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O Reitor da Universidade Federal da Bahia, no uso das suas atribuições legais e 

estatutárias, considerando: os dispositivos do decreto nº 20.400, de 18 de abril de 2021, do 
Governo do Estado da Bahia; o novo parecer do Comitê de Acompanhamento do 
Coronavírus da UFBA, de 21 de abril de 2021, que descreve uma situação estável da 
pandemia da COVID 19 no estado da Bahia e mais favorável na cidade de Salvador; a 
rápida progressão da vacinação de pessoas de 60 anos ou mais e de pessoas de outros 
grupos prioritários, bem como as iniciativas das instâncias estadual e municipal de governo 
com as tratativas para o início da vacinação dos trabalhadores da área da educação 
superior;  
 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º Reiterar os termos da Resolução 04/2020 de 27/11/2020 do Conselho Universitário 
acerca do caráter especial do semestre 2021.1; em especial o § 2o do artigo 3o. que 
considera, em situações excepcionais analisadas pelo Comitê de Assessoramento do 
Coronavírus da UFBA, a oferta de componentes curriculares teórico-práticos e práticos nas 
dependências da Universidade. 
 
Art. 2o. Indicar às unidades universitárias que, a partir de 26 de abril de 2021, iniciem os 
preparativos, em contato com o Comitê de Assessoramento do Coronavírus da UFBA, para 
o começo das atividades presenciais atinentes aos componentes curriculares teórico-
práticos e práticos obrigatórios já programados para o semestre 2021-1, salvaguardados os 
requisitos e as condições estabelecidos no Plano de Biossegurança da Unidade ou Órgão e 
no Plano de Contingência e Biossegurança da UFBA. 
 
§ 1o A critério das congregações das unidades universitárias, as atividades curriculares 
teórico-práticas e práticas terão os seus calendários ajustados às necessidades do 
cumprimento do semestre letivo, sem prejuízo da formação discente.  
 
§ 2o O acompanhamento diário da evolução da pandemia da COVID-19 e as informações 
disponíveis poderão indicar medidas adicionais para a prevenção da transmissão viral, para 
a proteção da comunidade universitária e para o funcionamento da UFBA. 
 
 

 
Publique-se, cumpra-se e registre-se, 

 
 
 

 
 

João Carlos Salles Pires da Silva 
Reitor 


