UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB)
CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO (CONSEPE)

RESOLUÇÃO Nº 2.112/2021
Publicada no DOE de 16.02.2021, p. 22

Aprova o Calendário Acadêmico para o
semestre letivo 2021.1, no âmbito da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DE ENSINO, PESQUISA E
EXTENSÃO (CONSEPE) da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, ad referendum do Conselho Pleno, com fundamento no
artigo 12, § 5º, combinado com o artigo 14, inciso XVII do Regimento Geral da UNEB e
tendo em vista o que consta no Processo SEI nº. 074.7047.2021.0002896-71, após parecer
favorável do relator designado, e ainda a decisão da PRESIDÊNCIA DA CÂMARA DE ENSINO DE
GRADUAÇÃO E SEQUENCIAL deste mesmo Conselho,
RESOLVE:
Art. 1º. Aprovar o Calendário Acadêmico para o semestre letivo 2021.1, no âmbito
da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), constante do ANEXO ÚNICO desta Resolução.
Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.
Gabinete da Presidência do CONSEPE, 15 de fevereiro de 2021.

Djalma Fiuza Almeida
Presidente da Câmara de Ensino de
Graduação e Sequencial do CONSEPE

José Bites de Carvalho
Presidente do CONSEPE

*OBSERVAÇÃO: O Anexo Único desta Resolução encontra-se disponível no site da
Universidade.

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 2.112/2021
CALENDÁRIO ACADÊMICO GERAL 2021.1

MÊS

ATIVIDADE
2021

JANEIRO
04

Último dia para fechamento, pelos docentes, dos diários de classe online e envio
dos relatórios aos Colegiados de Curso, das demais atividades de Ensino de
Graduação do 2020PEO.

05

Início do período de férias docentes.

05

Início do período para a colação de grau dos discentes que integralizaram seus
currículos em 2020.

FEVEREIRO
03

Término do período de férias docentes.

03

Envio do Plano de conectividade / instrução normativa para trabalho docente
remoto.

04 a 10

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período para os colegiados de cursos
cadastrarem no sistema acadêmico o planejamento do semestre letivo 2021.1
(oferta das disciplinas e/ou componentes curriculares, número de turmas,
horários e respectivos docentes).

04 a 10

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período para os Colegiados de Cursos
identificarem se poderão ofertar componentes para matrícula interdepartamental
e quantitativo de vagas.

04 a 26

Período para planejamento pedagógico e formação docente.

08 a 11

Período para inscrição, pelos proponentes, dos Projetos de Extensão,
devidamente cadastrados no SIP no SISPROEX, para o ano de 2021, a serem
apreciados pelos Departamentos.

10

Prazo máximo para divulgação dos resultados relativos às solicitações de
rematrícula homologados pelos Departamentos.

11 e 12

GRADUAÇÃO EAD: Período para os colegiados de cursos cadastrarem no
sistema acadêmico o planejamento do semestre letivo 2021.1 (oferta das
disciplinas e/ou componentes curriculares, número de turmas, horários e
respectivos docentes).

12

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Prazo final para envio das informações
sobre oferta interdepartamental, incluindo: o quantitativo de vagas, o código, o
nome completo do(s) componente(s) curricular(es) com respectiva(s) carga
horária e ementa.

12 a 16

Seleção dos Projetos de Extensão 2021, pelas Comissões dos Núcleos de
Pesquisa e Extensão (NUPES).

17

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Prorrogação do prazo final para
cadastramento pelos docentes, dos Projetos de Monitoria de Ensino no SIP para
o semestre 2021.1.

13 a 18

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Período de solicitação das
disciplinas e/ou componentes curriculares pelos discentes (Matrícula WEB
2021.1).

13 a 18

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período de solicitação de matrícula
interdepartamental por parte dos discentes ao seu Colegiado de origem.

15

Envio de Relatório Descritivo Sucupira (1ª versão) dos Programas de Pós-

MÊS

ATIVIDADE
Graduação Stricto Sensu (PPGSS), aprovados a partir de 2018, para apreciação
e contribuição da PPG.

17

Divulgação da lista de Projetos de Extensão, por ordem de classificação, pelos
Departamentos.

