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-------- Mensagem encaminhada -------Assunto:Re: orientações: afastamentos região ABC e capital
Data:Thu, 29 Nov 2018 19:13:30 -0200
De:Eduardo Scorzoni Ré <eduardo.scorzoni@ufabc.edu.br>
Para:Secretaria CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br>
CC:Fabio Senigalia <fsenigalia@ufabc.edu.br>, Direção CCNH <direcao.ccnh@ufabc.edu.br>

Boa tarde, Renato.
Peço desculpas pela demora na resposta sobre seus questionamentos.
Segue abaixo o entendimento da Sugepe:
O Manual do Servidor, no item "Afastamento de Docente Efetivo", dispõe:
Da avaliação e autorização do afastamento
Não caracteriza viagem de afastamento nacional o deslocamento do servidor dentro
da região do ABC Paulista e Capital (Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da
Serra, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e São Paulo). Esse
deslocamento está desobrigado de inserção no Sistema de Concessão de Diárias e
Passagens – SCDP, cabendo ao servidor comunicar a Direção do Centro de lotação
previamente.
Para tanto, acreditamos que o Formulário de Afastamento é instrumento adequado para
que o servidor informe à Direção do Centro que estará atuando fora do ambiente da
UFABC, incluindo nos casos dentro da região do ABC Paulista e Capital.
O que podemos fazer para dirimir a burocracia:
1) Adequarmos o Formulário de Afastamento para aqueles docentes que frequentemente
deslocam-se dentro da região limítrofe. Assim eles registrariam todas ocorrências num
único formulário, desde que sejam para o mesmo objetivo.
2) O SIGRH logo terá esta ferramenta (de registro de afastamentos dentro da região
limítrofe), o que também simplificará esse procedimento.
Espero tê-los ajudado e estamos à disposição para quaisquer dúvidas?
At.te,
__
Eduardo Scorzoni Ré

03/12/2018 10:30
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Administrador
Superintendência de Gestão de Pessoas - SUGEPE
Fone: (11) 3356 - 7555

Em qua, 28 de nov de 2018 às 09:28, Renato DAC-CCNH <secretariaccnh@ufabc.edu.br> escreveu:
Caro Eduardo, teria como passar um prazo para a resposta da SUGEPE? Estamos preocupados
com esta questão.
Obrigado,
-Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato

Em 14/11/2018 19:24, Renato DAC-CCNH escreveu:
Caro Eduardo,
Conforme conversamos hoje, gostaria de solicitar que a SUGEPE nos oriente formalmente
sobre o procedimento a ser adotado para controle dos afastamentos na região do ABC e
Capital.
Devemos conDnuar solicitando que os docentes apresentem as solicitações de afastamento
para estes casos ou estamos desobrigados desta exigência?
E, neste caso de não ser necessário, qual seria a garanDa insDtucional para possíveis
desdobramentos em caso de acidentes e óbitos (pensando no resguardo dos docentes) ou
prejuízo às aDvidades didáDcas e outras, conforme orientação que temos da Corregedoria
hIp://ccnh.ufabc.edu.br/arquivos/CENTRAL/1.Inicio/perguntas_frequentes/OR-05corregedoria.pdf ?
No histórico abaixo apresentei ao chefe da DAF o entendimento do CCNH que até o momento
pensávamos ser o entendimento da UFABC. Mas, caso estejamos equivocados, solicitamos
que nos oriente.
Conforme te expliquei por telefone, estamos com um problema que precisa ser resolvido o
quanto antes, pois em outro centro os docentes são orientados a apenas dar ciência à cheﬁa
por e-mail e no nosso centro orientamos a entregar a solicitação formal. Veja que já há um
clima muito complicado para as Direções e somente a SUGEPE pode resolver, como setor
técnico da UFABC.
Entendemos que há previsão do procedimento migrar para o SIG-RH e estamos muito
saDsfeitos com isto, mas seria muito ruim aguardar mais tempo para ter uma posição oﬁcial
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da SUGEPE sobre algo que consideramos de sua competência e cuja resposta, se não era clara,
é preciso estar.
Conto com sua compreensão e colaboração para encerramos esta questão.
Obrigado,
-Renato Correa
Secretário Executivo
Chefe da Divisão Acadêmica do CCNH - UFABC
Secretaria Campus Santo André - Bloco A - torre 3 - 6º andar (11) 4996-7962
Secretaria Campus São Bernardo do Campo - Bloco Delta - 2ºandar - (11) 2320-6229
http://ccnh.ufabc.edu.br
http://ccnh.ufabc.edu.br/41-docentes/tecnicos-administrativos/614-renato
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