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ANEXO 1
Plano de Trabalho – Pré FASE 02

Nome do setor/departamento da unidade:
Colégio de Aplicação – CA/UFSC

Localização do setor/departamento: 
Campus Trindade – Florianópolis

Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que necessitarão de 
manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em laboratórios): 

Planejamento, organização e adaptação dos espaços e condições de trabalho.

Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com ciclo completo:
165 servidores. Desconhecemos que algum servidor lotado no CA/UFSC, tenha deixado de tomar a  
segunda dose, entendemos que todos os servidores do CA/UFSC estão com o ciclo de vacinação 
completo

Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):
As servidoras Juliana Maués Silva; Mariana Luzia Correa Thesing; Glaucia Bohusch, Nadine Schmidt 
Borges, poderão atuar de forma remota por se encaixarem na condição de gestantes ou lactantes.
Os demais servidores atuarão de forma híbrida

Quantidade  de  pessoas  que  terão  acesso  simultâneo  ao  setor,  respeitando  as  orientações  de 
distanciamento social:
A estrutura física do CA/UFSC é consideravelmente grande, denota que utilizemos de maneira que 
não proporcione aglomerações, portanto as escalas respeitarão o princípio gradual, escalonado e 
progressivo o que nos limitará a 1 ou 2 servidores por ambientes respeitando o distanciamento e 
uso obrigatório de máscara.

Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de permanência  
diária de cada pessoa no local: 
Os horários serão em jornadas  das 7h às 19h de acordo com a possibilidade de frequência nos 
turnos, deste modo poderemos oportunizar, por exemplo turnos das 7h às 13h, das 9h às 15h, das  
13h às 19h. 
A pré-fase 2 no CA/UFSC será no período de 20/09/2021 a 15/10/2021.
Consideramos  apropriado que  o  tempo de  permanência  de cada  servidor  nas  dependências  do 
CA/UFSC  será  de  no  máximo  6h  com  intervalo  para  lanche  ou almoço.  Cabe  informar  que 
procuraremos atuar com o máximo 2 servidores por setor.

Data: 20/09/2021
Direção da Unidade/Chefia Imediata:
Edson Souza de Azevedo. Diretor Geral do CA/UFSC, Portaria 883/GR/2019.

Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sitio/portal eletrônico e no Portal Ativo de Indicadores da UFSC
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