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Mem. 5/2020 - NTI Em  17 de março de 2020
 

                      
Para: Cleuza Maria Sobral Dias
          Magnífica Reitora

 
Assunto: Plano de contingência - COVID-19

 
Conforme reunião em gabinete ocorrida em 16 de março de 2020, encaminho

plano de contingência visando à manutenção das atividades essenciais do Núcleo de
Tecnologia da Informação e da preservação da saúde dos servidores e colaboradores da
unidade.

Com o objetivo de garantir às atividades essenciais do NTI, todos os
colaboradores estão automaticamente autorizados a desempenhar suas atividades
preferencialmente de forma remota conforme orientações das suas chefias imediatas. Às
atividades que não sejam possíveis de serem realizadas de forma remota serão avaliadas
quanto a sua essencialidade e criticidade e estas serão atendidas por equipes conforme
escalas de trabalho previamente definidas.

Os colaboradores que estão enquadrados em grupo de risco (idosos, gestantes,
hipertensos e diabéticos) caso não tenham condições de desempenhar suas atividades de
forma remota, por precaução estarão dispensados neste período de suas atividades de forma
presencial.

Frente às diversas atividades desempenhadas pelo NTI, o setor de
desenvolvimento de sistemas e de serviços de rede estão todos realizando às suas tarefas de
forma remota, a secretaria da unidade, manutenção de computadores e a equipe de
engenharia de redes será preservada na forma presencial porém em número reduzido através
de escalas de trabalho, todo o contato com às equipes deverá ser realizado via solicitação
através do sistemas.furg.br.

Reforço que, para o NTI manter suas atividades preservadas nesse período,
necessitamos de serviços externos a nossa competência, dentre os serviços necessário
destaco principalmente os prestados da Pró-Reitoria de Infraestrutura quanto a disponibilidade
de viaturas, manutenção elétrica, refrigeração e da Diretoria de Obras.

Todos os procedimentos adotados até o momento seguiram sendo monitorados
para que em eventuais mudanças no cenário atual consigamos nos readaptar para não causar
nenhum prejuízo à comunidade.

 
Atenciosamente
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