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

Às 8:30 do dia 04/06/2021 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 do
Coordenador do Coplan e TAEs da Divisão de Assuntos Acadêmicos (DAA/Cograd). Foram
apresentados os seguintes pontos:

1. Cograd
a. Recepção dos Feras 2020.2

2. Direção Acadêmica
a. CH docente: ensino, pesquisa, extensão e gestão (CH no SieWeb, site do

campus, atendimento aos órgãos de controle, tomadas de decisão, etc)
b. Avaliação do semestre 2020.1 (relatos das coordenações, avaliação das CAA's)
c. Carga horária mínima de atividades síncronas

3. Informes
Após questionamentos feitos pelas coordenações, esclarecimentos apresentados pela Cograd e
pela Direção Acadêmica e sugestões diversas, foram definidos os seguintes
encaminhamentos:

- [ponto 1] A Recepção dos Feras 2020.2 ocorrerá no dia 23/06/2021 e contará com
uma breve fala das Direções Acadêmica e Geral, do NEABI e uma mesa que debaterá
sobre os desafios do ensino remoto durante a pandemia. A mesa contará com uma
representação discente. Detalhes serão definidos entre a Coordenação da Cograd e
demais participantes do evento.

- [ponto 2a] A Direção Acadêmica solicitará orientações à Progep sobre quais
atividades são consideradas administrativas para fins de definição de carga horária de
ensino (comissões internas, coordenações de estágio, monitoria, etc?).

- [ponto 2a] A Direção Acadêmica solicitará orientações ao Auditor Geral da UFAL a
respeito da publicização de informações das atividades docentes.

- [ponto 2c] A Direção Acadêmica solicitará à Coordenação de Extensão do Campus
celeridade na avaliação de projetos submetidos no Sigaa.

Feitas as considerações finais, nada mais havendo a ser tratado, foi finalizada a reunião às
11:00. A reunião foi gravada e pode ser acessada no arquivo compartilhado no drive.
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