




















2014 Resolução CONSEPE 044/2014, de 21 de maio de
2014 
Reitor: José Carlos Barreto de Santana 

Altera a resolução CONSEPE 27/91, que
estabelece  as  normas  de  matrícula  da
UEFS 

Altera o parágrafo 2º do art. 4 que passa a ter a 
seguinte redação: para comprovar o tratamento de 
saúde, o aluno deverá apresentar laudo médico 
circunstanciado, contendo o CRM do médico 

2014 Resolução CONSEPE 045/2014, de 21 de maio de 
2014 
Reitor: José Carlos Barreto de Santana 

Altera  a  resolução CONSEPE 084/2009,
que define como eletivo os componentes
curriculares para os Cursos da UEFS 

Define  como  eletivos  os  componentes  curriculares
realizados em cursos de graduação da UEFS que não
estejam previstos  na  matriz  curricular  do  curso  de
origem do  requerente.  O discente  poderá  cursar  no
máximo 5  componentes  curriculares  desde  que  não
ultrapasse  o  limite  de  CH  dos  componentes
curriculares optativos do seu curso.

2015 Resolução CONSEPE 001/2015, de 06 de março de 
2015 
Reitor: José Carlos Barreto de Santana 

Aprova  o  quadro  de  vagas  para
transferências  interna  e  externa  da
Universidade  Estadual  de  Feira  de
Santana, semestre 2015.2. 

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação. 

2015 Resolução CONSEPE 030/2015, de 01 de abril de 
2015 
Reitor: José Carlos Barreto de Santana 

Aprovar  o  projeto  de  pesquisa
“MODELAGEM  DE  SISTEMAS
BIOLÓGICOS  EM  REDES
COMPLEXAS".

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

2016 Resolução CONSEPE 031/2016, de 07 de junho de 
2016 
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Aprova o quadro de vagas para o processo
seletivo  de  Transferência  Interna  e
Externa e de diplomados da Universidade
Estadual  de  Feira  de  Santana  para  o
semestre letivo 2016.2. 

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  da  sua
aprovação. 

2017 Resolução CONSEPE 019/2017, de 16 de março de 
2017
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Dispõe sobre as normas para antecipação
da colação de grau dos alunos concluintes
dos cursos de graduação da UEFS.

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário.

2017 Resolução CONSEPE 020/2017, de 16 de março de 
2017
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Inclui o Exame Nacional de Desempenho
dos  Estudantes  (ENADE)  como
componentes  curricular  obrigatório  para
os  cursos  de  graduação  da  UEFS  e  dá
outras providências.

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário.

2017 Resolução CONSEPE 049/2017, de 13 de maio de Cria o Programa único de Reingresso para Permite  ao  aluno egresso  da  UEFS que  concluiu  o
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2017
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

os  alunos  dos  Cursos  de  Graduação  da
UEFS com dupla modalidade.

curso de Licenciatura ou Bacharelado, nos últimos 5
anos,  solicitar  o  reingresso para  complementar  seus
estudos na segunda modalidade do mesmo Curso.

2017 Resolução CEE 055/2017, de 24 de março de 2017
Presidente/CEE: Anatércia Ramos Lopes Contreiras 

Renova, por 04 (quatro) anos, a partir da
data  de  publicação  deste  Ato,  o
funcionamento  do  Curso  de  Educação
Profissional  Técnica de Nível  Médio em
Enfermagem,  a  ser  ofertado  pelo
CENOSCON e estende o credenciamento
do estabelecimento de ensino pelo mesmo
prazo de vigência do curso, no município
de Inhambupe-BA. 

A presente Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação 

2017 Resolução CONSEPE 075/2017, de 18 de julho de 
2017
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Aprova  o  projeto  de  pesquisa
“MODELAGEM  E  ESTUDOS  DE
SISTEMAS COMPLEXOS”.

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário.

2017 Resolução CONSEPE 107/2017, de 04 de outubro 
de 2017
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Substitui  a  Resolução  CONSEPE
036/2011 que  estabelece  regulamentos  e
normas para o Trabalho de Conclusão de
Curso  para  os  Cursos  de Graduação em
Física da UEFS.

