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COMUNICADO 
Caros,  

 

Em consonância com o plano de contingenciamento (Coronavírus) emitido pela Gestão 

central da UFAL, o atendimento presencial na Secretaria da FANUT está suspenso. Dessa 

maneira, vimos apresentar o modo de funcionamento da secretaria, quanto às demandas tidas 

como essenciais que serão atendidas remotamente pelos servidores.  

 

Seguem abaixo as únicas demandas que serão atendidas pela Secretaria da FANUT, via 

e-mail ou Whats app: 

 

a) Assinatura dos formulários da Transpal para quem justificar a URGÊNCIA; 

b) Ajuste de matrícula e solicitação de vagas remanescentes – solicitações via 

formulário google docs no site da FANUT; 

c) Declarações urgentes (aquelas necessárias para processos seletivos, progressão 

docente, etc). 

 

 

TODAS AS OUTRAS ATIVIDADES ESTÃO SUSPENSAS!!!  

 

 

1. ASSINATURA DO FORMULÁRIO DA TRANSPAL 
 

O discente que tiver URGÊNCIA na assinatura do formulário de recadastramento da 

Transpal deverá enviar um e-mail para semirames.souza@fanut.ufal.br informando o CPF e a 

data de nascimento, bem como justificando a necessidade urgente. Os formulários requisitados 

serão impressos pela própria secretaria e serão entregues em dia e horário marcado. 

 

2. AJUSTE DE MATRÍCULA E VAGAS REMANESCENTES 

 
 O discente deve solicitar no site da FANUT em formulário específico. Os pedidos serão 

analisados em ordem cronológica. Caso necessite a coordenação entrará em contato com o 

discente. Formulários => 

http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/graduacao/nutricao/ajuste-matricula-vagas-

remanescentes 

 

3. DECLARAÇÕES URGENTES 
  

 O discente ou docente que tiver urgência em alguma declaração deverá solicitar através 

do site da FANUT: http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/institucional/solicitacoes-

docentes-e-discentes 

 

mailto:semirames.souza@fanut.ufal.br
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/graduacao/nutricao/ajuste-matricula-vagas-remanescentes
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/graduacao/nutricao/ajuste-matricula-vagas-remanescentes
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/institucional/solicitacoes-docentes-e-discentes
http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/fanut/institucional/solicitacoes-docentes-e-discentes


SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

FACULDADE DE NUTRIÇÃO  
  

___________________________________ 
 
Faculdade de Nutrição-FANUT/UFAL 
Campus A. C. Simões – Av. Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins 
CEP 57072-970 - Maceió - AL  
Telefone: (082) 3214-1145 /1160 
coordenacao.nut@fanut.ufal.br 
  
 
 

 

 

 

CONTATOS DA SECRETARIA 
 

E-MAIL: marcos.lima@fanut.ufal.br  semirames.souza@fanut.ufal.br  

Whats app:   (82) 3214-1160 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 

Graduação 

 

- A confirmação de matrícula dos feras estão suspensas; 

- As inscrições para a monitoria estão suspensas; 

- Todas as atividades de ensino da graduação estão suspensas; 

- As matrículas em disciplinas da pós-graduação estão suspensas; 

- Os estágios obrigatórios da graduação estão suspensos; 

 

Pós-graduação 

 

- As matrículas em disciplinas da pós-graduação estão suspensas; 

- Todas as atividades de ensino da pós-graduação estão suspensas; 

- As defesas de dissertação já agendadas ocorrerão preferencialmente por videoconferência 

conforme acordado entra a coordenação do PPGNUT e o orientador do mestrando. 

 

 

 

 

 

 

João Araújo Barros Neto 

Diretor da Faculdade de Nutrição 

 

 

mailto:marcos.lima@fanut.ufal.br
mailto:semirames.souza@fanut.ufal.br

