
Parecer sobre a Proposta de Implementação da Jornada Especial 

no Departamento de Química do Instituto de Ciências Exatas. 

 

Histórico: 

 Em 15 de dezembro de 2015, foi aprovada no Conselho Universitário da UFMG a 

Resolução Complementar No 3/2015 que dispõe sobre a jornada de trabalho de 30 

horas semanais para os servidores técnico-administrativos em educação.  

No dia 4 de maio de 2016, quando houve uma reunião dos chefes dos departamentos do 

ICEx com a diretoria, foi solicitada que cada departamento emitisse um parecer sobre a 

proposta dos funcionários de seu departamento. 

A chefia deste departamento solicitou que as propostas fossem apresentadas e 

discutidas em reuniões das equipes com a chefia, elas ocorreram entre 16 e 18 de maio. 

Após isto as cinco propostas foram levadas e discutidas em reunião da Câmara 

Departamental do dia 20 de maio. Dos 43 servidores técnicos do departamento, 18 

aderiram nestas cinco propostas. 

 

Análise da demanda 

Ficou evidenciado nas reuniões com as equipes que a redução da jornada de trabalho 

para 30 horas semanais é uma reivindicação antiga dos servidores e que ela traria 

melhorias na qualidade de vida dos funcionários e uma forma de valorização do seu 

trabalho. Como vantagens gerais das propostas ficou evidenciado a maior integração 

dos servidores que hoje atuam em setores diferentes, além de ampliar o atendimento no 

período noturno. Na discussão deste tema na Câmara Departamental houve uma série 

de questionamentos, mas apesar disso foi expresso um apoio geral, pois não cabia a ela 

deliberar a respeito de sua aprovação.  

A seguir estão descritas as propostas de cada equipe, a situação de como hoje trabalham 

e as alterações propostas para se adequar à Resolução Complementar No 3/2015.  Esta 

análise se detêm especialmente aos parágrafos 1º e 2º do artigo 3º. 

Art. 3º A jornada especial somente poderá ser autorizada quando os serviços 

exigirem atividades contínuas de regime de turnos ou escalas, em período igual ou 

superior a 12 (doze) horas ininterruptas, em função de atendimento ao público ou 

trabalho no período noturno. 

§ 1º Para efeito desta Resolução, entende-se por: 

I - Atendimento ao público: o serviço contínuo prestado ao corpo discente da UFMG; 

II - período noturno: aquele que se estender até, no mínimo, as 22 (vinte e duas) 

horas. 

§ 2º A implantação da jornada especial deve atender prioritariamente aquelas 

situações em que houver simultaneamente a necessidade de atendimento ao público e 

de trabalho no período noturno. 



 

Biblioteca do Departamento 

Atualmente dois bibliotecários trabalham neste setor, ela está aberta ao público das 8 às 

21 horas de forma ininterrupta. Um bibliotecário trabalha das 7 às 16h e o outro das 12 

às 21h, tem também o apoio de três estagiários, 4h diárias, para os turnos da manhã, 

tarde e noite. Há ainda um terceirizado.  

A proposta para a jornada de 30h teria o atendimento ao público das 8 às 22h, uma hora 

a mais que atualmente. Para atender neste horário, um bibliotecário terá a jornada das 8 

às 15h e o outro das 15 às 22h. Neste caso, para que se tenha sempre um bibliotecário 

presente no setor, a jornada seria de 35 horas semanais. Na resolução não há indicação 

de flexibilização da jornada, devendo este item ser avaliado pela instância que for 

deliberar estes pedidos.  

A proposta apresenta como ponto positivo a ampliação do horário de atendimento ao 

público em uma hora. Hoje os dois profissionais cumprem uma jornada concomitante 

entre 12 e 16 horas, o que, na nova proposta não ocorrerá. Este, salvo melhor juízo, é um 

aspecto negativo deste novo regime de trabalho, pois elimina um tempo que poderia ser 

utilizado para discussões e planejamentos conjuntos do trabalho. 

 

Secretaria do Departamento 

Atualmente a secretaria tem quatro servidores técnico administrativos que atendem a 

comunidade, ela está aberta ao público das 8 às 22:30h com interrupção entre as 12 e 

13h. No período noturno ela é atendida por um servidor, os demais trabalham durante o 

dia. Tem o apoio de dois bolsistas, 4h diárias, da FUMP, um no programa Ação Jovem, 8h 

diária, dois menores aprendizes, 4 h diárias. Este contingente de pessoal é ainda 

insuficiente para atender um dos maiores departamentos da instituição, são 102 

professores, 44 técnicos administrativos, além de um alto número de alunos de 

graduação e pós-graduação. 

A proposta para a jornada de 30h teria o atendimento ao público das 7 às 22h, abrindo 

uma hora a mais cedo que atualmente, de forma ininterrupta. Haveria atendimento de 

um único servidor até as 10h e a partir das 18h, nos demais horários há a presença de 

dois ou três servidores trabalhando simultaneamente. 

Hoje há uma divisão de trabalho entre os servidores da secretaria, mas eles trabalham 

de forma colaborativa e já atende ao público no período noturno. Dessa forma a 

implantação do regime especial já está em consonância com os requisitos exigidos pela 

resolução. A manutenção de um servidor no período noturno não prejudica a proposta, 

pois a demanda pelos seus serviços é bem menor. 

 

Redemcop (Recebimento, Despacho de Mercadorias e Controle Patrimonial) e 

setor de compras. 

