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No dia vinte e quatro de fevereiro de 2022, às 14 horas, o colegiado do Curso de Arquitetura 1 

e Urbanismo do Campus Arapiraca se reuniu virtualmente através da plataforma Google 2 
Meet. Estiveram presentes os docentes Simone Carnaúba Torres, Iuri Avila Lins de Araújo, 3 

Rafael Rust Neves, Edler Oliveira Santos e Thiago Alberto da Silva Pereira. Os pontos 4 
tratados na reunião foram: Informes referentes à reunião do Fórum dos Colegiados ocorrida 5 
no dia 24/02/2022 às 10h; PAUTA 1: Discussão de procedimentos para o retorno das 6 

atividades presenciais; PAUTA 2: Discussão de procedimentos para análise dos planos de 7 
disciplina referente à oferta acadêmica do semestre 2021.2 Sobre o informes, foram 8 

destacadas as exigências das instruções normativas vigentes: Resolução Nº03/2022 do 9 
Consuni UFAL que indicou retorno presencial das atividades acadêmicas de todos os 10 

cursos da Universidade Federal de Alagoas para o dia 21/03/2022; Resolução Nº05/2022 11 
do CONSUNI UFAL que revisou a Resolução Nº61/2021 do CONSUNI UFAL que trata 12 

do calendário acadêmico administrativo do ano 2021; o Protocolo de Biossegurança que se 13 
encontra em elaboração pela Comissão de Gerenciamento do COVID-19 na UFAL; a 14 
Instrução Normativa Nº01/2022 da PROGRAD/PROPEP que disciplina  a comprovação 15 

do esquema vacinal completo no processo de matrícula no sistema acadêmico da UFAL e 16 
a Instrução Normativa SGP/SEDGG/ME Nº 90/2021que estabelece orientações aos órgãos 17 

e entidades  do sistema de Pessoa Civil  da Administração  Pública Federal  para o retorno 18 
gradual e seguro do trabalho presencial. Sobre a PAUTA 1: Foi discutida a necessidades 19 

de   análise das condições de instalações físicas dos espaços do Curso de Arquitetura e 20 
Urbanismo do Campus Arapiraca para o retorno das atividades presenciais visto que as 21 

instalações não estavam sendo utilizadas há dois anos.   DELIBERAÇÃO 1.1:  Foi 22 
agendada uma visita técnica no dia 28/02/2022 ao Campus Arapiraca com os professores 23 
do Curso para avaliação das salas de aula e equipamentos das instalações para identificar 24 
as demandas necessárias para o retorno presencial. Sobre a PAUTA 2: Foram discutidas 25 
as possibilidades de oferta de disciplinas na modalidade 100%   presencial e híbrida de 26 

acordo com a oferta acadêmica registrada no sistema SIEWEB e, também, os critérios de 27 
análise dos planos de disciplina do semestre 2021.2.  DELIBERAÇÃO 2.1: Todas as 28 
disciplinas cadastradas na oferta do semestre 2021.2 deverão ser ofertadas na modalidade 29 
100% presencial, pois a modalidade híbrida (carga horária presencial e não presencial) 30 

poderá gerar problemas de indisponibilidade dos discentes para a participação   nas aulas 31 
quando as modalidades de duas ou mais disciplinas forem diferentes em um mesmo dia da 32 



semana (esta dificuldade também poderá ocorrer nos casos de alunos matriculados no fluxo 33 
individual).  DELIBERAÇÃO 2.2: Não serão aceitos planos de disciplinas com a 34 

classificação da modalidade 100% remota, excetuando-se os casos de disciplinas que serão 35 
ministradas por professores que entregaram a autodeclaração de saúde solicitada pela 36 
gestão central, conforme a instrução normativa SGP/SEDGG/ME Nº 90/2021. 37 
DELIBERAÇÃO 2. 3:  Todos os professores do curso de Arquitetura e Urbanismo 38 
deverão efetuar a entrega dos planos de disciplina da oferta do semestre letivo 2021.2 até 39 

o dia   01/03/2022 contemplando cronograma fundamentado na Resolução Nº05/2022 do 40 
CONSUNI UFAL, a classificação da modalidade da oferta, código de disciplina, ementa, 41 
bibliografia básica e complementar de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.  42 
DELIBERAÇÃO 2.4: Foram criados dois grupos de trabalho para avaliação dos planos 43 

de disciplina: grupo 1: composto pelos professores Iuri Ávila e Simone Torres para 44 
avaliação dos planos das disciplinas do 1º, 3º e 5º períodos; e grupo 2: composto pelos 45 
professores Edler Oliveira e Rafael Neves e Thiago Pereira para avaliação dos planos de 46 
disciplina do 7º e 9º   períodos e disciplinas eletivas.  DELIBERAÇÃO 2.5: Foi agendada 47 

reunião do colegiado no dia quatro de março de 2022 para elaboração de parecer de 48 

avaliação dos planos de disciplina do semestre 2021.2.49 
 

 

Arapiraca, 24 de fevereiro de 2022.  
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