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Circular Interna 01/2022 – Coordenação de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica 

Rio Largo, 03 de março de 2022. 

 

Assunto: Retorno as Atividades Presencias – Informes 

 

Prezados alunos, 

 É com satisfação que informamos que conforme a Resolução n° 05/2022 do Conselho 

Superior Universitário da Universidade Federal de Alagoas – CONSUNI/UFAL, o retorno às 

atividades acadêmicas presenciais no semestre letivo 2021.2 foi aprovado. Dessa forma, a 

coordenação do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica traz algumas informações 

gerais: 

 - As disciplinas serão ministradas no formato 100% presencial, 100% remoto e 

remoto/presencial; 

 - As disciplinas ministradas no formato 100% remotas serão regidas conforme a Instrução 

Normativa n°90, adequando esta modalidade a professores que se enquadram dentro do grupo de 

risco diante da pandemia do COVID-19; 

 - O colegiado do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica aprovou na sua 2° 

reunião ordinária de 2022, ocorrida em 17.02.2022, que as disciplinas ministradas no formato 

presencial/remoto devem possuir no máximo de 40% de atividades remotas, com plano de aula 

apreciado pelo colegiado e NDE do curso, ministradas no formato assíncrono, de forma a garantir 

que os alunos tenham as condições necessárias de realizarem suas atividades. 

 - Excepcionalmente para o semestre 2021.2, a disciplina de Estatística Geral será ministrada 

com um percentual de 50% na modalidade remota; 

 - O percentual de atividades remotas foi ajustado levando em consideração a infraestrutura 

existente no CECA, para que seja possível ainda o atendimento aos protocolos de Biossegurança da 

UFAL. 

-  Os protocolos de Biossegurança da UFAL estão disponíveis no site do curso para 

conhecimento de todos os alunos. 
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- Os alunos e professores que apresentarem síndromes gripais deverão permanecer em casa, 

até que os sintomas cessem, podendo ser realizada a flexibilização das atividades para a modalidade 

remota. 

 - Conforme a Resolução n° 05/2022, todos os alunos serão obrigados a apresentarem a 

comprovação do esquema vacinal completo, sob pena de impossibilidade de realização de 

matrículas. Essa obrigatoriedade se estende a todos os professores e técnicos; 

 - Enfatizo que as informações até o momento são de que os alunos não vacinados não 

poderão realizar matrícula no SIWEB, mesmo que em disciplinas ministradas em atividades 100% 

remotas. 

 - As disciplinas ministradas no formato 100% remoto, foram concentradas em dias únicos, 

para que os alunos não tenham disciplinas presenciais e remotas no mesmo período, levando em 

consideração as condições de infraestrutura existentes para atender essa demanda; 

 - Os alunos devem se atentar a oferta acadêmica que já se encontra disponível no site do 

curso, sendo aconselhável a não realização de matrículas em disciplinas que estão no formato 

presencial e online no mesmo período, uma vez que o campus não conseguirá disponibilizar 

infraestrutura adequada a todos os alunos; 

 Em nome dos professores do curso de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, antecipo 

as boas-vindas aos alunos que retornarão as atividades presenciais. Estamos muito felizes em 

recebê-los novamente e esperamos encontrá-los bem e com saúde.  

          

 

Atenciosamente, 

 

 

 

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS 

Coordª. do Curso de Eng. de Agrimensura e Cartográfica 

Siape: 1054436 


