MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO TECNOLÓGICO
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO

OFÍCIO Nº 155/2021/ARQ/CTC
Florianópolis, 23 de novembro de 2021.

À Direção do Centro Tecnológico (CTC/UFSC)

Considerando o que estabelece a PORTARIA NORMATIVA Nº 405/2021/GR, DE 16 DE
AGOSTO DE 2021 em seu Art. 1º
Autorizar a retomada, de modo gradual e em horário integral, a partir de 20 de
setembro de 2021, das atividades presenciais em todas as unidades administrativas e
acadêmicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e no Hospital Universitário
Professor Polydoro Ernani de São Thiago (HU/UFSC) nos termos e condições expressos
nesta portaria normativa e em seus anexos.
§ 1º As atividades referidas no caput terão caráter de preparação de ambientes e
identificação de necessidades de ajustes nas rotinas e procedimentos, devendo ser
organizadas sob a forma de Plano de Trabalho, conforme modelo anexo a esta portaria
normativa.
§ 2º A retomada das atividades presenciais, de modo gradual e em horário
integral, estará associada ao atendimento das condições sanitárias dos ambientes nas
unidades.
A Chefia do Departamento de Arquitetura e Urbanismo apresenta o seu plano de
trabalho, considerando o disposto no Guia de orientações para preparação de retorno
gradual de atividades presenciais na UFSC – Pré-Fase 2, e a Portaria Normativa nº
409/2021/GR, publicada no Boletim Oficial da UFSC, no dia 14 de setembro, que traz
atualizações ao Guia.

Respeitosamente,

RICARDO SOCAS WIESE
Chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo

LETICIA MATTANA
Subchefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo
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ANEXO 1 - Plano de Trabalho – Pré Fase 2
DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO
O Departamento de Arquitetura e Urbanismo apresenta o seu Plano de Trabalho para a
Pré-fase 2, conforme segue:
Nome do setor/Departamento da unidade: Departamento de Arquitetura e Urbanismo
Localização do setor/Departamento: Centro Tecnológico - CTC - Campus Trindade - CP 470 - CEP
88040-970 - Florianópolis - Santa Catarina - Brasil
Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com ciclo
completo:
Número de servidores lotados no setor
Função

Número de Servidores (Total)

Número de vacinados com ciclo
completo

Docentes (efetivos):

40

31*

Técnicos administrativos em educação:

9

6**

*No mês de Novembro/2021 foi aplicado um questionário com os docentes do Departamento de Arquitetura e
Urbanismo por meio do Google Forms, com o objetivo de identificar o percentual de docentes vacinados com ciclo
completo no Departamento. Um total de 31 professores responderam à consulta e todos declararam que estão com o
ciclo vacinal completo (duas doses da Astrazeneca; ou duas doses da Pfizer; ou duas doses da CoronaVac; ou uma dose
da Janssen).
**No mês de Outubro/2021 foi aplicado um questionário com os TAEs por meio do Google Forms, com o objetivo de
identificar o percentual de vacinados com ciclo completo no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Todos os seis
respondentes encontram-se com ciclo vacinal completo. Um servidor encontra-se em afastamento para formação (nível
doutorado) e não participou da pesquisa.

