
 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

CAMPUS ARAPIRACA 

CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

ATA DA REUNIÃO DO COLEGIADO/PLENO 
 

O Colegiado/Pleno do Curso de Arquitetura e Urbanismo se reuniu de forma on line, na 

plataforma Google Meet, às 18 horas do dia 27 de maio de 2021 para conversar sobre as 

solicitações de compras referentes ao Plano Anual de Aquisição e Contratação da UFAL 

(PAAC) 2022. A reunião consistiu em passar orientações aos docentes sobre o processo 

de solicitação de compras de bens de consumo e de bens permanentes a partir do 

orçamento disponibilizado ao curso. Antes das orientações, foi destacado pelo 

coordenador (Edler Oliveira) a necessidade de solicitar itens que atendam as demandas de 

criação de laboratórios de ensino e pesquisa, sobretudo os laboratórios de Conforto 

Ambiental e Tecnologia da Construção Civil. 

 Sobre o processo de solicitação de compras, foi apontado que: 1. A quantia 

disponibilizada aos cursos, a fim de atender as suas demandas específicas, é definida a 

partir da quantidade de estudantes matriculados(as) no corrente ano letivo; 2. Enquanto a 

primeira etapa consiste na indicação dos itens necessários, a segunda consiste na 

priorização dos itens previamente indicados em função da quantia disponibilizada. Sobre 

isso, no último PAAC foram priorizados itens dos ateliês de desenho e equipamentos do 

laboratório de Conforto Ambiental; 3. Uma vez priorizados, as subcomissões de compras 

(previamente designadas pelo setor de compras da UFAL) farão a pesquisa de preços na 

plataforma oficial utilizada pela UFAL, denominada Banco de Preços. 

 Foi orientado que os(as) docentes, ao escolher e especificar os itens, consultem 

sites que possuam informações detalhadas sobre o produto – não sendo necessário indicar 

a marca – assim como a descrição dos produtos já inseridas no SIPAC/UFAL em PAACs 

anteriores. Foi também destacado que qualquer dúvida pode ser sanada com o técnico 

Willian José, atual requisitante de compras do curso. 

 Em seguida, os(as) docentes presentes apontaram as seguintes demandas do 

curso: cadeiras novas para o Laboratório de Informática e para as salas de pranchetas, em 

substituição aos bancos; cortinas para as salas para melhorar a visualização das projeções 

durante as aulas, além de extensões e adaptadores para uso de equipamentos como 

notebooks, caixas de som etc.; itens do laboratório de Conforto Ambiental, sobretudo 

equipamentos de medição sonora, já que alguns itens de medição de temperatura estão 

sendo gradativamente adquiridos; itens do laboratório de Tecnologia, sobretudo corpos de 

prova – necessários para iniciar o uso da máquina de ensaio universal já adquirida pelo 

curso – e kits hidráulicos e elétricos para suporte às aulas.  

 Por fim, foram apontados os seguintes encaminhamentos a partir dessa discussão: 

fazer reuniões por setor de estudos do curso para definir os itens que serão solicitados e 



enviar as demandas, até o dia 31 de maio, preenchidas na planilha disponibilizada como 

modelo.  

 

Sem mais a tratar, a reunião encerrou-se às 19:20 do dia 27 de maio de 2021. 
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