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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA
Autorizada pelo Decreto Federal Nº 77.496 de 27/04/76

Reconhecida pela Portaria Ministerial Nº 874/86 de 19/12/86
Recredenciada pelo Decreto nº 17.228 de 25/11/2016
Pró-Reitoria de Ensino de Graduação

CRONOGRAMAS E ORIENTAÇÕES PARA DISCENTES E
COLEGIADOS DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UEFS - 2022.2

1. Cronograma para Discentes Veteranos e Colegiado (*):

DATA ETAPA

28/07 a
02/08

Período para apresentação do comprovante vacinal pelos
estudantes, via sistema eletrônico (apenas para os estudantes que
possuem o comprovante do Sistema ConecteSUS).

03 a 05/08 Período para apresentação, de forma presencial, do comprovante
vacinal pelos estudantes (apenas para os estudantes que
possuem o cartão de vacinação) PARA QUEM NÃO TEM O
CONECTE SUS (**).

03 a 08/08 Período para verificação, pelos Colegiados, do cumprimento do
esquema vacinal completo dos estudantes.

09/08 Informe aos alunos com matrícula cancelada (que não
comprovaram o cumprimento do esquema vacinal completo) - pelo
Colegiado do Curso.

10 e 11/08 Prazo recursal para comprovação de vacinação junto ao Colegiado
(via email).

12/08 Divulgação pelos Colegiados das listas de estudantes com
recursos aprovados e envio da lista dos estudantes que deverão
ter a matrícula cancelada para a D.A.A.
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2. Cronograma para Discentes Calouros e Colegiado (*):

DATA ETAPA

09 a 11/08 Período para apresentação do comprovante vacinal pelos
estudantes, via sistema eletrônico (apenas para os estudantes que
possuem o comprovante do Sistema ConecteSUS).

12 a 16/08 Período para apresentação, de forma presencial, do comprovante
vacinal pelos estudantes (apenas para os estudantes que
possuem o cartão de vacinação) PARA QUEM NÃO TEM O
CONECTE SUS (**).

12 a 17/08 Período para verificação, pelos Colegiados, do cumprimento do
esquema vacinal completo dos estudantes.

18/08 Informe aos alunos com matrícula cancelada (que não
comprovaram o cumprimento do esquema vacinal completo) - pelo
Colegiado do Curso.

19 a 22/08 Prazo recursal para comprovação de vacinação junto ao Colegiado
(via email).

23/08 Divulgação pelos Colegiados das listas de estudantes com
recursos aprovados e envio da lista dos estudantes que deverão
ter a matrícula cancelada para a D.A.A.



Página 3 de 4

Legenda:

(*) Colegiados: durante o semestre 2022.2, como no semestre 2022.1, na eventual

necessidade de regularização da vacinação, pós períodos estipulados em calendário, e

consequente regularização da matrícula do/a discente, deverá ser inserido no SisVac, pela

coordenação do colegiado, o comprovante digital do/a discente apresentado no colegiado

do curso. Favor verificar orientações para a regularização de matrícula do/a discente no SEI

n.º 071.3750.2022.0019999-10.

(**) Discentes: no caso da necessidade da apresentação presencial do comprovante de

vacinação (carteira de vacinação), deverá ser enviado por email, ao colegiado do curso, o

comprovante digital da carteira de vacinação para posterior comprovação com o documento

físico.

Indica-se fortemente que os/as discentes possuam o cadastro no ConecteSUS, sendo

assim capazes de emitir o comprovante digital e evitando, dessa forma, a apresentação

presencial deste no colegiado do Curso. Para a atualização do comprovante no

ConecteSUS, procure a Secretaria de Saúde do Município onde foi realizada a vacinação.

Orientações complementares:

Esquema de vacinação para indivíduos a partir de 18 anos, não gestante ou
puérperas - SECOVID

VACINA ESQUEMA PRIMÁRIO INTERVALO D1 para
D2

Intervalo para
Reforço (REF)

CoronaVac
Dose 1(D1) e
Dose 2(D2)

4 semanas após D1 4 semanas após D2

AstraZeneca
Dose 1(D1) e
Dose 2(D2)

8 semanas após D1 4 semanas após D2

Pfizer
Dose 1(D1) e
Dose 2(D2)

8 semanas após D1 4 semanas após D2

Jansen
Dose (D) Não se aplica 2 meses após D

Fonte: Nota Técnica n.º 22/2022-SECOVID/GAB/SECOVID/MS (adaptado).
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Veja também:

http://www.prograd.uefs.br/2022/07/424/UEFS-inicia-o-periodo-de-comprovacao-

vacinal-dos-estudantes.html

Portaria n.º 071/2022 (DOE 15/02/2022)

Decreto Estadual n.º 21.234/2022 (DOE 09/03/2022)

http://www.prograd.uefs.br/2022/07/424/UEFS-inicia-o-periodo-de-comprovacao-vacinal-dos-estudantes.html
http://www.prograd.uefs.br/2022/07/424/UEFS-inicia-o-periodo-de-comprovacao-vacinal-dos-estudantes.html
https://www.uefs.br/arquivos/File/Ascom/UefsPortaria0712022.pdf
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-21234-de-08-de-marco-de-2022

