




















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.

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 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. 

As Resoluções do ano de 2020 encontram-se disponíveis no site de Física da Universidade Estadual de Feira de Santana, no
“Menu”, em “Documentos/Requerimentos”.

http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/calendarioextraordinario20192.pdf
http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/calendarioextraordinario20192.pdf
http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/resolucaonovamatrizcurricular.pdf
http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/resolucaonovamatrizcurricular.pdf
http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/resolucaoconsunumerodevagas.pdf
http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/resolucaoconsunumerodevagas.pdf
http://www.fisica.uefs.br/arquivos/File/resolucaoconsunumerodevagas.pdf

