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ORIENTAÇÕES DE COMO APRESENTAR O COMPROVANTE DE VACINAÇÃO 

 

 

Aos discentes que pleitearem a matrícula no semestre letivo 2023.1 será 

necessária a comprovação vacinal, em consonância com a etapa do ciclo vacinal da faixa 

etária correspondente. 

 

Comissão regularmente constituída para esse fim será responsável pela avaliação 

da comprovação apresentada. Essa mesma comissão será a responsável por apresentar 

à PROGRAD, para as devidas providências, a relação dos(as) discentes que não tiveram 

a comprovação vacinal homologada. 

 

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

sendo assim capazes de emitir o Certificado Nacional de Vacinação COVID-19. Para a 

atualização do comprovante no ConecteSUS, sugerimos que procure a Secretaria de 

Saúde do Município onde foi realizada a vacinação. 

 

Confira o cronograma clicando aqui. 

 

Acesse o SisVac-UEFS clicando aqui. 

 

Confira o tutorial para o SisVac-UEFS clicando aqui. 

 

 

 

 

Confira nas páginas seguintes as orientações de como apresentar o comprovante de 

vacinação. 

http://www.prograd.uefs.br/arquivos/File/noticias/2022/cronogramaeorientacoesparaestudantesvacinacao20231.pdf
https://vacinacao.uefs.br/
http://www.prograd.uefs.br/arquivos/File/noticias/2022/SistemadeVacinacaoManualdoAlunov12.pdf


 

1. Modelo emitido pelo aplicativo ConectSUS 

 

 

Pelo aplicativo ou pelo website do ConectSUS pode ser gerado o Certificado 

Nacional de Vacinação COVID-19 ou a Carteira de Vacinação Digital. 

O documento deve ser carregado, em arquivo único, em formato PDF, no Sistema 

de Vacinação (SisVac-UEFS). 

 

Fonte: Internet, 2022. 

 



2. Modelo emitido por Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 

Fonte: Internet, 2022. 

 

 

Este é um exemplo do documento entregue no ato da aplicação da vacina: a 

caderneta de vacinação. 

Caso o(a) estudante não possua o Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 ou 

a Carteira de Vacinação Digital poderá apresentar a Caderneta de Vacinação. 

Salienta-se que para a apresentação da caderneta de vacinação é importante que 

o documento além de estar legível, conste do anverso e do verso (frente e verso). 

O documento deve ser carregado, em arquivo único, em formato PDF, no Sistema 

de Vacinação (SisVac-UEFS). 


