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Ofício Circular 003/2022 – ATENS Sindicato Nacional 

 

Belo Horizonte, 24 de março de 2022. 

 
Ao Senhor Reitor 
Danilo Giroldo  
Universidade Federal do Rio Grande - FURG 
 
Assunto: Solicita informações sobre o retorno às atividades presenciais  
 

 
Senhor Reitor, 
 
A Direção do ATENS Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das 

Instituições Federais de Ensino Superior está acompanhando as movimentações recentes 
para o retorno ao trabalho presencial no âmbito das IFES. 

Somos favoráveis ao retorno das atividades e das aulas presenciais, mas apenas com 
a devida segurança que a Universidade precisa nos oferecer, isto é, com o devido controle 
da comunidade acadêmica vacinada e demais condições sanitárias.  

O tempo e a ciência nos mostraram que o controle de transmissão da Covid-19 passa 
por limitar o contato próximo entre pessoas, quebrando as cadeias de transmissão do vírus. 
Sabemos que as Universidades são espaços de aglomeração por natureza. É de 
responsabilidade das gestões das IFES o controle da observância aos protocolos do 
Ministério da Saúde, dos Estados, Municípios e internos, de forma a garantir um retorno 
seguro e adequado à toda a comunidade acadêmica. 

Temos recebido reclamações de que não foram realizadas mudanças na 
infraestrutura das unidades de várias Universidades, com salas sem janelas ou janelas 
emperradas, aparelhos de ar-condicionado sem limpeza e manutenção, falta de pessoal para 
a limpeza e manutenção frequente das instalações, não fornecimento de máscaras e álcool 
em gel ou etílico 70% para os servidores, entre outras. 

Ademais, os servidores estão extremamente preocupados e inseguros 
com o fato de ainda serem obrigados a conviver com os colegas que não aceitam ser 
vacinados. De acordo com a Nota Técnica da Fiocruz, a vacinação e a taxa de vacinação 
completa acima de 80% da população total são os pontos centrais de prevenção de saúde 
pública, nas escolas e em outros ambientes, para o combate à pandemia da Covid-19. 

Os entendimentos da Justiça vêm convergindo no sentido de a 
vacinação ser exigível, por se tratar de proteção à saúde coletiva e como cuidado 
imprescindível para a viabilização do retorno de atividades presenciais. Segundo a 
presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Maria Cristina Peduzzi, em recente 
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entrevista, o bem-estar coletivo é mais importante que o direito individual de escolher 
tomar ou não a vacina, pois não tomar a vacina pode comprometer o bem coletivo no 
trabalho. Da mesma forma, o Ministério Público do Trabalho (MPT) definiu em Nota 
Técnica que, exceto em situações excepcionais e plenamente justificadas, o trabalhador não 
pode se negar a ser imunizado, considerando que a estratégia de vacinação é uma 
ferramenta de ação coletiva. 

Entendemos ser fundamental que as Universidades, enquanto espaços de ciência em 
sua essência, têm o dever de cobrar o passaporte vacinal de toda a comunidade acadêmica, 
pois, para além de de proteger seus alunos e trabalhadores, reafirma a importância daquilo 
que produz. 

Em virtude de tudo que foi abordado acima, solicitamos informação sobre como a 
gestão desta Universidade se posiciona em relação à exigência do passaporte vacinal e que 
procedimentos serão adotados para os servidores não-vacinados e para os que têm 
comorbidades e quais outras medidas sanitárias serão adotadas a fim de que a Instituição 
garanta as condições de trabalho com biossegurança a todos os servidores, evitando uma 
onda de contágio na Universidade, exatamente o local onde se pesquisa, incessantemente, o 
vírus, a doença e a vacina.   

Nos colocamos à disposição da gestão para discutirmos este tema e todos aqueles 
voltados ao fortalecimento das universidades federais e em defesa do serviço público e de 
seus servidores. 

Aguardamos o retorno em breve e manifestamos nossos sentimentos de 
solidariedade e empatia com todos os profissionais que atuam nessa Universidade. 

Respeitosamente, 

 
 

 
Angela Lobo Costa 

Diretora Presidente 
ATENS Sindicato Nacional 
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