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

Rio Largo, 11 de março de 2022. 

 

Assunto: Matrículas 2021.2 – Informações Gerais 

 

 

 A coordenação do curso vem através desta circular interna, fazer alguns informes gerais 

sobre as matrículas do período de 2021.2, considerando o calendário acadêmico da UFAL e o 

regimento da Universidade: 

1) O período de matrícula realizada diretamente pelo sieweb é de: 

10 a 14/03 – alunos que estão no fluxo padrão 

15 a 18/03 – alunos que estão no fluxo individual 

 Portanto, é necessário que todos os alunos, tanto do fluxo padrão, como do fluxo individual, 

façam suas respectivas matrículas dentro deste período via sistema acadêmico on-line. 

2) Ao realizar a matrícula, o aluno deve atentar-se aos pré-requisitos e respeitá-lo. A 

coordenação fará verificação das matrículas de todas as disciplinas após o ajuste. 

3) A disciplina de levantamento planialtimétrico e altimétrico são prioritárias para os alunos 

que já pagaram Topografia I e Topografia II no PLE (Período Letivo Excepcional). 

4) De acordo com o regimento da UFAL, o aluno que foi reprovado em mais de uma vez em 

qualquer disciplina, deverá obrigatoriamente matricular-se somente nesta. 

5) Ainda de acordo com o regimento da UFAL, o aluno que reprovou uma vez em uma 

disciplina, e esta consta na oferta de 2021.2, obrigatoriamente deverá realizar a matrícula 

nesta disciplina. 

6) As disciplinas práticas serão ofertadas gradativamente, pois ainda estamos em pandemia, e 

atendendo ao protocolo de biossegurança. 

7) É importante que todos os alunos respeitem ao protocolo de biosegurança da Universidade, 

por vocês, por nós, e por nossas famílias. Então, de um modo geral, não esqueçam de usar 

máscaras, utilizar álcool gel, e manter o distanciamento sempre que possível, principalmente 

nas salas de aula. 

https://www.google.com/search?q=CECA+UFAL&oq=CECA+UFAL&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i512j0i22i30l2j69i61j69i60j69i61.2512j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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8) O ajuste de matrículas será realizado entre os dias 21 a 23/03 exclusivamente via formulário 

on-line disponibilizado no site do curso, para evitar aglomeração na sala da coordenação. 

Pedimos que apenas os casos excepcionais, sejam resolvidos de forma presencial na 

coordenação. Lembramos ainda, que o ajuste não é para o aluno fazer a sua matrícula, e sim 

para aqueles casos em que não foi possível conseguir vaga em uma dada disciplina. 

9) A oferta acadêmica, o formulário de ajuste de matrícula e o formulário de solicitação de 

matrículas em vagas remanescentes estão disponibilizados no site do curso pelo link: 

https://sites.google.com/ceca.ufal.br/engenhariadeagrimensura/ofertas 

10) Para dúvidas, pedimos que entrem em contato via e-mail da coordenação: 

coordenacao.agrimensura@ceca.ufal.br 

 

JUCIELA CRISTINA DOS SANTOS 

Coordª. do Curso de Engª. de Agrimensura e Cartográfica 
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