
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE 

DIREÇÃO 

 

 

PORTARIA 005, DE 08 DE JUNHO DE 2021 

 

A DIRETORA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE (IEFE), no uso 
de suas atribuições, conferidas pelo Estatuto e Regimento Geral da Universidade Federal de 
Alagoas, sobretudo no que dispõem o art. 32, XVI, das disposições regimentais, 
CONSIDERANDO o teor de solicitação do Gabinete da Reitoria desta Universidade, 
CONSIDERANDO o teor do DESPACHO 010/2020-DIR/IEFE/UFAL (PLANO DE 
CONTINGENCIAMENTO DE ATIVIDADES – IEFE/UFAL), RESOLVE, 

 

Art. 1º. O presente ato SUSPENDE AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IEFE até 
que se verifique nova deliberação da Gestão Central sobre o estado de controle da pandemia do 
COVID-19, excedendo a razoabilidade nesse momento a manutenção do expediente 
administrativo no âmbito do IEFE, expondo a saúde dos servidores dessa Unidade 
Acadêmica, sobretudo quando se considera as circunstâncias de redução de demandas em 
decorrência do estado de quarentena para fins de contenção do COVID-19, bem como que, em 
face da suspensão das atividades do calendário acadêmico da UFAL, não haverá prejuízo aos 
interessados, e demais demandas seguem acompanhadas remotamente. 

Parágrafo único: Essa DIREÇÃO, ainda estabelece o seguinte durante o período de suspensão 
das atividades administrativas do IEFE: 

I – ATIVIDADES ACADÊMICAS de Graduação e de Pós-Graduação seguem suspensas 
(matrícula, aulas, rematrícula, defesas de TCC, dissertações, concursos, seleções, etc.), 
ocorrendo (re)ajustes de matrícula no prazo de 3 (três) dias quando do retorno das atividades, 
ou, em caso de urgência, através dos canais de comunicações constantes do inciso III; 

II – SOLICITAÇÕES DE USO DOS ESPAÇOS DO IEFE (salas de aula, quadras, Complexo 
Esportivo etc.) estão, em regra, suspensas; 

III – ADMINISTRATIVAMENTE, o IEFE funcionará, em regra, REMOTAMENTE (aqui 
entendido como funcionamento a distância, cujas demandas permitam resolução através de 
correspondência eletrônica ou ainda através dos canais de comunicação oficial da UFAL), e, 
excepcionalmente, na forma presencial, conforme o caso 

a) Remotamente, o Administrativo do IEFE oferecerá disponibilidade aos interessados no 
horário das 08:00 as 19:00, havendo um prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) horas para 
resposta. 

IV – Durante o período de suspensão das atividades administrativas do IEFE haverá os 
seguintes canais de comunicação: 

a) Para os fins de informações gerais sobre o COVID-19, no âmbito da UFAL, o site 
https://ufal.br, bem como endereço eletrônico duvidas.covid19@ufal.br; 
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b) Para os fins de informações gerais no âmbito do IEFE, o site 
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/iefe; 

c) Para os fins de contato com: 
c.1. Direção do IEFE: direcao@iefe.ufal.br; secdir@iefe.ufal.br  
c.2. Coordenação de Curso de Graduação em Educação Física – Licenciatura: 
licenciatura@iefe.ufal.br; coordenacaoedflufal@gmail.com; filipe.sousa@iefe.ufal.br; 
luiz.lima@iefe.ufal.br; flavia.albuquerque@iefe.ufal.br. 
c.3. Coordenação de Curso de Graduação em Educação Física – Bacharelado: 
bacharelado@iefe.ufal.br; braulio.mendonca@iefe.ufal.br; jose.toscano@iefe.ufal.br; 
wylma.moraes@iefe.ufal.br.  

d) Para os fins de comunicação interna, haverá dois grupos, um, entre Direção e gestores 
(Coordenações, Supervisores de grupos de pesquisa, laboratórios e projetos), e dois, 
entre Direção e o corpo Técnico-Administrativo, como forma de otimização dos 
trabalhos. 

 

Art. 2º. O presente ato se considera em vigor desde a emissão do DESPACHO 010/2020-
DIR/IEFE/UFAL, em 19 de março de 2020. 

 

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 
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