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1. GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E DESEMPENHO

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo - FAU/UFAL possui dois cursos de

Graduação (Curso de Arquitetura e Urbanismo e o Curso de Design) e o Programa de

Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo - PPGAU/UFAL.

Possui 52 servidores no total, havendo 43 docentes estatutários (efetivos

permanentes), 02 docentes substitutos (contrato temporário) e 07 servidores técnicos

administrativos (nas áreas administrativa e de laboratório. Entre os seus cursos de

Graduação e Pós-Graduação, a Faculdade de Arquitetura conta atualmente com 720

estudantes de Graduação (423 no Curso de Arquitetura e Urbanismo e 296 no Curso

de Design.

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAU conta atualmente com 14

Grupos de Pesquisa, sendo que dois destes grupos iniciaram suas atividades entre os

anos de 2019 e 2020. Os Grupos têm atuação consolidada através de Projetos de

Pesquisa financiados por editais públicos, participam de Redes de Pesquisa nacionais

e internacionais e vinculam-se ativamente às atividades da Pós-Graduação, contando

com a participação de mestrandos e doutorandos do PPGAU-UFAL, bem como alunos

das duas graduações da unidade - Arquitetura e Urbanismo e Design.

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo atualmente conta com os seguintes

Grupos / Núcleos de Pesquisa:

● Grupo de Pesquisa Estudos da Paisagem (GPEP);

● Grupo de Pesquisa Representações do Lugar (RELU);

● Grupo de Pesquisa Nordestanças (GPN);

● Grupo de Estudos da Atmosfera Climática Urbana (GATU);

● Grupo de Estudos em Projeto de Arquitetura (GEPA);

● Grupo de Estudos em Conforto Ambiental (GECA);

● Grupo de Estudos do Ambiente Sonoro (GEAS);
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● Núcleo de Estudos de Projetos Especiais (NuPES);

● Grupo de Estudos da Cidade (URBE);

● Núcleo de Estudos do Estatuto da Cidade (NEST);

● Núcleo de Estudos de Morfologia dos Espaços Públicos (MEP);

● LABORATÓRIO DE EXPERIMENTAÇÃO EM DESIGN    (LED);

● GRUPO DE PESQUISA INTERSEÇÕES ENTRE DESIGN E AMBIENTE

CONSTRUÍDO (IDEA);

● Laboratório de Interpretação de Núcleos Habitados - LINA.

A Coordenação de Extensão desempenha importante papel entre a articulação

da Universidade e a Sociedade, através de inúmeros Projetos e Ações de Extensão

junto à Comunidade.

A FAU conta também com o Programa de Educação Tutorial - O PET

Arquitetura que tem como princípio a adoção de postura pautada no respeito à decisão

coletiva, estímulo à troca de opiniões e compartilhamento de responsabilidades; com

formação baseada na autonomia e na indissociabilidade entre

Ensino-Pesquisa-Extensão. Em 2020, o PET Arquitetura inovou nas atividades

realizadas em modo remoto, em função da pandemia do novo coronavírus

(SARS-CoV-2). Destaques para o PAESPE, com atividades pela plataforma AVANCE; o

lançamento da Revista Ímpeto online; as lives do Pauta Cultural no canal aurbufal e

Prograd/UFAL, através da Plataforma YouTube; a participação nos eventos online

ENEPET e ENAPET; e o CapacitaPET.

1.1 Estrutura e Governança Local:

A Estrutura, Organização e Funcionamento da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo é definida através de seu Regimento Interno da Unidade, estabelecido pela

Resolução Nº 21/2013 - CONSUNI/UFAL, de 08 de abril de 2013.
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Conforme dispõe o Regimento Interno da FAU, em seu Art 2º, “compete à

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo desenvolver atividades de Ensino, Pesquisa e

Extensão, ofertando cursos de Graduação e de Pós-Graduação lato sensu

(aperfeiçoamento e especialização) e stricto sensu (Mestrado e Doutorado) e outras

atividades afins”.

