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ATA DE REUNIÃO ONLINE DA DIREÇÃO ACADÊMICA COM AS
COORDENAÇÕES DE CURSO DE GRADUAÇÃO DO CAMPUS ARAPIRACA

As 8:30 do dia 09/04/2021 ocorreu reunião online síncrona entre Direção Acadêmica do
Campus de Arapiraca e Coordenações dos Cursos de Graduação da Sede e das Unidades
Educacionais de Palmeira dos Índios e de Penedo. A reunião contou com a participação das
chefias dos setores Cograd, Coplan, CRCA e Biblioteca. Foram apresentados os seguintes
pontos como informes:

1. Direção Acadêmica (DA)
a. Documentos: planejamento e avaliação semestrais, e pagelas;
b. Oferta acadêmica 2020.2;
c. Descentralização CCG/Prograd, Secretaria de Cursos e TAE's;
d. Processos de progressão e de estágio probatório.

2. Cograd
e. Sistema de análise de dados da graduação;
f. CPA e CAAs.

3. CRCA
g. Editais de reopção de cursos, mudança de turno, reingresso, reintegração,

transferência externa e portador de diploma/segunda licenciatura.
4. Biblioteca

h. Criação e implantação do laboratório de Conservação e Preservação.
5. Coplan

i. Saldo orçamentário para 2021;
j. Demanda Geral e priorização do Plano Anual de Contratações - PAC 2022;
k. Portaria dos requisitantes de compras do Campus de Arapiraca;
l. Atesto de materiais no Departamento de Patrimônio e Suprimentos - DPS;
m. Portaria dos responsáveis pelos Laboratórios de Ensino, Pesquisa e Extensão;
n. Realização de testes Covid;
o. Solicitação de aula presencial.

Após discussão sobre alguns dos pontos, foram definidos os seguintes encaminhamentos:
1. DA, Cograd, CRCA e alguma Coordenação de Curso reavaliarão a definição de

aberturas de processos pelos(as) estudantes;
2. DA entrará em contato com Prograd e CPA sugerindo avaliação do semestre letivo

2020.1 pelo Sieweb e obtenção antecipada do questionário para que os cursos possam
complementar a avaliação de acordo com as respectivas especificidades;

3. DA reforçará junto à Prograd a necessidade de congelamento do tempo de
integralização dos estudantes.

Feitas as considerações finais, nada mais  havendo a ser tratado, foi finalizada a reunião.
A reunião foi gravada e pode ser acessada na pasta compartilhada no drive.

UFAL – Universidade Federal de Alagoas – Campus de Arapiraca
Av . Manoel Severino Barbosa, s/n, CEP: 57.309-005, Bairro Bom Sucesso, Arapiraca-AL,  Rod. AL 115 – Km 6,5

Caixa Postal Nº 61, CEP: 57.300-970, Arapiraca – AL

https://drive.google.com/drive/folders/1PAo4JHjtIQ5-0uwyTR8IbS5NpYvdHSbj

