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

RESOLUÇÃO CONSEPE 134 / 2020

Quebra compulsória e coletiva dos pré-requisitos de todas as disciplinas dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências Biológicas no semestre 2020.1.

O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana e Presidente do CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições e
acolhendo indicação do Colegiado do Curso de Ciências Biológicas,

CONSIDERANDO as medidas tomadas para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS COV-2),

CONSIDERANDO o Plano de Retomada das Atividades Presenciais e Proposição de Atividades Remotas no Contexto da Pandemia da Covid-19, aprovado em 23 de
outubro de 2020,

CONSIDERANDO a necessidade de flexibilização curricular visando a integralização dos cursos pelos estudantes matriculados,

CONSIDERANDO a adoção de Ensino Remoto Emergencial (ERE),

RESOLVE:

Artigo 1º - Suspender a vigência de todos os pré-requisitos em disciplinas de todas as matrizes curriculares vigentes do cursos de Licenciatura e Bacharelado em Ciências
Biológicas durante o semestre letivo de 2020.1.

Parágrafo Único – Excluem-se do que trata o caput deste artigo as disciplinas relativas aos estágios obrigatórios dos respectivos cursos, cujos pré-requisitos são
mantidos.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de aprovação.

Gabinete da Reitoria, 14 de dezembro de 2020.

Evandro do Nascimento Silva

REITOR E PRESIDENTE DO CONSEPE
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