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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 03/09/2021 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 ainda com a participação
do Diretor Geral, do Gerente de Planejamento, da Gerente de Recursos Humanos e do
Gerente de Infraestrutura do Campus Arapiraca. Foram apresentados os seguintes pontos:

1. 2021.1 e atividades presenciais: apresentação de projeções e planejamentos dos
Cursos

2. Informes
Sobre o ponto 1, o Diretor Geral, o Gerente de Planejamento, a Gerente de Recursos
Humanos e o Gerente de Infraestrutura fizeram explanação sobre as resoluções, instruções
normativas e condições de infraestrutura e materiais atuais para a volta das atividades
presenciais, acadêmicas ou administrativas. A Direção Acadêmica avisou sobre a discussão da
minuta do calendário acadêmico para 2021.1. e 2021.2 realizada na reunião da Câmara
Acadêmica, do CONSUNI. Foram priorizadas as atividades presenciais de natureza prática.
Sobre o ponto presente na convocação desta reunião “Coordenações de Extensão e de
Pesquisao”, devido ao tempo decorrido do início da reunião, o ponto foi transferido para a
próxima reunião prevista para o dia 01/10/2021.
Após questionamentos feitos pelas coordenações, esclarecimentos apresentados e sugestões
feitas, foi definido o seguinte encaminhamento:

- [ponto 1] as coordenações de curso encaminharão à Direção Geral as demandas para
as atividades práticas presenciais pensadas para o semestre letivo 2021.1 até o dia
17/09.

Foram passados os informes e feitas as considerações finais, nada mais havendo a ser tratado,
foi finalizada a reunião às 11:15. A reunião foi gravada e pode ser acessada no arquivo
compartilhado no drive.
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