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PLANO DE CONTINGÊNCIA DA FOUFAL E PLANO DE RETORNO 

PRESENCIAL DA FOUFAL  

 

- Em atendimento à solicitação do Magnífico Reitor, Josealdo Tonholo, do Plano 

de Contingência das Unidades Acadêmicas. 

 

- Considerando o Plano Geral de Contingência da UFAL e em atendimento ao 

disposto pela Portaria Nº. 392 de 17/03/2020 do GR-UFAL, a Resolução nº 

14/2020- CONSUNI/UFAL de 18/03/2020 e Protocolo de Biossegurança da 

UFAL, de 31/03/2021. 

 

- Considerando a Reunião Extraordinária Plenária e do Conselho da 

Faculdade de Odontologia no dia 16 de março de 2020 sobre a decorrência da 

pandemia do COVID -19; 

 

- Considerando a PORTARIA nº 329 de 17 de março de 2020, emitida pelo 

GABINETE REITORAL regulamentando o estado de emergência no âmbito da 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. 

 

- Considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109, DE 29 DE OUTUBRO 

DE 2020, que estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de 

Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SIPEC para o retorno gradual 

e seguro ao trabalho presencial. 

 

- Considerando a INSTRUÇÃO NORMATIVA SGP / SEDGG/ ME nº 37, de 

março de 2021, que altera a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 109, DE 29 DE 

OUTUBRO DE 2020, e que estabelece orientações aos órgãos e entidades do 

Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal SIPEC para retorno 

gradual e seguro ao trabalho presente. 

 Assim, diante do exposto acima, a Faculdade de Odontologia da UFAL 

(FOUFAL), com poderes a ela determinados, resolve adotar um PLANO de 



CONTINGÊNCIA da FOUFAL/COVID-19, conforme  o PLANO DE 

CONTINGÊNCIA GERAL DA UFAL. 

 

1 – ENSINO: COORDENAÇÃO DO CURSO 

– Aulas teóricas presenciais e de Clínicas estão suspensas em virtude da 

RESOLUÇÃO Nº 09/2021 – CONSUNI/UFAL, de 26 de janeiro de 2021 que 

estabelece o calendário acadêmico administrativo do ensino de graduação para 

os semestres letivos 202.1 e 2020.2 dos quatros campi da UFAL, no contexto 

da pandemia do coronavírus  (SARS-COV-2) e dá outras providências. 

 

– Aulas práticas de laboratórios presenciais com todos os protocolos de 

biossegurança e distanciamento. 

 

–  Aulas teóricas de forma remota. 

 

– Bancas de TCC – manter as bancas de TCC online. 

– Estágios curriculares obrigatórios realizados pela FOUFAL – estão sendo 

realizados de forma presenciais. 

 

– Programa de monitoria – de forma online. 

       

2  – EXTENSÃO :  

 - Os projetos de Extensão que não causam aglomeração estão sendo 

executados, seja por meio remoto ou presencial, seguindo as orientações de 

medidas de Biossegurança da UFAL. Os Coordenadores de cada projeto em 

execução estão trabalhando de forma remota na organização de relatórios, 

bem como planejamento do retorno das atividades presenciais. 

 

3 – PÓS-GRADUAÇÃO / PESQUISA : 

 - Considerando o quadro pandêmico da COVID-19, pesquisas clínicas em 

execução na FOUFAL que possuam envolvimento direto ou indireto com 

pacientes estão temporariamente suspensas no intuito de evitar aglomeração 

de pessoas. Os Coordenadores de cada pesquisa estão trabalhando 



remotamente para a construção de relatórios técnicos e manuscritos, 

retornando às atividades presenciais assim que possível, seguindo as medidas 

de Biossegurança. Em caso da impossibilidade da continuidade da pesquisa, 

os coordenadores devem remeter tal situação à Pro-Reitoria de pesquisa e/ou 

órgãos de fomento. 

 

- PIBIC (Edital 2020/2021) – os editais estão sendo ofertados e divulgados 

através de e-mail para a Comunidade Acadêmica. 

 

4- ADMINISTRATIVO: DIREÇÃO 

  - Comunicamos que, seguindo as orientações do plano de contingência 

COVID -19 Geral da UFAL para o período de pandemia, os atendimentos 

presenciais foram reduzidos, adotando as medidas de Biossegurança e 

evitando aglomerações, podendo ser atendida presencialmente, uma pessoa 

por vez, no horário de 7h às 16h. Os servidores do setor também estão 

realizando atendimento remoto, nesse caso a comunicação com a Secretaria 

da Unidade poderá ser realizada através dos e-

mails: karine.gomes@foufal.ufal.br , direcao@foufal.ufal.br e do telefone 3214-

1162 de 12h às 18h, para emissão de documentos, tramitação e abertura de 

processos, aprovação de projetos de extensão, dentre outros realizados pela 

Secretaria. 

 

5 – CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO : 

  

 - ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO SETOR 

O setor está diretamente ligado às atividades realizadas nas aulas de 

habilidades práticas simuladas, realizadas nos laboratórios, bem como nos 

atendimentos aos pacientes que necessitam de tratamento odontológico, 

realizados nas clínicas escola. Todo material utilizado nas aulas de prática 

simulada, passíveis de esterilização, assim como àqueles utilizados nos 

atendimentos clínicos, quer sejam de propriedade da unidade acadêmica, quer 

sejam dos discentes são esterilizadas no setor. 

 

 - PÚBLICO-ALVO 



Discentes, docentes e técnicos da Faculdade de Odontologia da UFAL – 

FOUFAL que participam de aulas de prática simulada em laboratórios e 

atendimentos odontológicos na clínica escola. 

 

- FUNCIONAMENTO 

  Com o retorno das aulas presenciais em laboratórios de habilidades práticas 

simuladas o setor de esterilização voltou a funcionar de forma presencial, com 

escala de revezamento entre as servidoras (ANEXO I), conforme dias e 

horários das aulas laboratoriais.  

 

6 – SERVIDORES: DOCENTES E TÉCNICOS 

      - Os servidores Docentes e Técnicos Administrativos da FOUFAL deverão 

executar suas atividades na FOUFALL durante as aulas presenciais de 

laboratório, seguindo o documento de Biossegurança da FOUFAL e 

remotamente quando necessário, enquanto perdurar o estado de emergência 

no âmbito da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS. 

 

 

 

     


