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Vamos falar
sobre o que
hoje ? 

Assitência Estudantil 
Matrícula 2021.2 
Retorno presencial em 2021.2 



Núcleo de assitência estudantil
 (NAE) 



Matrícula 2021.2



Antes de fazer sua
matrícula no SIEWEB e\ou

solicitar os ajustes a
coordenação você deve

saber de algumas
informações importantes. 



Resolução Nº 25/2005

Matrícula no SIEWEB

Limites de CH semestral

Ajustes de matrícula

Disciplinas Eletivas

Você deve
acompanhar o

andamento da sua
matrícula

Avaliado pela coordenação

Preencher o formulário de ajustes

PPC 2018 - Mínima: 267h e Máxima: 400h

PPC 2011 - Mínima: 250h e Máxima: 435h

Número de Reprovações

Fluxo Padrão/Individual

Matrícula em disciplinas mais antigas

Fluxo individual sem disciplinas

Tutoria

Choque de horários 

Período mínimo

Aparecerão no SIEWEB

Continuação das básicas

Preencher o formulário para outros cursos

Preencher formulário de matrícula em TCC



Não serão feitos ajustes de
matrícula que ferem o

regimento 



Retorno
presencial
em 2021.2



O que temos de informação
para a definição da oferta ? 

Protocolo de

biossegunraça da UFAL 

Distanciamento social de

1,5m, uso de máscaras,

uso de álcool em gel, etc. 

Problemas

apresentados pela

direção do Campus

Arapiraca

Se seguirmos 1,5m de

distanciamento só

podemos ter turmas

com 15 alunos no

Campus

RESOLUÇÃO No

03/2022-

CONSUNI/UFAL

Resolução para o retorno

presencial

 

RESOLUÇÃO No

05/2022-

CONSUNI/UFAL

 

Atualização do

calendário acadêmico

 

Formulário preenchido por vocês e dados anteriores

sobre a quantidade de alunos 

 



O que diz a
Resolução
05/2022 

Os componentes curriculares deverão ser
realizados de forma presencial para o
semestre letivo 2021.2, conforme a evolução
do cenário do coronavírus (Sars-Cov- 2) e
mediante regulamentação das instâncias
superiores deliberativas da UFAL. 
Uso obrigatório de máscara. 
Apresentação do esquema vacinal
completo.
Distanciamento social definido pela
Comissão de Biossegurança da UFAL. Disposições gerais



O que diz a
Resolução
05/2022 

A oferta de componentes curriculares/disciplinas
deverá ocorrer nos seguintes formatos:

I – integralmente presencial (P);
II – integralmente não presencial (NP);
III – não presencial e/ou presencial (PNP). 

A divulgação da Oferta Acadêmica deverá ser
disponibilizada, junto aos estudantes, por e-mail,
e/ ou na página do curso e/ou em outros meios
de comunicação oficiais da UFAL.

O período letivo ofertado no formato não
presencial e/ou presencial favorece a aplicação
dos protocolos de biossegurança, garantindo o
distanciamento físico de docentes,
técnicosadministrativos em educação e discentes

Da oferta dos componentes
curriculares



O que diz a
Resolução
05/2022 

A apresentação do Certificado Nacional de
Vacinação Covid-19 ou o Cartão de
Vacinação com o esquema vacinal completo
da Covid-19 é condição necessária para a
efetivação da matricula nos componentes
curriculares. 
Alunos que prestarem informações falsas
podem ser responsabilizados. 
Caso exista contraindicação médica para a
administração da vacina, a comprovação
vacinal deverá ser substituída por
declaração, assinada por profissional médico
com registro válido e ativo em Conselho
Federal de Medicina. 

Da matrícula



Resultados do
formulário

 



Formato da oferta das
disciplinas



Formato da oferta das
disciplinas por período



Formato da oferta das
disciplinas por período



Formato da oferta das
disciplinas por período



Formato da oferta das
disciplinas por período



Quantidade de alunos
por disciplina/período



Quantidade de alunos
por disciplina/período



Quantidade de alunos
por disciplina/período



Quantidade de alunos
por disciplina/período



Quantidade de alunos
por disciplina/período



Dados importantes



Qual a solução
considerando...

Protocolo de

biossegunraça da UFAL 

Distanciamento social de

1,5m, uso de máscaras,

uso de álcool em gel, etc. 

Problemas

apresentados pela

direção do Campus

Arapiraca

1,5m de

distanciamento 15 por

turma

1m de distanciamento

45 alunos por turma

RESOLUÇÃO No

03/2022-

CONSUNI/UFAL

Resolução para o retorno

presencial

 

RESOLUÇÃO No

05/2022-

CONSUNI/UFAL

 

Atualização do

calendário acadêmico

 
Formulário preenchido por vocês e dados anteriores

sobre a quantidade de alunos 

 



Qual a
solução ? 
Oferecer o curso de forma híbrida
(P,NP,PNP) se o distanciamento
social for de 1,5m 

Oferecer o curso 100% presencial
se o distanciamento for de 1m 
(turmas de 45 alunos).



