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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FACULDADE DE SERVIÇO SOCIAL -         
FSSO/UFAL 

INTRODUÇÃO 

 
Considerando a Instrução Normativa Nº 19, de 12 de Março de 2020, que estabelece              
orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública             
Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de             
saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (COVID-19) 
 
Em consonância com a Portaria GR N° 392, de 17 de Março de 2020, que regulamenta o                 
estado de emergência na Universidade Federal de Alagoas; o Plano de Contingência            
COVID-19 da UFAL; a Resolução do CONSUNI Nº 14/2020, de 18 de Março de 2020, que                
aprova a suspensão do calendário acadêmico da UFAL de 2020; e o Plano de Contingência               
da PROGRAD; a Direção da Faculdade de Serviço Social - FSSO decidiu pela             
SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS por meio de         
trabalho presencial, por tempo indeterminado. 
 
Todas as atividades administrativas serão realizadas na forma de trabalho remoto.  
O trabalho remoto está regulamentado pela Instrução Normativa N° 21, de 16 de Março de               
2020, que altera a Instrução Normativa Nº 19. 
Nesse sentido, como uma das medidas gerais de prevenção, cautela e redução da             
transmissibilidade, especificamente em seu Art. 6º-A e Art. 6º-B, estabelece: 
 
Art. 6º-A Sem prejuízo do disposto nesta Instrução Normativa, o Ministro de Estado ou              
autoridade máxima da entidade poderá adotar uma ou mais das seguintes medidas de             
prevenção, cautela e redução da transmissibilidade: 
       I - adoção de regime de jornada em: 
       a) turnos alternados de revezamento; e 
b) trabalho remoto, que abranja a totalidade ou percentual das atividades desenvolvidas            
pelos servidores ou empregados públicos do órgão ou entidade; 
II - melhor distribuição física da força de trabalho presencial, com o objetivo de evitar a                
concentração e a proximidade de pessoas no ambiente de trabalho; e 
III - flexibilização dos horários de início e término da jornada de trabalho, inclusive dos               
intervalos intrajornada, mantida a carga horária diária e semanal prevista em Lei para cada              
caso. (BRASIL, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21, 17/03/2020, grifo nosso) 
 
Além disso, tal documento publicado no Diário Oficial da União em 17 de Março de 2020,                
dispõe: 
Art. 6º-B Os órgãos e entidades do SIPEC poderão autorizar os servidores e empregados              
públicos, que possuam filhos em idade escolar ou inferior e que necessitem da assistência              
de um dos pais, a executarem suas atribuições remotamente, enquanto vigorar norma local             
que suspenda as atividades escolares ou em creche, por motivos de força maior             
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relacionadas ao coronavírus (COVID-19). (BRASIL, INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 21,         
17/03/2020) 
 
Diante do exposto, seguem abaixo algumas medidas já adotadas e demandas que serão             
atendidas pelas secretarias da Direção da FSSO e das coordenações de Graduação e             
Pós-Graduação na modalidade de trabalho remoto, durante o período de          
contingenciamento. 
 

DIREÇÃO DA FSSO 

Diretora titular: Profa. Dra. Reivan Marinho de Souza 
E-mail: reivan.souza@fsso.ufal.br 
Diretora em Exercício no período de 09 a 29 de março de 2020: Profa. Dra. Clarissa Tenório                 
Maranhão Raposo (vice-diretora da FSSO) 
E-mail: clarissa.raposo@fsso.ufal.br 
Servidores Técnico-Administrativos da Secretaria da FSSO: 
Mila Costa Melo Madeira  
E-mail: secretaria@fsso.ufal.br ou mila.madeira@fsso.ufal.br 
Gilberto Cezário da Silva 
E-mail: secretaria@fsso.ufal.br 
Adriana Nascimento da Silva 
E-mail secretaria@fsso.ufal.br 
horário atendimento das demandas: 08 às 17 horas.  
 

1. Repasse de informações e documentos oficiais da Gestão Central sobre o           
COVID-19 e demais assuntos de interesse da gestão da unidade acadêmica. 

2. Avaliação dos processos  de progressão funcional  pela comissão responsável.  
3. Diálogos com as coordenações de graduação e pós-graduação (memo, e-mail e           

whatsApp).  
4. Edital de remoção → contatos e MEMO para a PROGEP (alterações na minuta do              

Edital de remoção contato com a PROGEP). 
5. Assinatura do Formulário da TRANSPAL (assinatura do diretor da Instituição -           

TRANSPAL informou a prorrogação de prazo - Acompanhar página do Cartão Bem            
Legal) 

6. Acolhimento da nova docente contratada: Mariana Andrade via telefone ou e-mail,           
bem como o repasse das disciplinas que irá ministrar com os respectivos Programas             
das Disciplinas. 