Atualmente, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tem os seguintes

responsáveis :

Diretora: Profa. Dra. Morgana Maria Pitta Duarte Cavalcante

Vice-Diretor: Prof. Dr. Fernando Antonio de Melo Sá Cavalcanti

Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado:

Coordenadora: Profa. Dra. Manuella Marianna Carvalho Rodrigues de Andrade

Vice-Coordenadora: Profa. Msc. Regina Cœli Carneiro Marques

Curso de Graduação em Design - Bacharelado:

Coordenadora: Profa. Dra. Eva Rolim Miranda

Vice-Coordenadora: Profa. Msc. Priscilla Ramalho Lepre

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU:

Coordenadora: Profa. Dra. Roseline Vanessa Santos Oliveira

Vice-Coordenador: Prof.  Dr. Ricardo Victor Barbosa

Coordenação de Monitoria:

Coordenadora: Profa. Dra. Flávia de Sousa Araújo

Vice-Coordenador: Prof. Msc. Alexandre da Silva Sacramento

Coordenação de Pesquisa:

Coordenadora: Profa. Dra. Juliana Michaello Macedo Dias

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Juliana Oliveira Batista

Coordenação de Extensão:

Coordenadora: Profa. Msc. Anna Maria Soares Vieira Filha

Vice-Coordenadora: Profa. Dra. Adriana Capretz Borges da Silva Manhas

Campus A. C. Simões. Av. Lourival Melo Mota, s/n. Tabuleiro dos Martins - Telefone: +55 (82)
3214-1283/3214-1474

secretaria@fau.ufal.br / direcao@fau.ufal.br
CEP:57072-900 Maceió/AL - https://fau.ufal.br/

mailto:secretaria@fau.ufal.br
mailto:direcao@fau.ufal.br
https://fau.ufal.br/


Ministério da Educação
Universidade Federal de Alagoas

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo

1.1.1 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO E ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
PARA COMUNICAÇÃO

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, cumprindo determinações contidas

no Plano de Contingência COVID-19, de 16 de março de 2020 e na Portaria Nº

392/2020 - GR/UFAL, conforme Plano de Funcionamento para o estado de emergência

no âmbito da FAU/UFAL, atenderá suas demandas de maneira on-line, enquanto durar

o período de emergência sanitária, a fim de conter a disseminação do COVID-19 em

nossa Comunidade. Todos estes esforços estão sendo realizados a fim de preservar a

saúde e segurança física dos docentes, técnicos, estudantes e empregados

terceirizados da FAU.

As demandas que se fizerem necessárias devem ser encaminhadas aos

seguintes e-mails:

Direção: das 7 às 19 horas – e-mail: direcao@fau.ufal.br

Curso de Graduação de Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado: das 7 às

19 horas – e-mail: coodenacao.aurb@fau.ufal.br

Curso de Graduação em Design - Bacharelado: das 7 às 19 horas – e-mail:

coordenacao.des@fau.ufal.br

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPGAU: das 7

às 19 horas – e-mail: ufal.ppgau@gmail.com / coordenacao.ppgaudeha@fau.ufal.br

Coordenação de Monitoria: das 7 às 19 horas – Profa. Dra. Flávia de Sousa

Araújo - e-mail: flavia.araujo@fau.ufal.br

Coordenação de Pesquisa: das 7 às 19 horas – Profa. Dra. Juliana Michaello

Macedo Dias - e-mail: juliana.dias@fau.ufal.br

Coordenação de Extensão: das 7 às 19 horas – Profa. Msc. Anna Maria

Soares Vieira Filha - e-mail: anna.filha@fau.ufal.br
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1.1.2 FUNÇÕES GRATIFICADAS DA UNIDADE

● Diretor(a): CD-03;

● Vice-Diretor(a): FG-01;

● Coordenador(a) do Curso de Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado:

FCC-01;

● Coordenador(a) do Curso de Design - Bacharelado: FCC-01;

● Coordenador(a) do Curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo

- Bacharelado: FCC-01.

1.1.3 INSTÂNCIAS DELIBERATIVAS:

Conforme dispõe o Regimento Interno da FAU, em seu Art 4º, integram a

estrutura da FAU: o Conselho da Faculdade, o Colegiado de cada Curso de Graduação

e de cada Programa de Pós-Graduação, a Direção, os Órgãos de Apoio Administrativo

e os Órgãos de Apoio Acadêmico.

1.1.3.1 Conselho da FAU;

É o órgão de deliberação coletiva superior da Unidade Acadêmica, em que são

realizadas reuniões uma vez por mês ou extraordinárias, quando convocadas, a fim de

deliberar, analisar, homologar e se manifestar, além de outras incubências, acerca dos

temas relativos à Unidade Acadêmica.

