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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas
Campus Maceió

PORTARIA Nº 3164/IFAL, DE 8 DE OUTUBRO DE 2021

O  DIRETOR-GERAL  DO  CAMPUS  MACEIÓ  DO  INSTITUTO
FEDERAL DE ALAGOAS, no uso das suas atribuições legais conferidas pela Portaria
nº  1.873,  Gabinete  da  Reitoria  do  IFAL,  de  19.06.2019,  publicado  no  DOU de
21.06.2019, Seção 2, p. 23, e o que consta no Processo nº 23041.031604/2021-50,
considerando:

 
a) O Parecer CNE/CP nº 06/2021, de 06/07/2021;
b) A Resolução CNE/CP nº 02/2021, de 05/08/2021;
c) A Instrução Normativa SGP/SEDEE/ME nº 90, de 28/09/2021;
d)  O Plano de Contingência  do Instituto  Federal  de  Alagoas,  que estabelece o
Protocolo de Biossegurança para o Retorno à Presencialidade, Ifal/2020;
e) A Portaria nº 2894/IFAL, de 13/09/2021
f)  A  Minuta  do  Ifal,  em  Consulta  Pública  até  06/10/2021,  que  estabelece  as
Diretrizes Institucionais para o Retorno Gradual, Escalonado e Seguro às atividades
presenciais;
g) As discussões realizadas na reunião ampliada, do dia 04/10/2021, às 14h30, entre
os membros da gestão e a Comissão Local de Retorno às Atividades Acadêmicas
Presenciais do Campus Maceió;
h) Os alinhamentos e discussões na Reunião do Fórum de Coordenadores de Ensino
dos Campus Maceió, em 08/10/201;
 , ,

RESOLVE

Art. 1º AUTORIZAR, para a conclusão do ANO LETIVO DE 2020, a
partir  do  DIA  08  DE  NOVEMBRO  DE  2021,  a  OFERTA  PRESENCIAL  dos
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componentes curriculares, que, devido às suas naturezas pedagógicas, não foram
ofertados no Ensino Remoto Emergencial, bem como dos conteúdos práticos que não
puderam ser ofertados em algumas disciplinas do ERE.

 
Art. 2º Essa autorização se aplica aos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,
aos Cursos Subsequentes e aos Cursos de Graduação, SOMENTE para as disciplinas
práticas que necessitam da presencialidade no processo de ensino e aprendizagem
para a conclusão do Ano Letivo de 2020.
 
Art.  3º  Fica  autorizado  à/ao  estudante  que  permanece  com  dificuldade  ou
impossibilidade de acessar a oferta de componentes curriculares, bem como dos
conteúdos práticos que não puderam ser ofertados em algumas disciplinas do ERE, a
presença e  o  acesso a  espaços de estudo e  computadores  do Campus  Maceió,
condicionada a agendamento prévio, junto à Coordenação do Curso, a partir do dia
08 de novembro de 2021.
 
Art.  4º  A partir  do dia 25 de outubro de 2021,  fica  autorizado o  trabalho
presencial  dos/as  TAE,  nos  diversos  setores  do  Campus,  considerando-se  as
demandas  de  cada  setor,  os  protocolos  de  biossegurança  e  as  necessidades
decorrentes para o retorno escalonado da comunidade estudantil.
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