
COMUNICADO  SINFRA nº 02/2020 

 
Dispõe de reavaliação e reforço de ações 
da Superintendência de Infraestrutura 
devido às medidas de contingenciamento 
da pandemia do covid-19 

 

À Comunidade da Universidade Federal de Alagoas 

 

Comunicamos à Comunidade Acadêmica que a Superintendência de 

Infraestrutura (SINFRA) cumprindo determinações contidas no Plano de Contingência 

COVID-19, de 16 de março de 2020, bem como, dando prosseguimento as reavaliações 

de ações com a comissão do plano de contingência da pandemia do Coronavírus 

(COVID-19) resolve ampliar as restrições de acessos da Universidade Federal de 

Alagoas no Campus A.C. Simões. 

A SINFRA seguindo as últimas diretrizes das autoridades sanitárias 

nacionais e locais, que reiteram a ampliação de ações de isolamento social e efetividade 

nas estratégias de segurança sanitária no cotidiano da população, resolve ampliar as 

ações de infraestrutura no combate a potenciais riscos de contaminação na UFAL pelo 

COVID-19. As novas ações complementam as anteriores anunciadas e são as 

seguintes: 

 

Quanto aos acessos: fechamento de todos os acessos no Campus A.C. 

Simões para trânsito nas vias de circulação da UFAL para transporte 

intermunicipal, transporte escolar, transporte coletivo municipal, táxi, 

motoristas por aplicativos, mototáxi, delivery, carros, motos e bicicletas, 

salvo situações justificadas e enquadradas neste comunicado; 

 

Quanto ao acesso de pessoas autorizadas em horários de agências 

bancárias: autorizar, mediante identificação na portaria de acesso 

principal do Campus A.C. Simões (portaria BR-104), o acesso de 

usuários de serviços bancários apenas nos horários de funcionamento 

presencial das agências bancárias localizadas no Campus. Para o caso 

de usuários e correntistas do Banco do Brasil, estes podem ser liberados 

para acesso a unidade de agência do Campus, das 8:30 horas às 15:00 

horas, conforme informado pela agência; 



 

 

Quanto ao acesso de usuários e servidores para atendimento em 

áreas administrativas da UFAL: autorizar o acesso de usuários de 

serviços administrativos, apenas para aqueles setores que estejam em 

funcionamento presencial na UFAL, nos horários das 08:00 horas até as 

14:00 horas. É vedado o acesso destes usuários e servidores caso dos  

setores que não estejam atendendo presencialmente; 

 

Quanto ao acesso de pessoas autorizadas após fechamento de 

agências bancárias e serviços administrativos da UFAL: estão 

autorizados terceirizados, funcionários das agências bancárias e 

servidores que estejam em atividades essenciais, bem como, alunos da 

Residência Universitária Alagoana (RUA), pesquisadores, diretores e 

coordenadores com trabalhos ininterruptos em unidades acadêmicas, 

laboratórios, biotérios ou que estejam em força-tarefa de ações previstas 

no plano de contingenciamento da UFAL. Estas situações estão 

autorizadas, desde que comunicado previamente pelo chefe do 

setor/unidade para a gsi@sinfra.ufal.br - Gerência de Segurança  da 

SINFRA (Fones: 3214 -1290); 

 

Quanto a restrição de circulação de pessoas no Campus: Fica 

autorizada à segurança patrimonial da UFAL a responsabilidade de 

notificar transeuntes, e com segurança, direcioná-los para saída da área 

do Campus A. C. Simões, após o horário de funcionamento dos serviços 

bancários; 

 

Quanto a cantinas, restaurantes e quiosques localizados no 

Campus: recomendamos que proprietários de cantinas, restaurantes e 

quiosques localizados no Campus A.C. Simões recolham seus pertences 

dos pátios e áreas externas, de forma segura em seus estabelecimentos, 

considerando que a segurança da universidade visa a preservação do 

patrimônio institucional; 

 

mailto:gsi@sinfra.ufal.br


Quanto a reforço de segurança em setores e unidades: as 

unidades/setores que atendam presencialmente e necessitem de 

maiores rondas e reforço na segurança devem encaminhar comunicar o 

funcionamento do setor e pedido direto para para gsi@sinfra.ufal.br - 

Gerência de Segurança  da SINFRA (Fones: 3214 -1290); 

 

Caso omisso a esse comunicado deverá ser consultado previamente nos 

contatos: 

 

gsi@sinfra.ufal.br - Gerência de Segurança  da SINFRA (Fones: 3214 -1290); 

 

superintendente@sinfra.ufal.br - Superintendente SINFRA (Fones: 3214 -

1515/1501 ou via WhatsApp 99102 5555); 

 

cmpv@sinfra.ufal.br – Coordenação de Manutenção Predial e Viária da SINFRA 

(Fones: 3214 -1517/1184 ou via WhatsApp 99173-5999). 

 

A comissão interna da SINFRA está em contato direto com as empresas e setores 

da UFAL, reavaliando ações e contribuindo na divulgação de informações de forma 

transparente, com segurança sanitária para todos transeuntes, servidores e 

terceirizados. 

 

Esclarecemos que dúvidas acerca da pandemia devem ser encaminhadas para o e-mail 

da Comissão de Contingenciamento do COVID-19 na UFAL: duvidas.covid19@ufal.br 

 

Agradecemos a compreensão e esforços de todos! 

 

 
DILSON BATISTA FERREIRA 

Superintendente de Infraestrutura 
SIAPE 2145392 
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