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Prezado(a) Coordenador(a),
 
Tendo em vista algumas intercorrências junto a PRODEB na disponibilização dos 48 (quarenta e oito) tipos
processos que estarão disponíveis à UEFS através do módulo de  PETICIONAMENTO EXTERNO,
informamos que alteramos para o dia 02 de janeiro de 2023 o recebimento das solicitações pela Divisão
de Assuntos Acadêmicos (DAA), exclusivamente, através do PETICIONAMENTO realizado mediante
cadastro do Usuário Externo do SEI.
 
Nesse sentido, solicitamos o apoio na divulgação dessa informação junto aos estudantes do Curso e se
possível à veiculação na página do Colegiado e nas redes sociais. Lembramos que o cadastro estará
disponível a todos os interessados (estudantes cursistas, egressos e comunidade externa) que precisarem
formalizar sua demanda junto à DAA.
 
Alertamos que o servidor técnico ou docente, que queira formalizar sua demanda junto à DAA na condição
de cursista ou egresso dos Cursos de Graduação ou Pós-Graduação, deverá realizar seu cadastro na
condição de usuário externo. Informamos ainda, que após a realização do pré-cadastro e envio dos
documentos, a solicitação será tramitada pelo Protocolo da UEFS.
 
Em tempo, esclarecemos que a DAA continuará a receber as solicitações através do e-mail, conforme
orientação disponível na página, até 23 de dezembro de 2022 (23h59) – último dia útil das atividades
administrativas da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS).
 
Colocamo-nos à disposição para outros esclarecimentos que julgar necessários.
 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por FABIO ARLLEN DOS SANTOS SILVA, Gerente, em 30/11/2022, às 09:47,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de

071.3752.2022.0034429-76

http://www.daa.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=24
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/decreto-no-15805-de-30-de-dezembro-de-2014


dezembro de 2014.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 00058338551 e o código CRC 1974FD37.

Referência: Processo nº 071.3752.2022.0034429-76 SEI nº 00058338551
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