O Conselho da FAU é composto de: I – Diretor, como Presidente; II –

Vice-Diretor, como Vice-Presidente; III – Coordenador(es) de Curso(s) de Graduação;

IV – Coordenador(es) de Programa(s) de Pós-Graduação; V – Coordenador de

Pesquisa; VI – Coordenador de Extensão; VII – Representantes do Corpo Docente; VIII

– Representantes do Corpo Técnico Administrativo; IX – Representantes do Corpo

Discente.
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1.1.3.2 Colegiado de Curso de Pós-Graduação
Os Programas de Pós-Graduação stricto sensu e os cursos lato sensu

ofertados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo têm por objetivo promover

formação acadêmico-científica no nível de pós-graduação em arquitetura e urbanismo

e áreas afins.

1.1.3.3 Colegiados de Curso de Graduação

O funcionamento acadêmico, o desenvolvimento e a avaliação permanente de

cada curso de graduação é coordenado pelo respectivo Colegiado de Curso de

Graduação, que tem como uma de suas funções, entre outras, coordenar os processos

de elaboração, implantação e avaliação do Projeto Pedagógico do Curso com base nas

diretrizes curriculares nacionais, no perfil do profissional desejado e nas características

da área, tendo em vista as necessidades da sociedade em geral e do mercado de

trabalho

1.1.4 Órgãos de Apoio Administrativo
São órgãos de Apoio Administrativo da FAU: I - A Secretaria Geral da

Faculdade - SECFAU; II – As Secretarias dos Cursos de Graduação: a) Arquitetura e

Urbanismo - Bacharelado e b) Design - Bacharelado; III – A Secretaria do Programa de

Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.

1.1.5 Órgãos de Apoio Acadêmico

São órgãos de Apoio Acadêmico da FAU: a) Laboratório de Conforto Ambiental

- LabConf; b) Laboratório de Maquetes e Modelos Reduzidos - Maquetaria; c)
Laboratório de Informática - LabInfo; d) Núcleo de Documentação em Arquitetura e

Urbanismo - NDAU; e) Programa de Educação Tutorial - Arquitetura e Urbanismo -

PET/ARQ.
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1.1.5 Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs

Junto às Coordenações de Curso de Graduação de a) Curso de Arquitetura e

Urbanismo - Bacharelado e b) Curso de Design - Bacharelado, funcionam os

respectivos Núcleos Docentes Estruturantes – NDEs, compostos pelo respectivo

Coordenador do Curso e por professores do Quadro da FAU portadores do título de

Mestre ou Doutor. Ao NDE compete formular o projeto pedagógico do Curso de

Graduação e acompanhar sua implementação e desenvolvimento.

1.2 Objetivos da Unidade:

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, alinhada com o Plano de

Desenvolvimento Institucional da UFAL 2019-2023 e com o seu Plano de

Desenvolvimento da Unidade, através de seus dois cursos de graduação (Arquitetura e

Urbanismo - Bacharelado e Design - Bacharelado) e o Programa de Pós-Graduação

em Arquitetura e Urbanismo (Mestrado e Doutorado), tem o objetivo primordial de

formar profissionais capacitados para atuarem na sociedade.

AÇÕES PLANEJADAS PARA 2020:

1) Aumentar as notas dos cursos de graduação e pós-graduação

2) Ampliar o número de publicações científicas,

3) Ampliar e registrar todas as  ações extensionistas da Unidade

Durante o Período Letivo Excepcional (PLE) - Garantir a oferta de disciplinas

de forma online e ampliar as atividades extensionistas e de pesquisa da unidade.
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1.3 Principais Resultados Alcançados:

1.3.1 Resultados alcançados em Pesquisa e publicações científicas

Com o advento da pandemia da Covid-19 os grupos ampliaram o vínculo entre

Pesquisa e Extensão, bem como atuaram ativamente em formato online, participando

e organizando lives, webinários e elaborando notas técnicas, cartilhas e material

pedagógico.

Ampliação das publicações da unidade - No ano de 2020 o corpo docente da

unidade publicou 36 artigos em periódicos, 24 trabalhos em anais de eventos

científicos, 14 capítulos de livro e apresentou 27 trabalhos em eventos científicos. A

FAU também teve duas propostas de livro aprovadas pelo Edital da Edufal 2020, para

a publicação de e-books, com a participação de 12 docentes da Unidade e que têm

previsão  de publicação no primeiro semestre de 2021.

Além dessa produção destaca-se a participação dos docentes em comitês

científicos de eventos e como pareceristas de periódicos. Docentes da FAU também

foram responsáveis pela “Nota técnica estruturas provisórias arquitetura penal e Covid

19”. Em 2020 foi lançado pelo Grupo de Pesquisa em Conforto Ambiental o aplicativo

ArqSolar, para visualização e análise de insolação em edificações.

