teletrabalho/

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/03/30/nota-da-progep-sobre-teletrabalho/

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/05/11/teletrabalho-avanca-na-ufpel/

IN 65 de 2021

Decreto 11.072 de 2022

https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/09/27/nota-da-gestao-ufpel-estuda-a-implantacao-do-teletrabalho/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/11/09/progep-promove-live-para-discutir-aspectos-do-teletrabalho/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2021/12/20/ufpel-realiza-pesquisa-sobre-teletrabalho-com-servidores-tecnico-administrativos/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/02/24/pesquisa-indica-expressiva-adesao-dos-taes-ao-programa-de-gestao-teletrabalho/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/03/30/nota-da-progep-sobre-teletrabalho/
https://ccs2.ufpel.edu.br/wp/2022/05/11/teletrabalho-avanca-na-ufpel/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-seges-/me-n-65-de-7-de-julho-de-2021-330673635
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Decreto/D11072.htm


SEGUIMOS À DISPOSIÇÃO EM: 

Comitê Gestor do PGD 

Contato: teletrabalho@ufpel.edu.br

(53) 991779374

OBRIGADA!

mailto:teletrabalho@ufpel.edu.br

