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RESOLUÇÃO CONSEPE Nº 29/2018 
 

 
O Presidente em exercício do Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE, no uso de suas 
atribuições, considerando a paralisação da UESC provocada por protestos 
e crises durante o mês de maio de 2018, 

 
 
RESOLVE 

 
Art. 1º - Alterar, ad referendum do Conselho 

Pleno, o Calendário Acadêmico 2018 da Universidade Estadual de Santa 
Cruz referente aos meses de julho e agosto de 2018, na forma que indica: 
 

 ONDE SE LÊ: 
 

07 dias letivos para cursos semestrais de graduação 
10 - Encerramento do 1º período letivo de 2018 – cursos de graduação semestral presencial e de 
pós-graduação stricto sensu. 
 Início do período para fechamento e entrega das pautas à SECREGE – curso de graduação 
semestral - 1º/2018. 
11 a 17 – Realização de provas finais – cursos de graduação semestral – 1º/2018. 
17 - Fim do período para fechamento e entrega das pautas à SECREGE – curso de graduação 
semestral – 1º/2018. 
19 a 26 - Solicitação de Matrícula web - estudantes veteranos- curso de graduação semestral 
presencial - 2º/2018. 
31 - Início do período para solicitação de ajuste de Matrícula via web- estudantes veteranos de 
curso de graduação semestral presencial-2º/2018. 
 Início do período para verificação, pelos estudantes veteranos, do resultado da proposta de 
matrícula web- curso de graduação semestral – 2º/2018. 
02/08 – Fim do período para solicitação de ajuste de Matrícula via web- estudantes veteranos de 
curso de graduação semestral presencial-2º/2018. 
 

 LEIA-SE: 
 

10 dias letivos para cursos semestrais de graduação 
13 - Encerramento do 1º período letivo de 2018 – cursos de graduação semestral presencial e de 
pós-graduação stricto sensu. 
 Início do período para fechamento e entrega das pautas à SECREGE – curso de graduação 
semestral - 1º/2018. 
16 a 21 – Realização de provas finais – cursos de graduação semestral – 1º/2018. 
23 - Fim do período para fechamento e entrega das pautas à SECREGE – curso de graduação 
semestral – 1º/2018. 
25 a 31 – Solicitação de Matrícula web – estudantes veteranos – curso de graduação semestral 
presencial – 2º/2018. 
 
 

mailto:reitoria@jacaranda.uescba.com.br


  

                                      
      UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ – UESC 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade – Rodovia Jorge Amado, Km 16 
Tel: Reitoria (73) 3680-5311 – Fax: (73) 3689-1126 

CEP: 45.662-900 – Ilhéus – Bahia – Brasil 
E-mail: reitoria@uesc.br 

01/08 – Início do período para solicitação de ajuste de Matrícula via web- estudantes veteranos de 
curso de graduação semestral presencial-2º/2018. 
 Início do período para verificação, pelos estudantes veteranos, do resultado da proposta de 
matrícula web – curso de graduação semestral – 2º/2018. 
03/08 – Fim do período para solicitação de ajuste de Matrícula via web- estudantes veteranos de 
curso de graduação semestral presencial-2º/2018. 

 
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data 

de sua publicação. 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 29 de junho de 2018. 
 
 
 

ELIAS LINS GUIMARÃES 
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO 
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