Servidores que não estão com ciclo vacinal completo, ou que ainda não completaram os
15 dias após a segunda dose da vacina não deverão comparecer para colaborar nas atividades
presenciais e deverão comunicar à chefia imediata para previsão de disponibilidade.
Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que necessitarão
de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em laboratórios):
Na pré-fase 2, as atividades presenciais que estão sendo desenvolvidas são relativas ao
planejamento da infraestrutura do prédio (condução de comissões de trabalho, gestão
patrimonial, solicitações de manutenção e orientação de equipes terceirizadas), além de
atividades na secretaria para tramitação de processos físicos, gestão de documentos e
encaminhamentos diversos. Todas as aulas (graduação e pós-graduação) continuam de forma
remota, bem como o atendimento geral ao público, pois estas atividades ainda não estão
autorizadas na UFSC.
O Departamento estará atuando, presencialmente, nas seguintes atividades:
a) preparação dos espaços para o trabalho dos servidores e para o recebimento do público nas
próximas fases que serão anunciadas;
b) recebimento, inspeção e verificação de equipamentos/materiais;
c) encaminhamentos de processo físicos, documentos, correspondências;
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d) atendimento das equipes de manutenção predial;
e) realização de atividades docentes, tais como o uso de laboratórios ou salas de professores para
estudo ou preparação de aulas remotas e que não envolvam contato com estudantes;
f) devolução e empréstimo de livros e materiais do Laboratório de Documentação e Acervo,
mediante agendamento prévio, nas quintas-feiras pelo período da manhã.
Há previsão de realização de um evento científico presencial em 2022 com presença de
público externo no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. O plano de atividades do evento
científico será construído em conjunto com a administração do Departamento, seguindo os
protocolos de segurança para prevenção à Covid e as diretrizes de biossegurança específicas da
Instituição, bem como as normativas vigentes.
Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/híbrida/remota):
Abaixo segue a relação de servidores vinculados ao Departamento de Arquitetura e
Urbanismo com indicação da possibilidade/disponibilidade de atuação na pré-fase 2. No geral, os
servidores continuarão a desenvolver suas atividades predominantemente no trabalho remoto.
Docentes do ARQ

Modo de atuação
PRESENCIAL

Modo de atuação
HÍBRIDO

Modo de atuação
REMOTO

ADRIANA MARQUES ROSSETTO

X

ALCIMIR JOSE DE PARIS

X

ALMIR FRANCISCO REIS

X

ANA ANGÉLICA DANTAS ALVES

X

ANDERSON CLARO

X

ANNA FREITAS PORTELA DE SOUZA PIMENTA

X

CARLOS EDUARDO VERZOLA VAZ

X

EDUARDO WESTPHAL

X

EVANDRO FIORIN

X

FABIO FERREIRA LINS MOSANER

X

FERNANDO SIMON WESTPHAL

X

FRANCISCO ANTôNIO CARNEIRO FERREIRA

X

JOAO SOUZA

X

JOÃO PAULO SCHWERZ

X

JOSÉ RIPPER KOS

X

KARINE DAUFENBACH

X

LETICIA MATTANA

X

LISIANE ILHA LIBRELOTTO

X

LUCAS SABINO DIAS

X

LUÍS ROBERTO MARQUES DA SILVEIRA

X
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MAÍRA LONGHINOTTI FELIPPE

X

MARIA INES SUGAI

X

MARINA TONELI SIQUEIRA

X

MARISTELA MORAES DE ALMEIDA

X

MARTIN GABRIEL ORDENES MIZGIER

X

MICHELE FOSSATI

X

MILTON LUZ DA CONCEIÇÃO

X

PAOLO COLOSSO

X

PEDRO ERNESTO BUHLER

X

RAMON SILVA DE CARVALHO

X

RAPHAEL GRAZZIANO

X

RENATO TIBIRIÇÁ de SABOYA

X
X

RICARDO SOCAS WIESE

X

ROBERTA KRAHE EDELWEISS
X

RODRIGO ALMEIDA BASTOS

X

RODRIGO GONÇALVES DOS SANTOS
SAMUEL STEINER DOS SANTOS

X

SERGIO TORRES MORAES

X

SORAYA NÓR

X

THÊMIS DA CRUZ FAGUNDES

X

TAEs

Modo de atuação

ADRIANA CARDOSO VIEIRA

Remoto

ADRIANO LUIZ DE SOUZA LIMA

Remoto

EDI PASINI (Lotado no CTC)

Presencial (LABMOMA)

ELCIO PEDRO SILVA

Remoto

FERNANDA MARQUES

Híbrido

JOSÉ HÉLIO VERÍSSIMO JR.

