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 Estadual no 9.271 de 14/12/2004

CALENDÁRIO ACADÊMICO 2014.1
FEVEREIRO
14/01 a 13/02 Período de gozo de férias dos professores
17 a 19
19 a 21
24 e 25
27 a 05/03

Matrícula web - 2014.1
Planejamento pedagógico dos cursos de graduação
Período de ajuste da matrícula web - 2014.1
Carnaval - feriado

MARÇO
06 a 08 Período para ajuste presencial da matrícula - 2014.1
10 Início do semestre letivo - 2014.1
Período para aproveitamento de crédito ou dispensa de
10 a 14
disciplinas
Dias letivos - 19 dias
ABRIL

07 a 11

15
16
17 a 20
21
24 a 28

Período para os colegiados encaminharem as listagens de
prováveis concluintes à Divisão Assuntos Acadêmicos
Período de inscrição no processo de aceleração de estudos
para os alunos dos cursos de língua estrangeira
Período para pedido de trancamento de curso ou disciplinas
(2014.1), quebra de pré-requisito (2014.2)
Ultimo dia para os departamentos encaminharem a PROGRAD
demandas de concursos e seleções de professores para
2014.2
Último dia para a DAA encaminhar à PROGRAD o quadro de
vagas para o processo seletivo de transferência externa e
interna (2014.2)
Semana Santa - feriado
Tiradentes - feriado
Micareta - feriado

a definir

Publicação do edital do processo seletivo de transferência
interna, externa e para portador de diploma (2014.2)

a definir

Período de inscrição no processo seletivo de transferência
interna, externa e para portador de diploma (2014.2)
Dias letivos - 18 dias

MAIO
01 Dia do trabalho - feriado
02 e 03 Previsão - ponto facultativo
05 a 09 Período para solicitação de reabertura de matrícula (2014.2)
Último dia para a DAA encaminhar aos colegiados os
09
processos de quebra de pré-requisito (2014.2)
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Período de inscrição no processo seletivo de reintegração,
12 a 16 solicitação de reingresso no curso e matrícula em disciplinas
isoladas para 2014.2
19 a 21 Proposta para o período de demanda matrícula web - 2014.2
a definir

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

a definir

Realização das provas do processo seletivo de transferência
interna, externa e para portador de diploma 2014.2

30

Último dia para os colegiados encaminharem, aos
departamentos, os levantamentos de vagas para 2014.2
Dias letivos - 24 dias

JUNHO
11

11
19
19 a 24
23 e 24

Último dia para os colegiados encaminharem à DAA os
processos de aproveitamento de créditos, dispensa de
disciplinas, quebra de pré-requisito, trancamento de curso e
matrícula especial em disciplinas isoladas
Último dia para encaminhamento, pelos departamentos, da
alocação de professores nos horários dos colegiados para
2014.2
Corpus Christi - feriado
Recesso junino
São João - feriado
Dias letivos - 20 dias

JULHO
02 Independência da Bahia - feriado
21 a 25 Período para digitação dos horários pelos colegiados (2014.2)
26 Nossa Senhora Santana - feriado
a definir

Realização das provas do processo seletivo para acesso ao
ensino superior - ProSel 2014.2
Dias letivos - 25 dias

AGOSTO
02 Encerramento das aulas do 1º semestre letivo - 2014.1
04 a 07 Período para realização das provas finais
Último dia para entrega dos resultados finais do semestre letivo
08
- 2014.1
Dias letivos - 02 dias
Total de dias letivos no semestre 2014.1 = 108 dias
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CALENDÁRIO ACADÊMICO 2014.2
AGOSTO
12 a 14 Matrícula web - 2014.2
18 e 19
18 a 20
21 a 23
25

Período de ajuste da matrícula web - 2014.2
Planejamento pedagógico dos cursos de graduação
Período para ajuste presencial da matrícula - 2014.2
Início do semestre letivo - 2014.2
Periodo para aproveitamento de crédito ou dispensa de
25 a 27
disciplinas
Dias letivos - 06 dias
SETEMBRO
07 Independência do Brasil – feriado
Ultimo dia para os departamentos encaminharem a
23 PROGRAD demandas de concursos e seleções de
professores para 2015.1
Dias letivos - 26 dias
OUTUBRO
12 Nossa Senhora de Aparecida – feriado
06 a 10

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

06 a 10

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

13 a 17

Período para pedido de trancamento de curso ou disciplinas
(2014.2), quebra de pré-requisito (2015.1)

27 Provável - ponto facultativo
28 Dia do servidor público – feriado
29 a 31 Período para solicitação de reabertura de matrícula (2015.1)
Dias letivos - 25 dias
NOVEMBRO
02 Finados – feriado
05

Último dia para a DAA encaminhar aos colegiados os
processos de quebra de pré-requisito (2015.1)

03 a 05 Período de demanda matrícula web - 2015.1
15 Proclamação da República – feriado
Período de inscrição no processo seletivo de reintegração,
10 a 14 solicitação de reingresso no curso e matrícula em disciplinas
isoladas para 2015.1
Último dia para os colegiados encaminharem, aos
14
departamentos, os
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levantamentos de vagas para 2015.1
a definir

Realização das provas do processo de aceleração de estudos
para os alunos dos cursos de língua estrangeira
Dias letivos - 24 dias

DEZEMBRO
01

01
08 a 12
23
24 a 03/01
a definir

Último dia para os colegiados encaminharem à DAA os
processos de aproveitamento de créditos, dispensa de
disciplinas, quebra de pré-requisito, trancamento de curso e
matrícula especial em disciplinas isoladas.
Último dia para encaminhamento, pelos departamentos, da
alocação de professores nos horários dos colegiados para
2015.1
Período para digitação dos horários pelos colegiados (2015.1)
Encerramento das aulas do 2º semestre letivo - 2014.2
Recesso de fim de ano
Realização das provas do processo seletivo para acesso ao
ensino superior - ProSel 2015.1
Dias letivos - 20 dias

JANEIRO/2015
05 a 08 Período para realização das provas finais
Último dia para entrega dos resultados finais do semestre
09
letivo - 2014.2
12/01 a 12/02 Período de gozo de férias dos professores
Total de dias letivos no semestre 2014.2 = 101dias

