
*NOVEMBRO/2020

2

  03 a 25

03 a 30

09 a 30 Diagnóstico de Acessibilidade Estudantil

23/11 a 23/12

15

23 a 29

23 a 27

0

*DEZEMBRO/2020

04

04

14

07 a 23

23

24 e 25 Natal

26 a 30

Dias letivos: 0

*JANEIRO/2021

31 e 01

04/01 a 02/02

DIVISÃO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS

Proclamação da República

Prazo final para os Colegiados encaminharem à DAA os processos de 

aproveitamento, dispensa de disciplinas, quebra de pré-requisito, e o 

Departamento encaminhar os processos de matrícula especial em disciplinas 

isoladas.

Prazo final para os Colegiados encaminharem aos Departamentos os horários 

e vagas para 2020.1

Período de Demanda Matrícula WEB 2020.1

Período de Capacitação de Docentes e Discentes

Avaliação do PLE - Comissão de Avaliação do PLE

Finados

Recesso Natalino

CALENDÁRIO UNIVERSITÁRIO 2020.1

Período para digitação dos horários pelos Colegiados (2020.1)

Período para os estudantes solicitarem aproveitamento, dispensa de 

disciplinas, quebra de pré-requisito para o semestre 2020.1.

Ano Novo

Férias docentes

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Autorizada pelo Decreto Federal n.º 77.496 de 27-04-76

Reconhecida pela Portaria Ministerial n.º 874/86 de 19-12-86

Recredenciada pelo Decreto Estadual nº 9.271 de 14-12-04

PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

Prazo final para encaminhamento, pelos Departamentos, da alocação de 

professores nos horários dos Colegiados para 2020.1

Novembro Negro (atividades de ensino e extensão)

Dias letivos:

Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os processos de 

aproveitamento, dispensa de disciplinas, quebra de pré-requisito.



  17 a 26

27 e 28

0

*FEVEREIRO/2021

03 a 12

03 a 12

03 a 06

08 e 09

10 a 12 Ajustes de Matrícula – Colegiado (remoto)

03 a 12 Preenchimento do Plano de Ensino das disciplinas no Portal Sagres

03 a 26 Preenchimento do PIT

15 Início do semestre letivo 2020.1

15 a 19 Semana de recepção aos calouros e de integração

16 Carnaval (indefinido)

A definir

22 a 26

12

*MARÇO

01/03 a 05/04

12

22 a 26 

A definir

27

* ABRIL

02 a 04

05 a 16

9

21

26 a 30 

30

A definir

23

* MAIO

Páscoa

Prazo final para os Colegiados encaminharem aos Departamentos os horários 

e vagas para 2020.2

Período de Demanda para a Matrícula Web 2020.2

Realização das provas do processo de aceleração de estudos para os alunos 

dos cursos de língua estrangeira

Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os processos de 

trancamento de curso e/ou disciplinas (2020.1) e quebra de pré-requisito 

(2020.2)

Tiradentes

Dias letivos: 

Confirmação de matrícula (Tecnotrends)

Planejamento Pedagógico

Período para trancamento de disciplinas (2020.1)

Processo seletivo para transferência e portadores de diploma (2020.2)

Dias letivos: 

Período para aprovação e homologação do PIT pelas Áreas e Departamentos

Ajuste Web 2020.1 - Estudante

Confirmação do ajuste Web 2020.1 (Tecnotrends)

Matrícula Web 2020.1

Período para inscrição no processo de aceleração de estudos para os alunos 

dos cursos de língua estrangeira

Dias letivos: 

Dias letivos: 

Período para aproveitamento ou dispensa de disciplinas (2020.1)

Prazo final para a DAA encaminhar aos Colegiados os processos de 

aproveitamento ou dispensa de disciplinas (2020.1)

Período para trancamento de curso e quebra de pré requisito (2020.2)

Período de Capacitação de Docentes e Discentes



1

03 a 07

10 a 14

17

18 a 25

25

*JUNHO

03

07

22

23 e 24 São João

25/06 a 06/07

18

*JULHO

09

12

0

105

Dias letivos: 

Prazo final para encaminhamento das atividades complementares, lista de 

formandos e dados das solenidades referente à formatura 2020.1 para a DAA, 

Cerimonial, Procuradoria Educacional Institucional (PEI) e Secretaria Especial 

de Registro de Diplomas (SERD).

Corpus Christi

Período de inscrição no processo seletivo de reintegração, solicitação de 

reingresso no curso e matrícula em disciplinas isoladas para 2020.2

Período para os colegiados encaminharem as listagens de prováveis 

concluintes à DAA

Dia do Trabalho

Período para realização das provas finais.

Dias letivos: 

Encerramento das aulas do 1º semestre letivo de 2020.

Dias letivos: 

TOTAL:

Prazo final para os Colegiados encaminharem à DAA os processos de 

aproveitamento, dispensa de disciplinas, quebra de pré-requisito e 

trancamento de curso, e o Departamento encaminhar os processos de  

matrícula especial em disciplinas isoladas.

Prazo final para encaminhamento, pelos Departamentos, da alocação de 

professores nos horários dos Colegiados para 2020.2

Período para digitação dos horários pelos Colegiados (2020.2)

Prazo final para entrega dos resultados finais do semestre letivo - 2020.1.