7. Homologação de férias, através de contatos com docentes e técnicos por e-mail e             
telefone. 

8. Acompanhamento da obra - execução do projeto elétrico - da FSSO através de             
contatos com engenheiro e gerente por telefone..  

9. Repasse frequente de e-mails institucionais à comunidade da FSSO. 
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10. Acompanhamento da obra - execução do projeto elétrico - da FSSO através de             
contatos com engenheiro, gerente e técnicos responsáveis pela SINFRA por          
telefone, e-mail e reuniões, online, caso seja necessário.  

11. Participação em reuniões, on line, com Diretores das Unidades Acadêmicas,          
Pró-reitores, chefia de gabinete e Reitor da UFAL. 

12. Reunião do Conselho da FSSO  no formato de videoconferência. 
13. Realização de reuniões (videoconferência) com as Coordenações de Graduação e           

de Pós-graduação, em função das necessidades da unidade acadêmica. 
14. Acompanhamento frequente das atividades remotas dos servidores       

técnico-administrativos e coordenações de Graduação e de Pós-Graduação. 
15. Ida a UFAL , apenas em situações de urgência.  

 

COORDENAÇÃO DA GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

Coordenadora do Curso: Profª Drª Sueli Maria do Nascimento 
TAE da Secretaria da Graduação: Mariana Cavalcante Dias Malta Marques 
E-mail da Coordenação de Graduação em Serviço Social: coordservsoc@gmail.com 
E-mail da Coordenadora do Curso de Graduação: suenas@fsso.ufal.br 
 

1. Suspensão da confirmação presencial de matrícula dos ingressantes 2020.1,         
considerando a concessão de novo prazo: 3 (três) dias após o retorno das             
atividades. 

2. Atendimento remoto aos estudantes regulares, via e-mail: ajuste de matrícula,          
matrícula em vagas remanescentes etc. 

3. Comunicação permanente com discentes, para orientações diversas* e ampla         
divulgação de instruções de procedimento por via eletrônica: e-mail, redes sociais e            
especialmente na página oficial da FSSO, a exemplo da comunicação de ajuste de             
matrícula:  

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fsso/graduacao/servico-social/ajuste-de-matricula-
1. 
Em conformidade com Plano de Contingenciamento da PROGRAD, será concedido novo           
prazo para ajustes, em atendimento presencial, nos primeiros dias de aula, após a             
recomposição do calendário acadêmico. 
*Orientações diversas referentes a Acervo (emissão de nada consta), TCC, Monitoria e            
Estágio serão realizadas pelos respectivos setores/coordenações responsáveis. 

4. Gerenciamento da inclusão, pelos docentes, dos Planos de Disciplina no Sistema           
Acadêmico da UFAL (SieWeb). 

5. Sugestão aos docentes, via correspondência eletrônica (e-mail e WhatsApp), para          
compartilhamento das ementas das disciplinas, conteúdo programático, referências        
bibliográficas e textos disponíveis em "PDF" (Portable Document Format = Formato           
Portátil de Documento) aos discentes. 

Tal procedimento, se acatado pelos docentes, não será considerado como atividade           
acadêmica de ensino a ser computada na carga horária ministrada das disciplinas. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL – PPGSS 

Coordenadora do Programa: Profª Drª Maria Adriana da Silva Torres 
E-mail: atorres@fsso.ufal.br 
Vice Coordenadora do Programa: Profª Drª Rosa Lúcia Prédes Trindade 
E-mail: rosa.trindade@fsso.ufal.br 
Servidores Técnico-Administrativos da Secretaria da FSSO: 
Lívia Vanessa dos Santos Feitosa 
Maria Quitéria da Silva 
E-mail do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social: ppgss.ufal@gmail.com 
 