18 e 19

Período para recurso, no âmbito departamental, referente à classificação dos
Projetos de Extensão.

22

Lançamento de Edital - Agência Uneb de Inovação (AUI): Pesquisa Aplicada,
Tecnologias Sociais e Inovação.

22

Encaminhamento da lista completa e resumos de propostas analisadas e
classificadas pelas comissões dos NUPES e validadas pelos Departamentos,
para análise e aprovação da PROEX.

22

Abertura do SISBA para Aceite Eletrônico visando atualizar as informações
dos/as discentes que fazem parte do Programa de Bolsas- UNEB-PRAES.

22

Envio das solicitações de matrícula interdepartamental dos estudantes à SGC

22 a 24

I Congresso de Extensão Universitária da UNEB.

23 e 24

Período de análise dos resumos dos projetos aprovados nos Departamentos,
pela comissão interna da PROEX.

24

Tramitação de Editais para Seleção de Aluno Especial dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu (PPGSS) (2021.1).
Lançamento de Edital – Iniciação Científica Junior (IC Jr).

24

Prazo final para apreciação e aprovação dos Projetos de Monitoria de Ensino de
2021.1 pelas Plenárias dos Colegiados de Cursos/ Núcleos de Pesquisa (NUPEs)
e pelos Departamentos.

25

Divulgação dos Projetos de Monitoria de Ensino aprovados pelos Departamentos

25

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: início do envio à PROGRAD, pelos
Departamentos, da relação dos Projetos de Monitoria de Ensino aprovados para
o período letivo de 2021.1.

25

Divulgação da lista de projetos aprovados pela PROEX.

25

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Prazo limite para
disponibilização, para os discentes, do relatório de confirmação da Matrícula Web
2021.1.

25

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Disponibilização, para os
discentes, do comprovante da matrícula Web 2021.1.

25 a 27

PARFOR PRESENCIAL: Período de matrícula para os cursos do semestre
2021.1.

25 a 27

GRADUAÇÃO OFERTA CONTÍNUA e EAD: Análise pelos colegiados dos
relatórios da Matrícula Web 2021.1, para o ajuste WEB.

26

Início do prazo para inscrição dos discentes para seleção de Monitoria de Ensino
nos Departamentos.

26

Lançamento de Edital – Programa de Apoio a Estudantes da Pós-Graduação
Stricto Sensu UNEB.

26 e 27

Período para recurso, no âmbito da PROEX, do resultado da lista de projetos
contemplados com bolsa.

28

Envio de Relatório Descritivo Sucupira (1ª versão) dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu (PPGSS) com Mestrado, para apreciação e contribuição
da PPG.

De acordo com os
prazos do Edital

Processo Seletivo do Edital de Auxílio de Suporte Emergencial à Inclusão Digital
2021.

MÊS

ATIVIDADE

MARÇO
01

Início do semestre letivo 2021.1 – Graduação e Pós-graduação.

01

Divulgação, pela PROEX, dos Projetos de Extensão do PROBEX, aprovados
após recursos.

01 a 06

Semana de Acolhimento e Conciliação.

01 a 06

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Ajuste WEB e procedimentos
de matrícula 2021.1 para:
• discentes que necessitam de ajuste de matrícula;
• discentes que trancaram o curso e solicitaram reabertura de matrícula;
• discentes que abandonaram o curso e solicitaram rematrícula;
• solicitação de trancamento total.

02 a 04

Inscrição dos discentes para o Processo Seletivo de Monitoria de Extensão do
PROBEX, para 2021, nos NUPES dos Departamentos.

03

Lançamento de Edital – Iniciação Científica 2021.
Último dia para envio à PROGRAD da relação dos Projetos de Monitoria de
Ensino aprovados para o período letivo de 2021.1.

04

Término do prazo para inscrição dos discentes para seleção de Monitoria de
Ensino nos Departamentos.

05 e 08

Seleção dos discentes inscritos para as Bolsas de Monitoria de Extensão.

05 a 10

Seleção de Discentes para Monitoria de Ensino para o semestre 2021.1 nos
Departamentos.

