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1. Subcomitê de Atividades Administrativas

• Criado pelo Ato da Vice-Reitoria n° 10/2020 em 06/05/2020 (SEI 
23106.039352/2020-24).

• Composição:
• Profa. Denise Imbroisi, Decana de Planejamento, Orçamento e Avaliação Institucional (DPO), na função de Presidente do Subcomitê;

• Carlos Vieira Mota, Decano de Gestão de Pessoas (DGP), na função de Vice-Presidente do Subcomitê;

• Emelle Rodrigues Novais Cruz, Assessora do Decanato de Gestão de Pessoas (ASCOL/DGP);

• Kátia Maria da Silva, Diretora da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO);

• Rayanne Iris de Souza, Coordenadora de Monitoramento da Diretoria de Planejamento (CMO/DPL/DPO);

• Pedro Henrique Rocha Dória, Assistente em Administração da Diretoria de Planejamento (DPL/DPO);

• Profa. Ana Helena Rossi, Assessora da Vice-Reitoria (VRT);

• Gisele Maria Passos de Melo, Assessora da Vice-Reitoria (VRT);

• Luis Felipe Torres Caetano, Secretário Administrativo da Vice-Reitoria (VRT);

• Rebeca Alves de Almeida, Secretária Administrativo da Vice-Reitoria (VRT);

• Valdeci da Silva Reis, Prefeito da UnB (PRC);

• Ana Cristina Brandão Ribeiro Silva, Diretora da Diretoria de Administração (DIRAD/PRC);

• Helena Zanella, Secretária de Infraestrutura (INFRA);



2. Objetivos

• São competências do Subcomitê de Atividades Administrativas 
fornecer informações e análises relacionadas às unidades 
supracitadas para subsidiar o desenvolvimento de ações de 
enfrentamento à Covid-19 na fase de recuperação da epidemia no 
âmbito da Universidade de Brasília. (Art. 3º , ATO VRT nº 10/2020);

• O Comitê de Coordenação das Ações de Recuperação (CCAR) será 
responsável pela coordenação das demandas e atividades atribuídas 
ao respectivo subcomitê. (Parágrafo Único, Art. 3º , ATO VRT nº 
10/2020);



3. Ações desenvolvidas até o momento

• Em atendimento à solicitação do CCAR em maio de 2020 (Processo SEI 23106.039352/2020-24, 
Despacho VRT 5248798), o subcomitê de atividades administrativas realizou as seguintes 
atividades:

• Elaboração de formulário para requisição de informações de atividades administrativas na 
UnB no tocante ao espaço físico das unidades, com vistas à subsidiar posterior elaboração do 
Plano de Retomada das Atividades na UnB: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjMKcx4erp7CqffrUyoMU5T60yeK_acb_iB2HGw
SMdHSjDg/viewform

• O formulário foi encaminhado às unidades em maio de 2020, com a solicitação de informações 
acerca da localização física das unidades, quantidade de servidores lotadas, presença de 
ventilação natural, necessidade de reorganização do espaço para implementação das medidas 
de isolamento social, possibilidade de rodízio entre os servidores, indicação das atividades que 
devem ser executadas de forma prioritariamente presencial e servidores envolvidos na 
execução das mesmas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjMKcx4erp7CqffrUyoMU5T60yeK_acb_iB2HGwSMdHSjDg/viewform


3. Ações desenvolvidas até o momento

• Simultaneamente, foi solicitado ao DGP o quantitativo total de servidores lotados nas 
unidades/setores administrativos da UnB para avaliação da possibilidade de implementação 
das medidas e protocolos de biossegurança em um contexto de atividades com execução 
prioritariamente presenciais e para subsidiar a elaboração do Plano de Retomada (Processo SEI 
23106.039822/2020-50)

• Além disso, foram solicitadas as seguintes informações à INFRA no mesmo período (Processo 
SEI 23106.039820/2020-61): Apresentação de informações consolidadas sobre os espaços 
físicos utilizados para atividades administrativas, de acordo com as melhores práticas de 
distanciamento e ventilação dos locais identificadas na literatura específica, especificando, por 
espaço e também de forma consolidada, capacidade de suporte máximo em termos de 
quantitativo de servidores. Foram solicitadas ainda: localização física das unidades, metragem 
dos espaços, sistema de ventilação existente, necessidade de modificação de layout para 
implementação do distanciamento social e indicação da mudança a ser realizada quando 
necessário. 