Algumas
considerações

Ainda não temos a oferta final ! 
Estamos aguardando o protocolo de
biossegurança para a definição final.

1,5m teremos algumas turmas PNP
1m teremos o curso 100% presencial.

O horário e o tipo de oferta serão
disponibilizadas na página do curso.
Vocês serão avisados para seu e-mail
institucional, Instagram e pelo grupo do
WhatsApp.
A primeira semana será destinada aos
ajustes do semestre, não teremos aula ! 
Vocês devem aguardar as instruções do
professor da disciplina e/ou coordenação 
 para comparecer ao Campus ! 
O SIEWEB não vai diferenciar disciplinas
P,NP,PNP !

Vocês devem verificar isso na página
do curso. 



Sobre a
comprovação
da vacinação

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No
01/2022/PROGRAD/PROPEP/UFAL 

O/A estudante deverá comprovar seu
esquema vacinal completo 
Os/As estudantes que estiverem com
esquema vacinal incompleto, porém
dentro do prazo protocolar, estarão em
situação regular até a comprovação do
esquema vacinal completo. 
A comprovação do esquema vacinal
deverá ser realizada por meio do SIEWEB
(https://sistemas.ufal.br/academico/logi
n.seam), no período de 10/03/2022 a
29/03/2022.
Independente da etapa de matrícula
(fluxo padrão, individual, ajuste de
matrícula ou matrícula em vagas
remanescentes), o/a estudante deverá
apresentar a comprovação vacinal ou
declaração de contraindicação médica. 



Sobre a
comprovação
da vacinação

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No
01/2022/PROGRAD/PROPEP/UFAL 

A comprovação deverá ser feita,
preferencialmente em formato pdf, pela
anexação de declaração e/ou passaporte de
vacinação expedida pela Plataforma Conecte
SUS (https://conectesus.saude.gov.br/home) ou
comprovação por anexação de
comprovante/caderneta/cartão de vacinação
impresso em papel timbrado, emitido no
momento da vacinação (cópia frente e verso)
por instituição governamental brasileira ou
estrangeira, com dados legíveis e correta
identificação do/a portador/a.
Quando se tratar de comprovação por
anexação de comprovante/caderneta/cartão
de vacinação impresso em papel timbrado,
deverá o/a estudante estar pronto para
apresentar o documento original para
conferência pelo/a coordenador/a, vice-
coordenador/a, docente ou secretário/a da
coordenação, caso seja solicitado.



Sobre a
comprovação
da vacinação

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No
01/2022/PROGRAD/PROPEP/UFAL 

O/A estudante que não comprovar o esquema
vacinal ou declaração de contraindicação
médica para a imunização não poderá efetuar
a matrícula nos componentes curriculares,
frequentar as aulas presenciais, atividades em
laboratórios, restaurantes universitários,
residência universitária, bibliotecas ou outros
espaços localizados nas Unidades/Campi da
UFAL. 
Será aplicado o trancamento de matrícula e, em
consequência, o trancamento dos componentes
curriculares nos quais o/a estudante de
graduação ou de nível técnico estiver
matriculado/a. 
O trancamento de matrícula ocorrerá após a
data final do período de matrícula em vagas
remanescentes, ou seja, até 29/03/2022, caso o
esquema vacinal ou declaração de
contraindicação médica para a imunização não
seja comprovado até esta data. 



Sobre os
alunos com
comorbidade

INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No
01/2022/PROGRAD/PROPEP/UFAL 

O/A estudante que se vacinou, mas apresenta
comorbidade poderá solicitar licença por
motivo de saúde, para a concessão do
Regime de Exercícios Domiciliares, através de
processo administrativo junto ao Protocolo
Geral da UFAL direcionado à Comissão de
Biossegurança da UFAL, no prazo de
10/03/2022 a 18/03/2022. 
É obrigatório o envio de documento com a
devida justificativa médica ou técnica. 
A solicitaçserá avaliada pela Comissão de
Biossegurança da UFAL o/a estudante deverá
regularizar a situação de comprovação do
esquema vacinal, até a data final do período
de vagas remanescentes, ou seja, até
29/03/2022, para ter direito a matrícula no
semestre letivo. 
Caso o/a estudante não comprove a
regularização do esquema vacinal não
poderá se matricular.



E quando
estivermos
em aula ?  
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA No
01/2022/PROGRAD/PROPEP/UFAL 

Se vo aluno/professor apresentar
sintomas gripais não deve comparecer
às atividades presenciais.
O aluno deve enviar, através do seu e-
mail institucional, uma autodeclaração
de sintomas gripais (Anexos I e II) aos/às
docentes das turmas em que estiver
matriculado/a e à coordenação do
curso, para ciência. 
 O/A docente do componente curricular,
a exemplo do que é realizado no Regime
de Exercícios Domiciliares, poderá realizar
atividades compensatórias de
frequência.  



Dúvidas ? 