08

Início das aulas de 2021.1

08

Início do prazo para:
•
encaminhamento pelo Departamento à PGDP, do pedido de Alteração de
Regime de Trabalho, para o semestre letivo 2021.1;
•
o/a docente encaminhar o pedido de Movimentação/Remoção ao
Departamento de Lotação, para atender ao semestre letivo 2021.1.
•
preenchimento e avaliação do Plano Individual de Trabalho – PIT,
referente ao semestre letivo 2021.1.

08

Início do prazo para solicitação de Auxílio Emergencial 2021.1 (Resolução
1.367/2019).

09

Divulgação do resultado da seleção dos Monitores de Extensão nos NUPES dos
Departamentos.

10

Envio de Relatório Descritivo Sucupira (1ª versão) dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu (PPGSS) com Mestrado e Doutorado, para apreciação
e contribuição da PPG.

10 e 11

Período para recurso referente ao resultado da seleção de Monitores de
Extensão.

11

Último dia para assinatura dos Termos de Compromisso dos Monitores de Ensino
aprovados para o semestre 2021.1.

11

Último dia para entrega pelos(as) Monitores(as), do Plano de Trabalho do Projeto
de Monitoria de Ensino, devidamente assinado pelo Coordenador(a) aos seus
respectivos setores.

12

Divulgação dos Monitores de Extensão aprovados após recursos.

12 a 19

Envio à PROGRAD pelo Departamento do Quadro Resumo de Monitoria de
Ensino (contendo numeração do Termo de Compromisso de cada monitor/a).

15

Fechamento do SISBA para Aceite Eletrônico visando atualizar as informações
dos/as discentes que fazem parte do Programa de Bolsas- UNEB-PRAES.

MÊS

ATIVIDADE

15

Resultado final dos projetos e monitores de extensão aprovados.

15

Lançamento de Edital – PROFORTE 2021.

15 a 19

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período de solicitação pelos discentes,
ao colegiado de curso para:
• Trancamento parcial de disciplinas e/ou componentes curriculares do
semestre letivo 2021.1.
•
Aproveitamento de estudos e dispensa de disciplinas e/ou componentes
curriculares

16

Assinatura e encaminhamento dos Termos de Compromisso dos Monitores
aprovados que atuarão no ano de 2021 à PROEX.

16

Início da execução dos Projetos e da Monitoria de Extensão – PROBEX.

17

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Divulgação pelos Departamentos dos
pareceres sobre trancamento total de matrícula

22 a 26

Homologação dos Relatórios (versão final) dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu (PPGSS) junto à Plataforma Sucupira pela Pró-Reitoria de
Pesquisa e Ensino de Pós-Gradução (PPG).

22 a 25

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTINUA e EAD: Último dia para a Coordenação
Acadêmica efetuar no sistema o lançamento de:
• Trancamento total de matrícula no curso;
• Conclusão de curso dos discentes que integralizaram os currículos em 2020.

26

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Prazo para encaminhamento pelos
Colegiados de Cursos à Direção dos Departamentos, para homologação, dos
pareceres dos processos de trancamento parcial de matrícula em disciplina e/ou
componente curricular para o semestre letivo 2021.1
Lançamento de Edital – Programa Interno de Auxílio Financeiro aos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu (AUXPPG 2021).

31

Lançamento de Edital Seleção - ProfVisit: recebimento de professores
pesquisadores visitantes, vinculados às Instituições de Ensino Superior
Internacionais.

ABRIL

03 a 09

GRADUAÇÃO OFERTA CONTÍNUA e EAD: Período para solicitação, pelos
discentes, de aproveitamento da carga horária em:
• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC;
• Atividades Complementares – AC;
• Estágio Supervisionado.

05

Lançamento de Edital do Programa de Apoio a Publicação de Periódicos
vinculados aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da UNEB (PAEP
PÓS 2021).

05

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Último dia para divulgação, pelos
Departamentos, dos pareceres sobre trancamento parcial de matrícula em
disciplina e/ou componente curricular, aproveitamento de estudos e dispensa de
disciplinas e/ou componentes curriculares.

05 a 10

GRADUAÇÃO EAD: Período de solicitação pelos discentes ao Colegiado de
Curso para:
• Aproveitamento de estudos e dispensa de disciplinas e/ou componentes
curriculares para 2021.2;
• Transferência de polo dentro do mesmo curso para 2021.2.