A Coordenação de Pesquisa da Unidade, sensível à necessidade de estreitar

os laços com a comunidade, empreendeu várias ações de divulgação das pesquisas

desenvolvidas no âmbito da FAU para o público em geral, estimulando o uso de

linguagem simplificada e formatos e meios de divulgação abertos ao público em geral.

Dentre estes formatos, destacamos a criação do Perfil do Instagram @faupesquisa,

que vincula periodicamente as ações e projetos desenvolvidos pelos grupos de

Pesquisa da Unidade.
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Desde o ano de 2019, a coordenação deu início à Mostra semestral FAU

PESQUISA, que tem por objetivo divulgar a produção acadêmica da FAU-UFAL dentro

e fora da Universidade. A mostra engloba a produção de discentes e docentes em

várias etapas, contemplando desde projetos de pesquisa a serem iniciados, pesquisas

em andamento e pesquisas concluídas. O formato da mesma propõe duas formas de

divulgação: uma mostra de painéis digitais, e um caderno de resumos -

disponibilizados no site e redes sociais do evento. Os trabalhos divulgados inserem se

nas seguintes categorias: Iniciação Científica, Projetos de Pesquisa, Trabalhos de

Conclusão de Cursos de Graduação, Dissertações de Mestrado, Teses de Doutorado,

Pesquisas de Docentes  (ligadas a Pós-Doutorado, convênios e redes de pesquisa).

Em 2020 foram realizadas duas edições da Mostra, a 2ª Mostra FAU Pesquisa,

que contou com a participação de 39 trabalhos nas diferentes modalidades descritas

acima e a 3ª Mostra FAU Pesquisa, cujo foco esteve nos Projetos vinculados ao PIBIC,

contando com a participação de 26 trabalhos. Os cadernos de Resumos das 3 mostras

estão disponíveis na aba Pesquisa do site da  FAU.

Além das ações diretamente organizadas pela coordenação de pesquisa, os

Grupos de Pesquisa da unidade promoveram diversas ações de divulgação, como

lives, produção de material gráfico e vídeos com temáticas vinculadas às ações de

pesquisa desenvolvidas, além de participação em programas televisivos e matérias em

jornais de circulação estadual.

1.3.2 Resultados alcançados em Ações Extensionistas

Apesar do contexto de pandemia, durante o Período Letivo Excepcional (PLE),

houve ampliação das Ações Extensionistas realizadas pela Unidade, totalizando 22

ações extensionistas realizadas pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo no ano de

2020:
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1. FELIZ SHIELD EDIÇÃO FOLCLORE: humanizando a experiência

hospitalar infantil em tempos de pandemia inspirados pela cultura;

2. Colorinando na anestesia: O mundo mágico da salinha do aquário;

3. Inovação, Design e Economia Criativa;

4. Bioclimatologia e eficiência energética: da pesquisa ao projeto;

5. Consultoria Especializada para o desenvolvimento dos projetos de

restauração dos equipamentos culturais da UFAL (Museu Théo Brandão,

Museu de História Natural e Pinacoteca);

6. 3ª Mostra FAU Pesquisa - Edição PIBIC 03/09/2020;

7. Mulheres nas Universidades - Retratos em tempos de pandemia;

8. I SEMANA DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO RELU UFAL: Arquitetura

Moderna em Isolamento?;

9. Tecnologias para outra forma de construção: a experiência construtiva

das mulheres em movimentos populares;

10.Fórum Habitar o Espaço na Covid-19;

11. Bioarquitetura e a vida sobre as águas;

12.Design Social e Artesanato;

13.Seminário de Pesquisa | PPGAU»UFAL | 2020;

14.Colorinando: conscientização e educação na área da saúde a partir das

histórias em quadrinhos;

15.Feliz Shield: Processo Lúdico e o Design na humanização no atendimento

pediátrico no contexto do Covid-19;

16.Faz a feira Alagoas: ações de enfrentamento aos impactos da Covid-19

nas feiras populares do estado de Alagoas;

17.Maratona online Ergonomia do Ambiente Construído do grupo de

Pesquisa IDEA;

18.Mostre sua Arte – mostra online de trabalhos artísticos do grupo de

Pesquisa IDEA;

19.Arquitetura contemporânea no Nordeste;
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20.Juntos à Distância: webinários semanais da Faculdade de Arquitetura e

Urbanismo;

21.Beco - Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da FAU/UFAL;

22.LABiboca – Laboratório de Intervenção em Bairros e Ocupações de

Alagoas.