Atualmente três servidores trabalham numa mesma sala com tarefas distintas, um no 

recebimento e despacho de mercadorias, outro no controle patrimonial e um nas 

compras. Esta sala está aberta ao público das 7 às 17 horas e fechada entre 12 e 13 

horas. 



A proposta para a jornada de 30h teria o atendimento ao público das 8 às 22h de forma   

ininterrupta. Amplia-se o horário de atendimento no período noturno que hoje não é 

atendido. Entre as 16 e 20h haveria a presença de dois servidores. 

A integração das atividades, necessária para que todos estes serviços continuem a ser 

atendidos, já ocorre de certa forma atualmente. Apresenta como vantagem a abertura no 

horário do almoço o que poderia ser equacionado por meio de revezamento dos atuais 

servidores. Estes setores atendem indiretamente o público discente e, salvo melhor 
juízo, não são imprescindíveis que atendam no turno noturno.  

 

Laboratórios de Ensino: Físico-Química, Química Analítica, Química Inorgânica, 

Química Geral e Química Orgânica 

Atualmente os laboratórios de ensino tem cinco servidores técnico que dão suporte na 

preparação das aulas práticas, eles atuam de forma independente, um por área. 

Trabalham no horário comercial diurno das 8 às 17 h com interrupção entre as 12 e 13h. 

Há o apoio de 19 monitores de graduação que auxiliam nestas atividades que ocorrem 

no período diurno e noturno.  

A proposta para a jornada de 30h teria o atendimento dos técnicos, de forma 

ininterrupta, das 7 às 22h. Hoje no período noturno só há o apoio de monitores, a partir 

desta proposta teríamos a presença de, no mínimo, um servidor no período noturno até 

as 22h. Haveria um atendimento ao público noturno com uma maior qualidade, pois 

haveria o apoio destes técnicos.  

Para a viabilização desta proposta, deverá haver uma integração das atividades dos 

técnicos, de forma que qualquer um deles, independente da área que é responsável, 

deverá  apoiar as atividades das outras áreas. São 31 laboratórios de ensino distribuídos 

em quatro andares de um prédio anexo do departamento. Apesar de se melhorar o 

atendimento ao público noturno, haverá uma redução no tempo de presença do técnico 

durante o dia junto aos laboratórios. Também há de se considerar que o atendimento 

requerido aos técnicos, por demanda de uma área distinta daquela que ele hoje atua, 

limita seu apoio, além de exigir deslocamentos maiores e uma maior relação entre 

turmas em aula e técnicos disponíveis. Este tipo de aula exige cuidados especiais e as 

novas situações aqui previstas, com a implantação do regime de 30h, salvo melhor juízo, 

poderia implicar num apoio mais precário destes técnicos se comparado com as 

condições hoje existentes. 

 

Laboratórios de Infraestrutura 

O número de laboratórios de infraestrutura, cujos servidores técnico aderiram a esta 

proposta, foram quatro. Outros cinco laboratórios não aderiram neste projeto. 

Atualmente estes técnicos atuam de forma independente. Estão incluídas nesta proposta 

os laboratórios de Análise Térmica, Cromatografia e Espectroscopia de Massas, 

Ultravioleta e Entreposto de Reagentes e Resíduos. Com exceção do Entreposto, os 

demais laboratórios têm uma rotina semelhante. Atendem ao público no horário 

comercial diurno das 8 às 17 h com interrupção entre as 12 e 13h. Os discentes de pós-

graduação são os principais usuários destes serviços, muito frequentemente eles 

trabalham nos laboratórios no período noturno. 



A proposta para a jornada de 30h teria o atendimento dos técnicos, de forma 

ininterrupta, das 8 às 22h. Há a proposição de integração entre estes técnicos para a 

efetivação desta proposta. O apoio se daria em atividades gerais como o recebimento de 

amostras para análise e entrega de resultados. Atividades como operação de 

equipamentos ficaria restrito ao técnico responsável por aquele serviço. O serviço do 

Entreposto de Reagentes e Resíduos possui uma característica distinta dos demais. Ele é 

responsável pelo recebimento e acondicionamento de reagentes utilizados no 

departamento, também promove o recolhimento e descarte dos resíduos. Hoje este 

serviço é executado por um técnico com o apoio de dois monitores de graduação. A 

integração deste setor com os demais técnicos irá possibilitar um atendimento melhor 

deste serviço em horários mais flexíveis. Também a presença destes técnicos no período 

noturno irá possibilitar o apoio deles em aulas práticas do noturno quando há o uso de 

equipamentos da infraestrutura. 

 

Conclusão final 

As diretrizes para a implantação da jornada especial de 30h foca no atendimento 

noturno do corpo discente, um grupo que frequentemente não usufrui dos mesmos 

serviços disponíveis para os alunos de cursos diurnos. Muitas das propostas 

apresentadas por servidores do nosso departamento, não necessariamente atendem 

diretamente o corpo discente, mas a atuação destes servidores no turno noturno traz 
mais tranquilidade para um local sujeito a muitos riscos. Outro característica destas 

propostas é a integração e apoio nas atividades de diferentes setores, apesar de que se 

esperaria que ocorressem independente do regime de trabalho, seja ele 40 ou 30 horas.  

Um processo essencial neste tipo de implantação piloto é a avaliação. É imprescindível 

que se apresente os mecanismos de avaliação para termos os indicadores de 

produtividade e satisfação da comunidade frente a esta proposta de redução de carga 

horária.   

 

Belo Horizonte, 21 de junho de 2016  

 

 

Dario Windmoller 

Chefe do Departamento de Química 