As atividades e encaminhamentos diários do PPGSS para fins de trabalho remoto,            
contemplam: 
1. Recebimento de requerimento para bancas de Exame de Qualificação e Defesa de             
Dissertação (turma concluinte do Mestrado) e cadastramento via SIGAA (recomendação          
que as bancas sejam on-line). 
2.     Recebimento dos planos de disciplinas e conteúdos correlatos via e-mail do PPGSS. 
3.     Preenchimento da Plataforma Sucupira/Coleta/CAPES – 2019. 
4. Inserção e manutenção de dados no SIGAA para fins de reajuste de matrículas de               
alunos especiais e regulares. 
5.     Consulta ao Conselho, ao Colegiado e à Comissão de Bolsas do Programa por e-mail. 
6. Fornecimento de declarações e outros documentos mediante e-mail do PPGSS,           
conforme requerimento. 
7. Atendimento à comunidade acadêmica e comunidade em geral mediante e-mail do            
PPGSS e levantamento de trabalhos burocráticos como respostas e/ou encaminhamentos          
às agências de fomento à pesquisa, à coordenação de área do Serviço Social na CAPES e                
à PROPEP. 
8.  Entrega dos trabalhos de disciplinas aos docentes por e-mail. 
9.  Manutenção das informações do PPGSS para divulgar no site do PPGSS e no facebook. 
10. Recomendação aos discentes e docentes sobre orientação de dissertação e teses por             
via on-line. 
11. Alinhamento via on-line (e-mail e WhatsApp) das atividades da coordenação com a             
secretaria do PPGSS. 
12. Esclarecimentos aos discentes e docentes sobre as atividades e encaminhamentos do            
PPGSS durante o plano de contingência – COVID 19. 
 
 
COORDENAÇÃO DE TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
Coordenadora de TCC: Profª Drª Edlene Pimentel Santos 
Assistente administrativa da Secretaria de TCC: Anna Carolina de Lima T. Camelo 
Assistente administrativo da Secretaria de TCC: Antônio Jorge Belo Matos 
E-mail da Coordenação de TCC: coord.tcc.fsso@gmail.com  
E-mail da Coordenadora de TCC: edleneps@uol.com.br  
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1. Comunicação remota é realizada diariamente, pelos canais que disponibilizamos ao          
corpo docente, discente e técnico desta Unidade. Os encaminhamentos diários          
contemplam: 

a) Ciência aos redirecionamentos das orientações solicitados até 16/03/2020; 
b) Efetivação dos redirecionamentos solicitados a partir de 17/03/2020, com aceite do           

professor orientador e comunicação ao discente redirecionado; 
c) informação ao corpo discente que compõem Ofertas de orientações vigentes, sobre           

prazos para integralização, observado o SieWeb; 
d) Informações quanto a publicação da Oferta de Orientações 2020.1, que ocorrerá           

com o reinício das atividades acadêmicas; 
e) Orientações ao corpo docente sobre os prazos exíguos dos discentes que estão sob             

sua responsabilidade no processo de orientação do Trabalho de Conclusão de           
Curso, observado o prazo estabelecido pelo Registro de Controle Acadêmico/DRCA. 

f) Realização de matrículas vínculos; 
g) Realização de cancelamento de matrícula nas disciplinas Oficina de TCC 1 e TCC2, 
h) Cancelamento das Bancas de Defesa de TCC e instruções sobre novos           

procedimentos. 
i) Esclarecimentos sobre os prazos sobrestados para a entrega da versão final do            

Trabalho de Conclusão de Curso/TCC. 
 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 
Coordenadora de Estágio: Profª Drª Edivânia Francisca de Melo 
Assistente administrativa da Secretaria de Estágio: Anna Carolina de Lima T. Camelo 
E-mail da Coordenação de Estágio em Serviço Social: coord.estagio.ufal@gmail.com  
E-mail da Coordenadora de Estágio: edinina.melo@yahoo.com.br  
 

1. Comunicação, via e-mail e WhatsApp, com as instituições e assistentes sociais que            
receberiam estagiários nesse novo semestre, para explicar o adiamento temporário          
do início do Estágio I.  

2. Suspensão do Estágio curricular Obrigatório em todas as instituições que receberiam           
alunos de Estágio II (Hospital Portugal Ramalho, Caps Sadi Feitosa, UDA, Sistema            
Prisional, Escola Corintho da Paz, Escola Bonifácio da Silveira, AAPPE, Tribunal de            
Justiça, Cras Orla Lagunar e Cras Pitanguinha). Ainda estamos em diálogo com a             
Gerência de Ensino do Hospital Universitário, mas a nossa solicitação é suspender            
também o estágio nessa instituição. Os alunos já não estão indo para o estágio              
desde o dia 17 de março.  

3. Atendimento remoto aos alunos e estagiários via e-mail e WhatsApp. 
4. Atendimento remoto também aos supervisores acadêmicos e de campo sobre          

questões relativas ao estágio. 
5. Comunicação com as instituições concedentes de estágio curricular não obrigatório          

e que aguardam autorização e assinatura dos Termos de Compromisso de Estágio            
por parte da Coordenação de Estágio para explicar que essas atividades ficarão            
suspensas até o retorno das atividades acadêmicas. 

