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FUNCIONAMENTO   DAS   ATIVIDADES   
NA   UNIDADE   EDUCACIONAL   VIÇOSA   (UEV)  

 
Considerando  a  implantação  do  funcionamento  especial  das  atividades  da  Universidade  Federal            
de  Alagoas  em  face  da  pandemia  do  COVID-19  (novo  Coronavírus),  bem  como  o  plano  de                
contingência  elaborado  e  a  Portaria  nº.  392,  de  17  de  março  de  2020,  a  Unidade  Educacional                 
Viçosa   (UEV)   vem   apresentar   o   planejamento   do   funcionamento   de   suas   atividades.  
 
Informa-se,  na  oportunidade,  que  o  planejamento  abaixo  descrito  foi  elaborado  em  reunião             
extraordinária   da   Unidade   Educacional   Viçosa,   ocorrida   no   dia   17/03/2020.  
 
 

SETOR  FUNCIONAMENTO  DADOS   

Coordenação   da  
Unidade   Educacional  

Viçosa  

Acompanhamento  dos  processos  e     
demandas  dos  servidores  serão  feitas  a       
partir  do  trabalho  remoto  da      
secretaria,  com  a  utilização,  principal,      
do   e-mail.  

Coordenação:  Profa.  Julicelly    
Barbosa   (siape    1916761)  
e-mail:    julicelly.barbosa@hotmail.com   
Secretaria:  Laísa  Costa  (siape     
1052982)  
e-mail:    laisa.costa@vicosa.ufal.br  

Coordenação   do  
Curso   de   Medicina  

Veterinária   e  
Tecnólogo   em  
Agroecologia  

-  Reajuste  de  matrículas  realizado  via       
solicitação  por  e-mail  e  cadastro  no       
sistema;  
-  Secretaria  com  resolução  de      
demandas  a  partir  do  trabalho  remoto       
e  trabalho  presencial  1  vez  por       
semana.   
 
Obs.:  Foi  suspensa  a  confirmação      
presencial   de   matrícula.  

Coord.   Medicina   Veterinária:   
Prof.   Sílvio   Gomes   (siape    1866827)   
e-mail:    silvio.sa@vicosa.ufal.br   
Profa.  Annelise  Nunes  (siape     
2279267)   
e-mail:    annelise_nunes@hotmail.com   

Coord.  Tecnólogo  Agroecologia:    
Prof.   Luciano   Andrade  
e-mail:    luciiano.andrade@yahoo.com.br  

Secretaria:   Jansen   Tenório   Menezes   
e-mail:    jansen.menezes@vicosa.ufal.br  

Coordenação  
Pós-Graduação  

Acompanhamento  das  demandas    
através  do  trabalho  remoto,  com  a       
utilização,   principal,   do   e-mail.  

Coordenação:  Prof.  Fernando    
Wiecheteck   (siape    1081252)  
e-mail: wiecheteck@hotmail.com   
Secretaria:   Liliane   Nunes   
e-mail:    liliane.silva@vicosa.ufal.br   

Biblioteca  Suspensão  do  funcionamento  das     
Bibliotecas  como  “solução”  trazida  no      
Plano   de   Contingenciamento   

Bibliotecário:  Stefano  João  dos     
Santos   (siape    1410309)  
e-mail:    stefano.santos@vicosa.ufal.br   
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Núcleo   de  
Assistência   ao  

Estudante  
(NAE)  

Acompanhamento  das  demandas    
através   do   trabalho   remoto.  

Secretaria  NAE:  Viviane  Maria  de      
Almeida   (siape    2029057)  
e-mail:    viviane.almeida@vicosa.ufal.br   

Setor   de  
Administração   da  

Unidade   Educacional  
Viçosa  

Acompanhamento  das  demandas    
através  do  trabalho  remoto  e  trabalho       
presencial   1   vez   por   semana.  

Coordenação:  Profa.  Julicelly    
Barbosa   (siape    1916761)  
e-mail:    julicelly.barbosa@hotmail.com   
Administradora:  Núbia  Ivete  de     
Oliveira   
e-mail:    nubia.oliveira@vicosa.ufal.br   

Laboratórios   da  
Unidade   Educacional  

Viçosa  

Houve  consequente  diminuição  das     
demandas  dos  laboratórios  com  a      
suspensão  das  atividades  acadêmicas,     
razão  pela  qual  haverá  trabalho      
presencial  dos  técnicos  laboratoriais  1      
vez   por   semana.  

Técnicos   laboratoriais:  
-   Alex   Dantas   (siape    1928296)  
e-mail:    lexdantas@hotmail.com   
-    Tiago   Rodrigues   (siape   1758882)  
e-mail:    trsformol@hotmail.com   
-   Williams   Júnior   (siape    1935299)  
e-mail:    williams.junior@vicosa.ufal.br   

PIBIC   e   Projetos   de  
Pesquisa   em   geral  

Os  projetos  em  andamento  serão      
administrados  pelos  docentes    
responsáveis  com  o  auxílio  de      
discentes   em   regime   de   revezamento  

Docentes  que  informaram    
manutenção   nos   projetos:   
-  Profa.  Gildeni  Aguiar  (siape      
2220993)  
e-mail:    gildeni.aguiar@vicosa.ufal.br  
-  Prof.  Pierre  Barnabé  (siape      
1670912)  
e-mail:    pierre.escodro@propep.ufal.br   

Hospital   Veterinário  
Universitário  

HVU  

-  Suspensão  dos  atendimentos  ao      
público   externo  
-  Manutenção  das  demandas  atreladas      
às  aquisições  de  materiais  de  consumo       
e   permanentes  
-  Conclusão  do  regimento  do  Hospital       
Veterinário  
-  Elaboração  e  organização  de      
documentos  e  programas  exigidos     
pela  vigilância  sanitária  e  demais      
órgãos   de   fiscalização  
 
Obs.:  O  planejamento específico  do      
funcionamento  das  atividades  do     
HVU  será  enviado  via  memorando  -       
conforme  determinação  contida  no     
plano   de   contingência.   

Direção  HVU:  Alonso Pereira  Silva      
Filho   (siape   1045892)   
e-mail:    alonso.filho@vicosa.ufal.br   

Administração  HVU:  Jovino  Pinto     
Filho   (siape    1422363)   
e-mail:    jovino.filho@vicosa.ufal.br   
 

Secretaria  HVU:  Cleviton  Ferreira     
Pereira   
e-mail:    cleviton.pereira@vicosa.ufal.br   

Fazenda   São   Luiz  
FZL  

Acompanhamento  das  demandas,  dos     
insumos  e  dos  funcionários  que      
desenvolvem  as  atividades  no  campo,      
por  meio  de  trabalho  remoto  e       

Coordenador:  Prof.  José  Wilson     
Porto   (siape    1716197)  
e-mail:    jwpala@gmail.com   

Técnico   Agrícola:   Thiago   Ferreira  
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presencial   1   vez   por   semana.  Cirilo   (siape   3067423)   
e-mail:    thiago.cirilo@vicosa.ufal.br   
 
Assistente:    Laucon   Bispo   dos   Santos  
(siape    2354801 )   
e-mail:    laucon.santos@vicosa.ufal.br   

Assistente:   Willian   José   Silva  
(siape    1055410 )   
e-mail:    willian.silva@vicosa.ufal.br   

 
 
 

 
_________________________________________  

Julicelly   Gomes   Barbosa   
Siape   1916761  

Coordenadora   da   Unidade   Educacional   Viçosa  
e-mail:   julicelly.barbosa@hotmail.com   

 
 

 

 
 