1.3.3 Resultados alcançados no Curso de Graduação em Arquitetura e
Urbanismo - Bacharelado

Durante o Período excepcional PLE-2020, o Curso de Arquitetura e Urbanismo

ofertou 25 disciplinas, sendo nove (09) obrigatórias, quinze (15) eletivas, um (01)

estágio curricular supervisionado. Foram 1038 horas/aula, dadas por 23 docentes, sem

contar o acompanhamento de TFG e as demais atividades docentes de pesquisa,

extensão e gestão. Sendo 503 matrículas em disciplinas, se infere que

aproximadamente 167 alunos se matricularam em no máximo 3 disciplinas. A evasão

ou a não obtenção de nota variou de 5% a 51%.

Quadro comparativo dos dados da oferta do PLE
com os períodos 2019.1 e 2020.1

PERÍODO LETIVO DISCIPLINAS OFERTADAS ALUNOS MATRICULADOS

2019.2 57 423

EXCEPCIONAL 22 262

2020.1 40 428

Fonte dos dados: Relatórios do Sistema Acadêmico da UFAL
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Quadro comparativo entre o PLE e os períodos 2019.1 e 2020.1

dos números de matriculados, aprovados, evadidos e retidos

PERÍODO
LETIVO

DISCIPLINAS OFERTADAS ALUNOS
MATRICULADOS

MATRICULADOS APROVADOS EVADIDOS RETIDOS

2019.2 57 423 1855 1577 140 138

EXCEPCIONAL 22 262 476 339 65 72

2020.1 remoto 40 428 2029 - - -

Fonte dos dados: Relatórios do Sistema Acadêmico da UFAL

Vale registrar que alguns professores participaram de cursos de formação

continuada promovidos pela Universidade, tais como:

•  MOODLE BÁSICO e AVANÇADO

• SALA DE AULA INOVADORA

• AVALIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NO CONTEXTO ONLINE -

• AVALIAÇÃO DIGITAL

• OFICINA DE GOOGLE MEET

Outros foram tutores de cursos, como a Vice-Coordenadora do Curso

Professora Regina Cœli Carneiro Marques.

1.3.4 Resultados alcançados no Curso de Design - Bacharelado

Durante o Período excepcional PLE-2020, o Curso de Design ofertou 20

disciplinas (todas onlines), sendo que 14 foram obrigatórias e 6 eletivas.
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Após o registro das disciplinas e atividades de ensino realizadas no período, a

Coordenação do Curso de Design realizou a síntese dos dados dos estudantes por

turma e situação no curso:

ESTUDANTES MATRICULADOS NO PLE DESIGN POR TURMA

Fonte: Dados obtidos no SIEWEB UFAL

ESTUDANTES EM DESENVOLVIMENTO DE TCC NO PERÍODO

Fonte: Dados obtidos no SIEWEB UFAL
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SÍNTESE DE ALUNOS POR SITUAÇÃO DE MATRÍCULA

1.3.5 Resultados alcançados no Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo

Para o semestre 2020.1, foram matriculados 43 mestrandos e 40 doutorandos.

Além de arquitetos, dentre eles estão engenheiros, psicóloga, geógrafo e profissional

de dança.

No que diz respeito às disciplinas, em 2020.1 foram disponibilizadas

inicialmente 13 disciplinas, mas devido algumas adversidades decorrentes da

pandemia 01 disciplina eletiva teve que ser cancelada. Mas esta foi ofertada no

semestre seguinte de forma mais estruturada para atender ao novo formato remoto.

Entretanto, todas as outras disciplinas de 2020.1 foram mantidas, ofertando um total de

424h de carga horária envolvendo 10 professores e com o aceite de todos os

discentes. Em 2020.2 foram disponibilizadas 09 disciplinas com uma carga horária total

de 420 h, envolvendo 09 professores do programa.

A completar 18 anos de existência, permanece como o único Programa de

pós-graduação stricto-sensu na área de Arquitetura e Urbanismo do Estado de
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Alagoas, tendo alcançado a marca de 203 dissertações e 28 teses defendidas até

2020, ano em que ocorreram 08 defesas de dissertação e 05 defesas de tese

Em 2020 foram ofertadas 27 vagas para o mestrado e 25 vagas para o

doutorado. Nesta seleção houve uma demanda de 54 inscritos para o mestrado e 30

inscritos para as vagas de doutorado.

