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RESOLUÇÃO CONSEPE 066/2015

O CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO da
Universidade Estadual de Feira de Santana, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:
Artigo 1º - Aprovar a Alteração da Reformulação do Calendário Universitário para
o semestre 2015.2 que, devidamente autenticado, integra a presente Resolução.
Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as
disposições em contrário, especialmente a Resolução CONSEPE 057/2015

Sala de Reuniões dos Conselhos, 21 de setembro de 2015

Prof. Evandro do Nascimento Silva
Reitor e Presidente do CONSEPE
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CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO 2015.2
*NOVEMBRO
02
3a9
10
11
13 a 16
16 a 20

- Finados - feriado
- Período para realização das provas finais
Último dia para entrega dos resultados finais do semestre
letivo 2015.1
Encaminhamento das atividades complementares, listas dos
- formandos e dados da solenidade, referente a formatura
2015.1 para a DAA e Cerimonial
- Matrícula web - 2015.2
- Planejamento pedagógico dos cursos de graduação

17

-

18 e 19

-

20 a 22

-

23

-

23 a 27

-

Análise, emissão e entrega dos relatórios aos colegiados Matrícula web - 2015.2 (TecnoTrends)
Análise e encaminhamento dos relatórios pelos colegiados Matrícula Web - 2015.2
Confirmação da Matrícula web - 2015.2 (DAA e
TecnoTrends)
Início do semestre letivo - 2015.2
Período para ajuste presencial da matrícula - 2015.2
Periodo para aproveitamento de crédito ou dispensa de
disciplinas
Dias letivos:
7

*DEZEMBRO

14 a 18

18
23/12 a 01/01

-

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
(2015.2), quebra de pré-requisito (2016.1)
Último dia para os departamentos encaminharem à
- PROGRAD demandas de concursos e seleções de
professores para 2016.1
- Recesso de fim de ano
Dias letivos:
19

*JANEIRO
02 a 31

Período de gozo de férias dos professores
Dias letivos:

0
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*FEVEREIRO
01
06 a 10

- Retorno das atividades docentes e letivas
- Carnaval - feriado

15 a 19

-

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

19

-

Último dia para a DAA encaminhar aos colegiados os
processos de quebra de pré-requisito (2016.1)

22 a 26

Período de inscrição no processo seletivo de reintegração,
- solicitação de reingresso no curso e matrícula em disciplinas
isoladas para 2016.1
Dias letivos:

20

*MARÇO
02 a 05
11

28

- Período de Demanda matrícula web - 2016.1
Último dia para os colegiados encaminharem, aos
departamentos, os levantamentos de vagas para 2016.1
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
-

24 a 26

Realização das provas do processo seletivo para acesso ao
ensino superior - ProSel 2016.1
- Semana Santa - feriado

a definir

-

20 e 21

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

23

*ABRIL
08
09 a 27
21
28/04 a 02/05

Último dia para encaminhamento, pelos departamentos, da
- alocação de professores nos horários dos colegiados para
2016.1
Período para finalização e digitação dos horários pelos
colegiados (2016.1)
- Tiradentes - feriado
- Micareta- feriado
Dias letivos:

22

*MAIO
16

- Encerramento das aulas do 2º semestre letivo - 2015.2
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17 a 23
25
26 e 27
30 a 01/06

- Período para realização das provas finais
-

Último dia para entrega dos resultados finais do semestre
letivo - 2015.2

- Corpus Christi - feriado
- Matrícula web - 2016.1
Dias letivos:
Total de dias letivos no semestre 2015.2:

12
103