Híbrido

MAICON WILLIAN ALVES

Presencial

MARIANY CRISTINE SOUZA

Remoto

MARTIELA KNAPPE DA SILVA

Híbrido

VERA LÚCIA DA SILVA

Remoto
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Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as orientações de
distanciamento social | Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e
o tempo de permanência diária de cada pessoa no local:
Servidores
TAEs

Frequência semanal
(presencial)

Tempo de permanência
no ARQ
4h / dia

Local de acesso ao espaço físico
do ARQ

Martiela Knappe

Terça-feira e Quinta-feira
(manhãs)

Fernanda Marques

Quinta-feira (manhã)

Maicon Alves

De segunda à sexta-feira
(integral)

8h / dia

Secretaria

José Hélio
Veríssimo

Segunda, terça, quinta e
sexta pela manhã

4 h / dia

LABMICRO

4h

Secretaria

LDA - laboratório de
documentação e acervo

A chefia irá chamar os servidores aptos ao trabalho presencial para contribuir com as
atividades de infraestrutura, conforme demandas do Departamento. Segue abaixo a lista de
docentes que poderão contribuir com a infraestrutura neste período.
Servidores
Docentes

Estimativa da Frequência
semanal ou mensal
(presencial)

Estimativa de tempo de
permanência no ARQ
(presencial)

Local de acesso ao espaço físico
do ARQ (presencial)

Prof. Ricardo Socas
Wiese

Até 1 vez por semana

4 horas/dia

Sala da Chefia do
Departamento, LABPROJ e áreas
externas

Profa. Leticia
Mattana

De 2 a 5 vezes por semana)

4 horas/dia

Sala da professora e áreas
externas do ARQ

Prof. Eduardo
Westphal

de 1 a 2 vezes por semana

4 horas/dia

Sala do Professor e Sala da
Coordenação de curso

Profa. Michele
Fossatti

Conforme demanda Comissão de Infraestrutura

4 horas/dia

Sala da professora e áreas
externas do ARQ

Profa. Maíra
Longhinotti Felippe

Conforme demanda Comissão de Infraestrutura

4 horas/dia

Sala da professora e áreas
externas do ARQ

Prof. Lucas Sabino
Dias

Conforme demanda Comissão de Infraestrutura

4 horas/dia

Sala do professor e áreas
externas do ARQ

Prof. João Paulo
Schwerz

Conforme demanda Comissão de Infraestrutura

4 horas/dia

Sala do professor e áreas
externas do ARQ

Prof. Ramon Silva
de Carvalho

Conforme demanda Comissão de Infraestrutura

4 horas/dia

Sala do professor e áreas
externas do ARQ

Prof. Samuel
Steiner dos Santos

Conforme demanda Comissão de Infraestrutura

4 horas/dia

Sala do professor e áreas
externas do ARQ

Observação: Os servidores acima, membros da comissão de infraestrutura do ARQ, estarão em trabalho presencial
em acesso simultâneo esporadicamente durante a pré-fase 2, na necessidade de organização do espaço físico em
ambientes de salas de aula e externos do ARQ, evitando permanência em locais fechados simultaneamente.
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Outros servidores coordenam laboratórios no Departamento de Arquitetura e Urbanismo
e poderão frequentar o Departamento para demandas específicas de cada laboratório,
permanecendo em suas salas individuais ou no espaço físico do laboratório/grupo de pesquisa.
Servidores
Docentes

Estimativa da Frequência
semanal ou mensal
(presencial)

Estimativa de tempo de
permanência no ARQ
(presencial)

Local de acesso ao espaço
físico do ARQ
(presencial)

Prof. Carlos
Eduardo Verzola
Vaz

Não especificada (conforme
demanda)

4 horas/dia

Sala do professor e LABMICRO

Profa. Lisiane Ilha
Librelotto

Segunda e Quartas (manhã)

4 horas/dia

Sala da professora e
LABRESTAURO

Prof. Martin
Mizgier

Não especificada (conforme
demanda)

4 horas/dia

Sala do professor e LABCON

Prof. José Ripper
Kos

Não especificada (conforme
demanda)

4 horas/dia

Sala do professor e LEUr

Este Plano de Atividades da Pré-fase 2 poderá sofrer alterações e/ou atualizações
conforme cenário da pandemia no Estado de Santa Catarina e orientações Institucionais.
Data: 23 de novembro de 2021
Assinatura da Direção da Unidade/Chefia Imediata:
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