Ainda em 2020, entre os meses de junho e agosto, dois e-books foram

rapidamente produzidos para a chamada do Edital 01.2020 da Edufal para publicações

relativas à pandemia da Covid-19, envolvendo integrantes do PPG, professores e

alunos da Unidade. Ambos foram selecionados, a citar: “Corpos, casas, cidades e

tempos de pandemia” e “ O papel da Arquitetura e do Urbanismo diante da Covid-19:

construindo conhecimento”.

Em termos de premiações e seleção, 3 trabalhos que envolvem o PPG foram

especialmente reconhecidos.

2. RISCOS, OPORTUNIDADES, PERSPECTIVAS

2.1 Principais riscos, oportunidades no desempenho e operações para o
exercício (2021);

Com a persistência da Pandemia do Coronavírus - COVID 19, os riscos ainda

estão presentes.

Destaca-se a dificuldade de alguns discentes não possuírem equipamentos

(computadores e softwares adequados) e internet de qualidade para aulas remotas,

além de alguns servidores docentes e técnicos ainda necessitarem de equipamentos e

treinamentos para as atividades remotas.

Em 2021 a FAU também pretende continuar a estimular seus docentes e

técnicos a participarem dos treinamentos e cursos de capacitação promovidos pela

UFAL , a fim de melhor utilizarem as plataformas virtuais de ensino e suas ferramentas

digitais.
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Desta forma, a unidade pretende continuar oferecendo aulas remotamente,

além de expandir suas atividades de pesquisa e extensão, ampliando as publicações

em periódicos qualificados, em e-books e participando de eventos da comunidade

científica e da sociedade em geral.

2.2 Perspectivas dos gestores para o exercício (2021).

A gestão espera oferecer suas disciplinas de seus cursos de maneira

sistematizada, a fim de continuar com suas atividades de Ensino, além de suas Ações

de Extensão, atividades on-line e Pesquisas, inclusive ampliando as suas publicações

em periódicos qualificados.

Caso seja necessário o retorno de maneira híbrida ou presencial, a Unidade

espera que toda sua comunidade esteja vacinada (docentes, técnicos administrativos,

discentes e colaboradores), além de adotar todas as medidas de biossegurança

indicadas pela Gestão Central, a fim de garantir a segurança de todos.

3. ANEXOS, APÊNDICES E LINKS

● Resolução Nº 21/2013 - CONSUNI/UFAL, de 08 de abril de 2013 – Aprova o

Regimento Interno da FAU

(https://ufal.br/resolucoes/2013/resolucao-no-21-2013-de-08-04-2013/resolucao-

no-21-2013-de-08-04-2013);

● Regimento Interno da FAU

(https://ufal.br/resolucoes/2013/resolucao-no-21-2013-de-08-04-2013/REGIMEN

TO%20FAU%20-1.pdf)

● Plano de Desenvolvimento da Unidade - PDU FAU/UFAL - Aprovado em reunião

plenária no dia 28/08/2012
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(https://fau.ufal.br/institucional/plano-de-desenvolvimento-da-unidade-pdu/plano-

de-desenvolvimento-da-unidade-pdu/view);

● Plano de Contingência Covid-19 UFAL

(http://www.ufal.edu.br/asi/pt-br/informes/asi-contingencia-para-o-covid-19/PLAN

O%20DE%20CONTINGENCIA%2016.03.2020.pdf);

● Portaria Nº 392/2020 - GR/UFAL, de 17 de março de 2020 - Regulamenta o

estado de emergência no âmbito da UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS,

em decorrência da pandemia do COVID-19 (novo Coronavírus)

(https://sipac.sig.ufal.br/sipac/VerInformativo?id=19892)

● Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFAL 2019-2023

(https://pdi.ufal.br/);

● RESOLUÇÃO Nº. 34/2020 - CONSUNI/UFAL, de 08 de setembro de 2020, que

implementa o Plano Letivo Excepcional - PLE

(https://ufal.br/resolucoes/2020/rco-n-34-de-08-09-2020.pdf);

● RESOLUÇÃO Nº. 36/2020 - CONSUNI/UFAL, de 11 de setembro de 2020, que

institui o Calendário do Plano Letivo Excepcional - PLE

(https://ufal.br/resolucoes/2020/rco-n-36-de-11-09-2020.pdf);
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