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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 01/10/2021 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
de representante da Gerência de Planejamento (GP) do Campus Arapiraca, e das
Coordenações de Pesquisa e de Extensão e da Gerência de Graduação (GGrad). Foram
apresentados os seguintes pontos:

1. Organização de documentos (experiência do Curso de Ciência da Computação)
2. Coordenações de Extensão e de Pesquisa
3. Informes

a. Concursos para docentes substitutos/efetivos
b. Cota de vagas substitutas para qualificação docente
c. Processo para inscrição em eventos-inexigibilidade
d. Recepção dos feras 2021.1

Sobre o ponto 1, a Coordenadora do curso de Ciência da Computação, professora Raquel,
compartilhou suas estratégias para recebimento e controle de documentos do curso.
Sobre o ponto 2, os professores Leonardo Leal e Vitor Almeida, Coordenadores de Extensão
e de Pesquisa, respectivamente, apresentaram dados sobre o perfil do Campus até o momento.
Também foram pontuadas as dificuldades atuais e pontos que precisam ser melhorados.
Foram passados os informes, ponto 3:

- a. Em reunião com a CPS, o setor de concurso do Campus tomou conhecimento de
que os concursos serão realizados apenas por volta de março de 2022. A Direção
Acadêmica reforçou a recomendação de cancelamento das ofertas que não possam ser
assumidas pelos Colegiados de Curso. As Coordenações deverão encaminhar à
Direção Acadêmica, até o dia 06/10, quais pontos deverão ser usados para decidir
qual Curso receberá o código de vaga oriundo de aposentadoria.

- b. Em reunião com o Pró-Reitor da Progep, foram apresentadas as demandas dos
cursos por docente substituto para viabilizar qualificação docente. Foi solicitada a esta
Direção um ofício contendo as demandas e um perfil do Campus. O professor Elthon
apresentou rapidamente os dados levantados no Sigaa, nas páginas dos Cursos e nos
currículos Lattes de alguns docentes. Tais dados serão enviados à Progep.

- c. A servidora Amanda apresentou como se dá o processo para inscrição em eventos
(inexigibilidade). O material foi enviado por email pela Direção Acadêmica às
Coordenações e será compartilhado pela GP por meio de ofício circular.

- O Gerente de Graduação, professor Rodolfo, apresentou proposta de desenho para a
recepção dos Feras 2021.1.

Feitas as considerações finais, nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi finalizada às
11:20. A reunião foi gravada e pode ser acessada no arquivo compartilhado no drive.
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