SEI/UFC - 3150872 - Ofício Circular

1 of 2

https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
REITORIA
FACULDADE DE DIREITO

OFÍCIO CIRCULAR 5/2022/FACDIR/REITORIA
Fortaleza, 16 de julho de 2022.
Aos Senhores: Chefes dos Departamentos de Direito Público, Privado e Processual;
Coordenadores do Curso de Graduação e de Pós-graduação em Direito e Coordenador do Núcleo de
Prá ca Jurídica

Assunto: Comunica a suspensão parcial do expediente presencial na Faculdade de
Direito, no período de 18 a 22.07.2022
Senhores Dirigentes,
Cumprimentando-os cordialmente, levo ao conhecimento de vossas
senhorias que, no período de 18 a 22.07.2022, tendo em vista a realização de manutenção
preven va na rede elétrica desta Faculdade, esta Escola sofrerá a suspensão parcial do
expediente presencial, devendo, portanto, os departamentos acadêmicos, bem como as
coordenações, funcionarem, no referido período, unicamente, pela manhã, de 7h às 11h00,
para atendimento ao público, em regime de plantão, com a presença de, pelo menos, um
servidor técnico-administra vo.
Esclarecemos, ademais, que os servidores, no período retromencionado,
deverão realizar as suas tarefas em regime de trabalho remoto, respeitando-se, em
consequências, os seus horários de trabalho regulamentares.
Colocamo-nos, ademais, à disposição das subunidades para eventuais
esclarecimentos.
Atenciosamente,
Prof.ª Dr.ª Camilla Araújo Colares de Freitas
Vice-diretora da Faculdade de Direito

Documento assinado eletronicamente por CAMILLA ARAUJO COLARES DE FREITAS, Vice Diretor,
em 16/07/2022, às 10:58, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º,
do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

16/07/2022 10:59

SEI/UFC - 3150872 - Ofício Circular

2 of 2

https://sei.ufc.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_we...

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.ufc.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código veriﬁcador 3150872 e o código CRC 98A54895.
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