05 a 30

Período para Eleição de Coordenadores de Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu (PPGSS).

14

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Último dia para as Direções dos
Departamentos e Coordenação UNEAD encaminharem à SGC, através do e-mail

MÊS

ATIVIDADE
matriculaespecialsgc@uneb.br, o número de vagas por curso, para seleção de
candidatos às categorias especiais de matrícula para o semestre letivo 2021.2.

19

GRADUAÇÃO EAD: Divulgação pela Coordenação Geral da UNEAD dos
pareceres sobre aproveitamento de estudos e dispensa de disciplinas e/ou
componentes curriculares.

22 a 26

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Período para apreciação e
aprovação pelos Colegiados de Cursos, dos processos de aproveitamento de
carga horária em:
• Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC;
• Atividades Complementares – AC;
• Estágio Supervisionado.

29

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Encaminhamento pelos
Colegiados de Cursos à Direção dos Departamentos e Coordenação Geral
UNEAD, para homologação e divulgação, dos pareceres de aproveitamento de
carga horária em Atividades Acadêmico-Científico-Culturais – AACC / Atividades
Complementares – AC e em Estágio Supervisionado.

MAIO
01 a 31

Tramitação de Editais para Seleção de Aluno Regular dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu (PPGSS) (2021.2).

03 a 14

GRADUAÇÃO OFERTA CONTÍNUA E EAD: Período para solicitação de
matrícula nas categorias especiais para o semestre letivo 2021.2 pelos seguintes
interessados:
• discentes que abandonaram o curso (rematrícula);
• candidatos às transferências* internas ou externas;
• portadores de diploma*. (*podendo ser alterado por edital próprio)

12

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Início do período para solicitação de
matrícula de estudantes especiais para o semestre 2021.2 (Art.183 do Regimento
Geral da UNEB).

17

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Início do período para
os Colegiados de cursos cadastrarem no sistema acadêmico o planejamento,
para o semestre letivo 2021.2 (oferta de disciplinas ou componentes curriculares,
número de turmas, horários e respectivos docentes).

JUNHO
01 a 30

Tramitação de Editais para Seleção de Aluno Especial dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu (PPGSS) (2021.2).

02

GRADUAÇÃO EAD: Publicação, pela UNEAD, dos resultados da pré-seleção dos
candidatos às categorias especiais de matrícula (rematrícula, transferências
internas e externas, portadores de diploma).

05

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Término do período
para os Colegiados de cursos cadastrarem no sistema acadêmico o
planejamento, para o semestre letivo 2021.2 (oferta de disciplinas ou
componentes curriculares, número de turmas, horários e respectivos docentes).

07 a 10

GRADUAÇÃO EAD: Período para os Colegiados de cursos cadastrarem no
sistema acadêmico o planejamento, para o semestre letivo 2021.2 (oferta de
disciplinas ou componentes curriculares, número de turmas, horários e
respectivos docentes).

07 a 11

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período para solicitação de Matrícula
Institucional Vinculante para o semestre letivo 2021.2.

07 a 11

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período para solicitação pelos discentes
interessados a seus Colegiados de Mobilidade Discente parcial e integral para
2021.2.

09

Término do período para preenchimento e avaliação do Plano Individual de
Trabalho – PIT, referente ao semestre letivo 2021.1.

MÊS

ATIVIDADE

09 a 15

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Período para solicitação de colação de
grau à Direção do Departamento, pelos discentes que integralizaram seus
currículos no semestre letivo 2021.1.

10

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Término do período para solicitação de
matrícula de estudantes especiais para o semestre 2021.2 (Art.183 do Regimento
Geral da UNEB).

14

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Início do período de
solicitação das disciplinas e/ou componentes curriculares pelos discentes
(Matrícula WEB 2021.2).

15

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Publicação, pelos
Departamentos, dos resultados da pré-seleção dos candidatos às categorias
especiais de matrícula (rematrícula, transferências internas e externas,
portadores de diploma).

25

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Último dia para apreciação e envio à
Direção do Departamento, pelos Colegiados de Cursos de origem, das
solicitações de Mobilidade Discente.

