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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana 
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 014 / 2021

 

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições,

RESOLVE,

 Artigo 1º - Alterar o Calendário Universitário para o semestre 2020.1 que, devidamente autenticado, integra a presente Resolução.

 Artigo 2º - Reconhecer como integrantes do Calendário Universitário 2020.1 as atividades nele registradas realizadas em data retroativa à data de sua aprovação.

Artigo 3º - Excepcionalmente para o semestre letivo 2020.1, o cancelamento de turmas com menos de cinco alunos não será permitido.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução CONSEPE 126/2020.

 

Feira de Santana, 18 de fevereiro de 2021.

 

Evandro  do  Nascimento Silva

Reitor e Presidente do CONSEPE

*NOVEMBRO/2020          
 2  Finados  
  03 a 25  Novembro Negro (atividades de ensino e extensão)
 03 a 30  Avaliação do PLE - Comissão de Avaliação do PLE

 09 a 30  Diagnóstico de Acessibilidade
Estudantil   

 23/11 a 23/12  Período de Capacitação de Docentes e Discentes

 15  Proclamação da República  
 23 a 29  Período de Demanda Matrícula WEB 2020.1

 23 a 27  
Período para os estudantes solicitarem aproveitamento,
dispensa de disciplinas, quebra de pré-requisito para o
semestre 2020.1.

       Dias letivos: 0
          
*DEZEMBRO/2020          

 04  
Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os
processos de aproveitamento, dispensa de disciplinas,
quebra de pré-requisito.

 04  Prazo final para os Colegiados encaminharem aos
Departamentos os horários e vagas para 2020.1

 14  
Prazo final para encaminhamento, pelos
Departamentos, da alocação de professores nos
horários dos Colegiados para 2020.1

 07 a 23  Período para digitação dos horários pelos Colegiados
(2020.1)

 23  

Prazo final para os Colegiados encaminharem à DAA
os processos de aproveitamento, dispensa de
disciplinas, quebra de pré-requisito, e o Departamento
encaminhar os processos de matrícula especial em
disciplinas isoladas.
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 24 e 25  Natal       

 26 a 30  Recesso Natalino

          
       Dias letivos: 0
          
*JANEIRO/2021          
 31 e 01  Ano Novo
 04/01 a 02/02  Férias docentes
  17 a 26  Matrícula Web 2020.1
 27 e 28  Confirmação de matrícula (Tecnotrends)  
       Dias letivos: 0
*FEVEREIRO/2021         
 03 a 12  Planejamento Pedagógico

 03 a 12  Período de Capacitação de Docentes e Discentes
 03 a 06  Ajuste Web 2020.1 - Estudante
 08 e 09  Confirmação do ajuste Web 2020.1 (Tecnotrends)

 10 a 19  Ajustes de Matrícula –
Colegiado (remoto)    

 08 a 19  
Preenchimento do Plano de
Ensino das disciplinas no
Portal Sagres

   

 12/02 a 07/03  Preenchimento do PIT     

 15  Início do semestre letivo
2020.1    

 15 a 19  Semana de recepção aos
calouros e de integração    

 22 a 26  Período para aproveitamento ou dispensa de disciplinas
(2020.1)

       Dias letivos: 12
*MARÇO         

 08/03 a 09/04  Período para aprovação e homologação do PIT pelas
Áreas e Departamentos

 12  
Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os
processos de aproveitamento ou dispensa de disciplinas
(2020.1)

 22 a 26  Período para trancamento de curso e quebra de pré
requisito (2020.2)

 A definir  Período para inscrição no processo de aceleração de
estudos para os alunos dos cursos de língua estrangeira

       Dias letivos: 27
* ABRIL         
 02 a 04  Páscoa

 05 a 16  Período de Demanda para a Matrícula Web
2020.2  

 9  
Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os
processos de trancamento de curso e/ou disciplinas
(2020.1) e quebra de pré-requisito (2020.2)

 21  Tiradentes

 26 a 30  Período para trancamento de disciplinas (2020.1)

 30  Prazo final para os Colegiados encaminharem aos
Departamentos os horários e vagas para 2020.2

 A definir  Realização das provas do processo de aceleração de
estudos para os alunos dos cursos de língua estrangeira

 A definir  Processo seletivo para transferência e portadores de
diploma (2020.2)

       Dias letivos: 23
* MAIO         

 1  Dia do Trabalho

 03 a 07  
Período de inscrição no processo seletivo de
reintegração, solicitação de reingresso no curso e
matrícula em disciplinas isoladas para 2020.2

 10 a 14  Período para os colegiados encaminharem as listagens
de prováveis concluintes à DAA

 17  Prazo final para encaminhamento, pelos
Departamentos, da alocação de professores nos
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horários dos Colegiados para 2020.2

 18 a 25  Período para digitação dos horários pelos Colegiados
(2020.2)

       Dias letivos: 25
          
*JUNHO         
 03  Corpus Christi

 07  

Prazo final para os Colegiados encaminharem à DAA
os processos de aproveitamento, dispensa de
disciplinas, quebra de pré-requisito e trancamento de
curso, e o Departamento encaminhar os processos de 
matrícula especial em disciplinas isoladas.

 22  Encerramento das aulas do 1º semestre letivo de 2020.

 23 e 24  São
João       

 25/06 a 06/07  Período para realização das provas finais.
          
       Dias letivos: 18
*JULHO         

 09  Prazo final para entrega dos resultados finais do
semestre letivo - 2020.1.

 12  

Prazo final para encaminhamento das atividades
complementares, lista de formandos e dados das
solenidades referente à formatura 2020.1 para a DAA,
Cerimonial, Procuradoria Educacional Institucional
(PEI) e Secretaria Especial de Registro de Diplomas
(SERD).

          
       Dias letivos: 0

       TOTAL: 105

 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 18/02/2021, às 18:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 00027392654 e o código CRC 59B70B99.
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