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Circular SGC/UESB 022/2018
Vitória da Conquista,10 de abril de 2018.
Senhor(a),
Estamos encaminhando esse ofício circular para cientificá-los dos ajustes
realizados no calendário acadêmico 2017.2 em razão do Campus de Itapetinga
estar com apenas com 98 dias letivos, em função do dia 19/03/2018 ser feriado
local, constando no calendário acadêmico como dia letivo e não como feriado e em
razão do não funcionamento das atividades acadêmicas no dia 05/03/2018 em razão
da realização do concurso vestibular. Diante do exposto, elaboramos uma proposta
de acréscimo de dois dias letivos no calendário de 2017.2. Submetemos a câmara
de graduação do Consepe e foi aprovado “ ad referendum” em 28/03/2018, as
principais alterações propostas:
- Os dias 30/05/2018 e 04/06/2018 sejam letivos;
- Alteração da data de término do II PL de 2017 (sem provas finais) para o dia
04/06/2018.
- Alteração da data de término do II PL de 2017 (com provas finais) de “05/06/2018”
para “07/06/2018”;
- Alteração do período de proposta de matrícula WEB dos discentes regulares para
o I período Letivo de 2018 de “ 07/06 a 09/06” para “10/06 a 12/06”.
- Alteração da verificação de matrícula WEB dos discentes regulares para o I período
Letivo de 2018 de “14/06 e 15/06” para “15/06 e 16/06”.
- Alteração do número de dias letivos nos Campi de Vitória da Conquista de “101”
para “ 102”.
Informamos que as alterações serão publicadas em breve pelos setores
competentes.
Atenciosamente,
Cynthia Souza Rodrigues
Diretora da SGC/UESB
Cad 725288418
ESTRADA DO BEM QUERER, KM 04 - TELEFONE (77) 3424–8660 - FAX (77) 3424-1059 - CEP 45083-900 - VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA
RUA JOSÉ MOREIRA SOBRINHO, S/Nº - JEQUIEZINHO - TELEFAX (73) 3526-8600 - CEP 45200-000 - JEQUIÉ - BAHIA
PRAÇA DA PRIMAVERA, 40 - PRIMAVERA - TELEFAX (77) 3261-8600 - CEP 45700-000 - ITAPETINGA – BAHIA