30

Fim do prazo para solicitação de Auxílio Emergencial 2021.1 (Resolução
1.367/2019).

JULHO
01

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Homologação e divulgação, pelos
Departamentos, dos resultados dos pedidos de Mobilidade Discente analisados
pelos colegiados de origem.

05

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Último dia para o Departamento de
origem encaminhar os processos aprovados (Colegiado e Direção) de Mobilidade
Discente para os Departamentos/Colegiados de destino.

09

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR, EAD E PÓS-GRADUAÇÃO:
Término das aulas do semestre letivo 2021.1.

10

PARFOR PRESENCIAL: Último dia para lançamento, pelos docentes, dos
resultados finais e fechamento dos diários de classe.

10

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Prazo máximo para
publicação dos resultados 2021.1.

12 a 16

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Período de prova
final.

16

PARFOR PRESENCIAL:
• Último dia para entrega, pelos discentes, dos Trabalhos de Conclusão do
Curso - TCC à Coordenação Local do Curso.
• Último dia para defesa pública dos Trabalhos de Conclusão de Curso TCC 2021.1.
• Prazo final para entrega dos Estudos Complementares, referentes ao
semestre 2021.1.

17

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Último dia para
fechamento, pelos docentes, dos diários de classe.

18

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Término do período
de solicitação das disciplinas e/ou componentes curriculares pelos discentes
(Matrícula WEB 2021.2).

19

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Início do período para a colação de
grau dos discentes que integralizaram seus currículos no semestre 2021.1 ou em
outros períodos por meio das reofertas (EAD).

19 a 30
23

Período para planejamento pedagógico e formação docente.
Prazo final para envio do Relatório parcial pelos(as) Coordenadores(as) e
Monitores(as) dos Projetos de Monitores de Extensão no SISPROEX.

MÊS

ATIVIDADE

23

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Último dia para envio à PROGRAD com
aprovação dos Colegiados/Departamentos de destino dos processos de
Mobilidade Discente para 2021.1.

26

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Disponibilização, para os
discentes, do relatório de confirmação da Matrícula Web 2021.2.

26

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA e EAD: Disponibilização, para os
discentes, do comprovante da matrícula Web 2021.2.

26 a 28

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Análise pelos
colegiados dos relatórios da Matrícula Web 2021.2, para o ajuste WEB.

27

GRADUAÇÃO EAD: Início do período para a colação de grau dos discentes que
integralizaram seus currículos no semestre 2021.1 ou em outros períodos por
meio das reofertas (EAD).

29

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Início do prazo para
ajuste de planejamento acadêmico, após análise do Relatório de Matrícula Web.

AGOSTO
04

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Término do prazo
para ajuste de planejamento acadêmico, após análise do Relatório de Matrícula
Web.

04

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA: Término do período para os colegiados
enviarem às Coordenações Acadêmicas os processos apreciados referentes a
Matrícula Institucional Vinculante.

04 a 31

Período para preenchimento pelos/as docentes e avaliação pela chefia imediata
do Relatório Individual de Trabalho (RIT) referente ao semestre letivo 2021.1.

05 a 13

PARFOR PRESENCIAL: Início do período para solicitação de colação de grau
dos discentes que integralizaram seus currículos em 2021.1.

05 a 13

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR e EAD: Ajuste WEB e
procedimentos de matrícula 2021.2 para:
• discentes que necessitam de ajuste de matrícula;
• discentes que trancaram o curso e solicitaram reabertura de matrícula;
• discentes que abandonaram o curso e solicitaram rematrícula;
• discentes aprovados em edital para demais categorias especiais de
matrícula;
• discentes aprovados em edital de mobilidade discente;
• solicitação de trancamento total de matrícula.

09

GRADUAÇÃO DE OFERTA CONTÍNUA, PARFOR, EAD e PÓS-GRADUAÇÃO:
Início das aulas do semestre letivo 2021.2.

09

Início do prazo para solicitação de Auxílio Emergencial 2021.2 (Resolução
1.367/2019).
Período Letivo 2021.1
MÊS
DIAS LETIVOS

Março
Abril
Maio
Junho
Julho
TOTAL

27
23
25
19
07
101