Estabelece regulamentos e normas para apresentação
do  Trabalho  de  Conclusão  de  Curso,  doravante
denominado  TCC,  dos  Cursos  de  Licenciatura  e
Bacharelado em Física da UEFS, em atendimento ao
PARECER CNE/CES Nº 1.304/2001.

2018 Resolução CONSEPE 004/2018, de 01 de março de 
2018
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Aprova a Adesão ao Sistema de Seleção
Unificada (SISU) como processo seletivo
de  acesso  ao  Ensino  Superior  da
Universidade  Estadual  de  Feira  de
Santana (UEFS).

Aprova a adesão da Universidade Estadual de Feira
de Santana (UEFS) ao Sistema de Seleção Unificada
(SISU),  instituído  pelo  Ministério  da  Educação
(MEC) por meio da Portaria Normativa nº 2, de 26 de
janeiro  de  2010,  e  regulamento  pela  Portaria
Normativa M

2019 Resolução CONSEPE 001/2019, de 08 de fevereiro 
de 2019
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Aprova  os  Cursos  de  Licenciatura  em
Física  e  Bacharelado  em  Física  como
acesso  distinto  e  implantar  o  primeiro
semestre de cada modalidade.

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário.

2019 Resolução CONSEPE 099/2019, de 15 de agosto de 
2019
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Aprova o quadro de vagas para o processo
seletivo  de  Transferência  Interna  e
Externa e de diplomados da Universidade
Estadual  de  Feira  de  Santana  para  o

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação.
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semestre letivo 2020.1.

2020 Resolução CONSEPE 031/2020, de 11 de março de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Fixa critérios para a desativação da Matriz
Curricular  do  Curso  de  Licenciatura  em
Física  e  implanta  a  Nova  Matriz
Curricular  do  Curso  de  Licenciatura  em
Física

Os  alunos  ingressantes  a  partir  do  semestre  2019.1
serão matriculados no Novo Currículo. 

2020 Resolução CONSU 006/2020, de 28 de maio de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Altera o número de vagas dos Cursos de
Graduação  da  Universidade  Estadual  de
Feira  de  Santana  (UEFS),  a  partir  do
semestre letivo 2020.2

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  da  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário em
especialmente  a  Resolução  CONSU  n°  047/2018,
publicada no DOE, edição de 11 de outubro de 2018.

2020 Resolução CONSEPE 039/2020, de 24 de março de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Revoga a Resolução CONSEPE 082/2018
e estabelece o número de membros e os
critérios  de  para  a  escolha  dos
representantes  para  o  Conselho  do
Colegiado  dos  Cursos  de  Licenciatura  e
Bacharelado  em  Física,  conforme
Resolução CONSU 39/2011. 

Esta  resolução  entra  em  vigor  na  data  da  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário, em
especial, a Resolução CONSEPE nº 82/2018.

2020 Resolução CONSEPE 040/2020, de 24 de março de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Estabelece  critérios  de  composição  e
escolha  dos  membros  do  Conselho  do
Colegiado  dos  Cursos  de  Licenciatura  e
Bacharelado em Física.

A presente  resolução  entra  em vigor  a  data  de  sua
publicação,  sendo  revogadas  as  disposições  em
contrário,  em  especial,  a  resolução  CONSEPE
82/2018 de 18 de julho de 2018. 

2020 Resolução CONSEPE 042/2020, de 25 de março de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Altera o Calendário Universitário para o
semestre  2019.2  que,  devidamente
autenticado, integra a presente Resolução.

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

2020 Resolução CONSEPE 044/2020, de 26 de março de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Suspende  o  Calendário  2020.1,
estabelecido pela Resolução CONSEPE nº
08/2020, 

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário. 

2020 Resolução CONSEPE 074/2020, de 27 de junho de 
2020
Reitor: Evandro do Nascimento Silva

Aprovação  do  Calendário  Universitário
para  o Período Letivo Extraordinário do
semestre letivo 2019.2 

Esta  Resolução  entra  em  vigor  na  data  de  sua
aprovação, revogadas as disposições em contrário. 
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