
CARTA ABERTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA
Condições de retorno presencial das atividades administrativas

A Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade – FEAC/UFAL vem planejando o

retorno presencial de suas atividades administrativas há alguns meses, cientes da necessidade

de retorno à normalidade do atendimento ao público, diante de certa melhora nas condições de

segurança biossanitária.

Ressalte-se que, apesar dos problemas iniciais provocados pela atividade remota, além da falta

de respostas para a questão de os servidores terem que custear suas próprias condições de

trabalho, quando em regime fora de sede, invertendo o ônus que, por lei, é do empregador, em

alguns pontos foi possível constatar uma melhora na produtividade de nossas ações, em razão

da flexibilização de alguns setores da UFAL quanto à tramitação de processos em formato

digital.

Entretanto, o retorno deve acontecer mediante condições de trabalho adequadas. Preocupa,
além da falta de internet, a ausência de um planejamento da UFAL e a garantia de condições de
limpeza e material de proteção individual, bem como as condições das salas de aulas e
equipamentos que, em virtude do tempo sem utilização, podem não estar funcionando
adequadamente.

Norteados pela Instrução Normativa nº 90/2021, do Ministério da Educação, que dá orientações

gerais para o retorno gradual e seguro às atividades presenciais, previmos o retorno das

atividades administrativas na FEAC coincidindo com o início do semestre letivo 2021.1, o que

não aconteceu, em virtude de um grande obstáculo no tocante às condições de trabalho na

UFAL, qual seja,  a impossibilidade de acesso aos sistemas da UFAL por meio da internet.

Todavia, após a publicação da Portaria nº 837/2021-MEC, a qual também estabelece regras de

retorno presencial, e diante da falta de manifestação da Gestão Central da UFAL acerca da

referida Portaria, restou-nos acatar as determinações do MEC, retomando as atividades

administrativas, presencialmente, na FEAC. Entretanto, alertamos à Comunidade Acadêmica

que, em virtude da falta de internet que atinge o prédio da FEAC e que também impacta nosso

sistema de telefonia, desde meados de maio corrente, tememos uma grande perda de

produtividade, visto que algumas demandas poderão levar mais tempo que o habitual para

serem atendidas. Apesar dos repetidos apelos ao Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI, até



o momento, continuamos na impossibilidade de acessar os sistemas da UFAL, do governo

federal e demais sistemas que possibilitem o pleno desenvolvimento das atividades, a partir do

prédio da FEAC.

Destacamos que o retorno se dará levando em consideração as medidas sanitárias propostas

pelo Protocolo de Biossegurança da UFAL e pelo Protocolo de Biossegurança próprio da FEAC,

que está sendo finalizado.

Diante dos fatos supracitados, solicitamos dos setores superiores, bem como dos sindicatos dos
servidores, um posicionamento sobre a situação posta da falta de condições mínimas de
trabalho presencial.

Maceió, 27 de outubro de 2021.

CONSELHO DA FEAC


