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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  06/08/2021  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   da   Cograd.   Foram   apresentados   os   seguintes   pontos:   

1. Oferta   de   disciplinas   de   Sociedade,   Filosofia   e   Informática   
2. Vaga   docente   efetivo   
3. Informes   

a. editais   de   interesse   estudantil   
b. edital   docente   efetivo   

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

- [ponto  1]  As  disciplinas  da  área  de  Filosofia  já  podem  ter  seus  dias  e  horários  fixados                  
para  os  semestres  .1.  Desta  forma,  minimizando  a  necessidade  de  definição  e              
negociação  a  cada  semestre,  economizando  o  tempo  de  todas  as  pessoas  envolvidas  e               
possibilitando   um   planejamento   a   longo   prazo.   
As  disciplinas  da  área  de  Sociologia  ainda  precisarão  de  ajustes  nos  próximos              
semestres,  até  que  toda  a  oferta  ocorra.  Ainda  há  cursos  que  não  estão  ofertando  todos                 
os   períodos   com   os   PPC’s   atuais.   
O  Curso  de  Educação  Física  estará  com  a  docente  substituta  em  2021.1.  Caso  a  mesma                 
não  seja  contratada  antes  do  início  de  2021.1,  a  profa  Ester  deixará  a  oferta  de  Ciência                  
da   Computação   e   atenderá   ao   curso   de   Educação   Física.   
As  definições  de  horários  das  disciplinas  de  Filosofia  e  Sociologia  serão  enviadas  às               
Coordenações  e  Docentes,  com  exceção  dos  casos  em  que  os  docentes  já  aderiram  aos                
Cursos.   

- [ponto  2]  Com  a  aposentadoria  de  uma  docente  da  Sede  do  Campus,  será               
encaminhado  ao  Conselho  Provisório  do  Campus  Arapiraca  a  demanda  para  definir             
critérios  e  decidir  sobre  qual  perfil  de  formação  será  atribuído  à  vaga  para  posterior                
concurso.   

  
Foram  passados  os  informes  e  feitas  as  considerações  finais,  nada  mais  havendo  a  ser  tratado,                 
foi  finalizada  a  reunião  às  10:00.  A  reunião  foi  gravada  e  pode  ser  acessada  no   arquivo                  
compartilhado   no   drive .     
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