6. Articulação com o CRESS sobre a suspensão da emissão das declarações           
comprobatórias da carga horária do estágio curricular obrigatório, para fins de           
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cadastramento profissional. Essas declarações exigem assinaturas do assistente        
social que supervisionou o estágio e do Coordenador de Estágio. 

7. Comunicação, via e-mail e whatsApp, com os alunos matriculados no Projeto em            
ACE II responsáveis por organizar e realizar o Curso de Formação/Atualização para            
supervisores de Estágio Obrigatório. O primeiro módulo do curso seria realizado no            
dia 20 de março, contudo, com a suspensão das aulas na UFAL, todos os              
assistentes sociais já foram informados sobre o cancelamento do encontro. Será           
mantido contato com eles. 

 
 
COORDENAÇÃO DE MONITORIA 
Coordenadora de Monitoria: Profª Drª Márcia Iara Costa da Silva 
Assistente administrativa da Secretaria de Monitoria: Anna Carolina de Lima T. Camelo 
Assistente administrativo da Secretaria de Monitoria: Antônio Jorge Belo Matos 
E-mail da Coordenação de Monitoria: monitoria.fsso@gmail.com  
E-mail da Coordenadora de Monitoria: marcia.silva@fsso.ufal.br  
 

1. Com a suspensão da seleção para monitoria, inexistem demandas para esta           
coordenação nesse período. 

2. O atendimento remoto tem sido realizado diariamente, através dos meios de           
comunicação na internet e por telefone. 

3. Informações da PROGRAD serão repassadas por e-mail e WhatsApp para todos(as)           
os(as) interessados(as) - discentes e docentes, assim que forem transmitidas para           
esta coordenação.  

 
 
COORDENAÇÃO DE EXTENSÃO 
Coordenadora de Extensão: Profª Drª Telma Cristiane Sasso de Lima 
Vice-Coordenadora de Extensão: Cristina de Souza Lira Gameleira 
E-mail da Coordenação de Extensão: coordenacaoextensaofsso@gmail.com  
E-mail da Coordenadora de Extensão: telma.lima@fsso.ufal.br  
 

1. Atendimento remoto sobre adequações dos projetos de extensão a serem          
submetidos no SIGAA por professoras com pendências no sistema e daquelas com            
novas propostas para Ação Curricular de Extensão - ACE; 

2. Gerenciamento da inclusão, pelas docentes, dos Planos ACE no Sistema Acadêmico           
da UFAL (SieWeb) e de seu detalhamento conforme diretrizes PPC 2019 no SIGAA             
na condição de Projeto de extensão; 

3. Gerenciar a apresentação da curricularização dos projetos extensionistas vinculados         
ao PET Conexões saberes que deverão integrar a oferta de 2020.2;  

4. Repasses semanais ou conforme contingência de informações pertinentes ao setor,          
prioritariamente através do email institucional da coordenadora e vice, bem como do            
email da coordenação de extensão da FSSO; 
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5. Informações da PROEX serão repassadas por e-mail para todos(as) os(as)          
interessados(as) - discentes e docentes, assim que forem transmitidas para esta           
coordenação; 

6. Repasse de orientações sobre a atualização de relatórios parciais no SIGAA           
referente ao projetos ACE iniciados em 2019.2, cujas pendências as professoras           
coordenadoras deverão sanar no período de trabalho domiciliar; 

7. Orientação às professoras em ACE que se comuniquem com suas turmas através            
do uso do ambiente virtual de aprendizagem (AVA/MOODLE), bem como montem           
seus planejamentos utilizando a plataforma para que discentes possam ter acesso a            
informações introdutórias sobre os projetos dos quais participarão; 

8. Orientação às professoras em ACE que se comuniquem com seus parceiros           
extensionistas extra-campus para pactuar cronograma de trabalho adequado ao         
período de quarentena;  

9. Orientações ao quadro de servidoras técnicas administrativas sobre cursos que          
possam fazer online para prosseguirmos na atualização da página eletrônica do           
setor de Extensão, ex: contato NTI para ter acesso a atualização da página da              
FSSO etc.; 

10. Manter as avaliações de projetos no SIGAA atualizadas para garantir o fluxo            
administrativo pertinente ao registro das ações extensionistas da FSSO sejam          
curricularizadas ou não; 

11. Mapear com o quadro profissional do setor outras necessidades e ações que            
possam ser realizadas de maneira remota durante este período. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O atendimento às demandas endereçadas a cada um dos setores específicos da Faculdade             
de Serviço Social (FSSO) funcionará no horário das 8h às 20h e as respostas às demandas                
apresentadas poderão ser realizadas em até 24 horas. 
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