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REITORIA/UEFS

PUBLICADO
D.O.E.

Em, 30/04/2020

PORTARIA Nº 086/2020

 

                  Dispõe sobre as solenidades de colação de grau, enquanto durar a emergência de saúde pública, nos termos do Decreto
Estadual Nº 19.529 de 16 de março de 2020.

 

O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a urgência da
matéria, considerando a decisão da Universidade Estadual de Feira de Santana de suspender as solenidades de colação de grau do
semestre 2019.2, e, tendo em vista a necessidade de ações que evitem a circulação de agentes transmissores do COVID-19 entre a
comunidade universitária, como também limitem a sua propagação; considerando a possibilidade de solicitações de “colações de grau
antecipadas de caráter excepcional” e considerando o Plano de Contingência da UEFS diante da pandemia causada pelo novo
coronavírus (COVID-19), publicada em 18/03/2020,

 

R E S O L V E:

 

Art. 1º - Instituir o ato de outorga de grau em gabinete por meio de ferramentas ou plataformas digitais, em caráter excepcional, devendo
a solenidade de colação de grau seguir os termos do parágrafo Único, do Art. 115 da Resolução CONSEPE 148/2013.

 

§ 1º - A outorga de grau de que trata o caput se dará mediante cumprimento de rito virtual, via videoconferência, considerando as
recomendações de se evitar aglomeração de pessoas. A outorga de grau é ato oficial da Universidade Estadual de Feira de Santana, por
meio do qual o estudante formando é investido na posse do grau acadêmico a que tiver direito, por haver integralizado o currículo do
respectivo curso de graduação.

§ 2º - A cerimônia de colação de grau seguirá os seguintes trâmites: abertura oficial, leitura do juramento, outorga de grau e assinatura
da ata pelos presentes.

 

§ 3º - Será emitido um certificado de conclusão de curso aos graduados. Os diplomas serão emitidos após o retorno das atividades, em
prazo ainda a ser definido pela Instituição.

 

Art. 2º - Esta portaria normativa entra em vigor na data de sua publicação e tem vigência exclusivamente no período de suspensão das
atividades presenciais.

 

Feira de Santana, 29 de abril de 2020.

 

Evandro do Nascimento Silva

 Reitor

 

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 08/05/2020, às 10:05, conforme horário
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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 00018332789 e o código CRC 42A1777D.
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