3. Ações desenvolvidas até o momento

• Também em maio de 2020, o Subcomitê de Atividades Administrativas iniciou o planejamento 
das etapas para a fase de recuperação da pandemia, com a elaboração do planejamento das 
etapas, em conformidade com os critérios epidemiológicos definidos pelo COES, resultando na 
proposição ao CCAR de um modelo preliminar de retomada gradual das atividades remotas e 
presenciais;

• Após a publicação do Plano de Retomada da Comunidade Universitária aos Campi após a 
pandemia da COVID-19 elaborado pelo COES, o modelo preliminar proposto pelo subcomitê de 
atividades administrativas foi revisado, resultando na estrutura final do plano de retomada 
para a fase de recuperação, correlacionando as etapas da fase de recuperação às fases e 
subfases epidemiológicas da pandemia,

• Em parceria com o subcomitê de atividades acadêmicas, foi elaborada a proposta aos 
colegiados de graduação e de pós-graduação (e ao CEPE) para a retomada não presencial de 
atividades acadêmicas, com base no plano geral para a fase de recuperação;



3. Ações desenvolvidas até o momento

• Todas as etapas do plano geral de retomada foram planejadas, estruturadas e consolidadas no 
Plano Geral de Retomada das Atividades na UnB, atualmente em sua 2º versão, atualizada pelo
Subcomitê de Atividades Administrativas em dezembro de 2020;

• Paralelamente, o subcomitê de atividades administrativas forneceu suporte às decisões de 
alocação de recursos e aquisição de EPIs e materiais e equipamentos para a reorganização dos 
espaços físicos em que houve necessidade de retomada de atividades presenciais, 
administrativas ou acadêmicas, em que verificou-se a impossibilidade de execução remota;

• Foram elaboradas diversas circulares de orientação aos gestores quanto à execução das etapas
do Plano de Retomada, com apoio direto ao CCAR na construção e encaminhamento dos 
documentos às áreas administrativas e acadêmicas;

• Com vistas a subsidiar o levantamento atualizado de informações sobre o uso de espaços
físicos, o subcomitê de atividades administrativas atuou diretamente na elaboração do 
formulário de levantamento dos espaços físicos em uso, buscando auxiliar os demais
subcomitês no planejamento e preparação dos espaços para eventual remotada gradual;

https://unb.br/images/Noticias/2020/Documentos/UnB_PlanodeRetomada_11-2020.pdf


4. Atividades em andamento

• O subcomitê de atividades administrativas, atualmente, está 
auxiliando na elaboração do plano estratégico para o 
monitoramento das atividades que vierem a ser realizadas 
presencialmente e dos POPs (Procedimento Operacional Padrão) 
para fins de contingência. (SEI 23106.029867/2021-05), com a 
análise das propostas encaminhadas e a participação da Diretoria de 
Processos (DPR/DPO) na validação dos fluxos processuais para 
elaboração de guias de orientação para a comunidade universitária;

• Além disso, o subcomitê segue atuando de forma direta com o apoio 
e suporte ao CCAR;



5. Projeção de atuação futura conforme Plano de Retomada

• Acompanhamento dos planos de retomada das atividades 
administrativas;

• Atualizações periódicas do Plano Geral de Retomada das Atividades 
na UnB, no tocante à retomada gradual presencial das atividades 
administrativas;

• Acompanhamento da publicização dos planos de contingência das 
unidades administrativas;

• Apoio e suporte contínuos às demandas do CCAR.




