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Prezados/as alunos/as boa tarde!
Gostaríamos de comunicá-los/as que, diante da paralisação de nossas atividades por mais de
um mês, em razão dos problemas relacionados à dificuldade de funcionamento do data Center
da universidade, que afetou diretamente softwares, web, páginas institucionais, bem como
sistemas administrativos, hospitalares e acadêmicos, tornando-os indisponíveis (conforme aviso
publicado, no Instagram oficial da Uncisal, em 03/06/2020), foi necessário replanejarmos
nossas ações, de modo que possamos concluir todas as atividades previstas para este último
semestre, sem qualquer prejuízo para vocês, na condição de discentes.
Desse modo, nossas atividades serão realizadas conforme organização e datas a seguir:

ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Em nossa última comunicação, havíamos nos comprometido que o retorno em relação às
ATIVIDADES COMPLEMENTARES começaria a ser encaminhado aos/às alunos/as no final do
mês de maio, o que não foi possível diante de toda situação apresentada anteriormente.
A partir do novo planejamento, até o dia 25/07/2020, todos os registros referentes a esta
questão específica, estarão sendo lançados diretamente no Sistema Acadêmico. É importante
lembrarmos que os registros de lançamento seguirão a ordem de recebimento dos documentos
que nos foram apresentados.
DISCIPLINA DE LIBRAS
A disciplina de Libras estará disponível na plataforma no próximo dia 14/07/2020. Aos/às
alunos/as que encaminharam solicitação de dispensa, conforme legislação vigente, pautada nas
formalidades do Sistema Educacional Brasileiro, somente poderão ser dispensados/as
àqueles/as que atenderam aos critérios de utilizar o formulário de solicitação diversas para
abertura do processo, anexando os documentos comprobatórios devidos, conforme
relacionados abaixo:
 Histórico escolar atualizado e original, chancelado pela Instituição;
 Plano de Ensino ou documento correlato, chancelado pela Instituição de origem,
contendo ementa, conteúdo programático e carga horária dos componentes
curriculares da IES de origem onde foram cursados com aprovação;
 Comprovante de Autorização ou Reconhecimento do curso de origem.
OBS.: O aproveitamento de estudos para a Matriz Curricular em vigor, somente será possível quando a disciplina
houver sido cursada há menos de 5 (cinco) anos.

IMPORTANTE: Se o/a aluno/a encaminhou o formulário de solicitação diversas, mas os
documentos anexados não atendem a relação anteriormente apresentada, não será possível
oficializarmos o processo de dispensa. Além disso, faz-se necessário esclarecermos que a
dispensa é relativa a uma disciplina, ou seja, para não realizá-la novamente, é necessário que
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o/a aluno/a a tenha cursado em outro momento. Cursos de qualificação e aperfeiçoamento,
mesmo que sejam da mesma área, conforme preconiza a legislação educacional vigente, não
são considerados disciplinas, portanto, servirão, somente, como complemento no processo de
formação do/a aluno/a, logo não poderão ser aproveitados para dispensa de disciplina.
APLICAÇÃO DE ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO REFERENTE À DISCIPLINA DE GESTÃO AMBIENTAL
Os/as alunos/as que solicitaram a realização de alguma atividade avaliativa referente à
disciplina de Gestão Ambiental, mediante envio devido de documentos comprobatórios que
justificam suas ausências em um dos processos avaliativos, receberão uma mensagem, via
Moodle, até sexta-feira (10/07/2020), informando como deverão proceder para realizar a
atividade.
DIVULGAÇÃO NOTAS DE REAVALIAÇÃO E DATA DA AVALIAÇÃO FINAL DA DISCIPLINA DIREITOS
HUMANOS E DIVERSIDADE CULTURAL
Conforme esclarecimento encaminhado, via Moodle, para alguns alunos/as que demonstraram
dúvidas sobre a divulgação das notas relacionadas ao processo de REAVALIAÇÃO da Disciplina
de Direitos Humanos e Diversidade Cultural, as mesmas não puderam ser apresentadas
anteriormente, pois as atividades ficaram impossibilitadas de serem acessadas, diante do
problema com o data center. Com o retorno da plataforma, as atividades foram acessadas e
estão em processo de correção. As notas relacionadas à esta etapa avaliativa serão apresentadas
na próxima segunda-feira, 13/07/2020. Em relação à AVALIAÇÃO FINAL, a mesma ocorrerá no
dia 18/07/2020, às 9h da manhã.
RE-OFERTA
Até o exato momento, praticamente, foram ofertadas todas as disciplinas do projeto de reoferta que contemplava do 1º ao 4º período. A única que ainda não foi liberada, é a disciplina
de Logística Hospitalar, com data de abertura prevista para sábado – 11/07/2020. Após a
abertura dessa disciplina, encerraremos o nosso projeto, cumprindo o que fora acordado com o
grupo de discentes do curso.
Em relação à re-oferta das disciplinas do 5º e 6º período, após análise de toda situação
vivenciada no curso, em decorrência do contexto atual e de outras dificuldades estruturais
institucionais, a partir de consulta junto à CAPES, as coordenações geral e de curso decidiram
por disponibilizá-las para atender às muitas situações que foram apresentadas (situações com
comprovação devida, legalmente reconhecidas). Com isso, *TODAS AS DISCIPLINAS
relacionadas ao 5º e 6º período terão a re-oferta realizada do dia 25/07/2020 ao dia
08/08/2020. Após esse período, trabalharemos no fechamento dos relatórios e nos ajustes dos
sistemas, no que diz respeito aos processos de avaliação e registro de notas, findando o último
semestre.
*A disciplina Projeto de Intervenção Curricular não integra esta re-oferta

À princípio, são essas questões que gostaríamos de compartilhar com todos/as vocês!
Qualquer outra necessidade de ajuste ou encaminhamento, manteremos contato.
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Uma excelente semana a todos/as!
Atenciosamente,

Coordenação Gestão Hospitalar Uncisal/UAB
Maceió, 07 de Julho de 2020.

