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GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS 
DIVISÃO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS - GERÊNCIA -
UEFS/REIT/PROGRAD/DAA

COMUNICAÇÃO INTERNA
Nº 01 Data: 05/03/2021

Origem: DAA  Destino: comunidade acadêmica

Gerência  UEFS              
Assunto: Emissão de documentos pela DAA
 
 
Prezados(as), 
 
 
Desde o início do trabalho remoto, a Divisão de Assuntos Acadêmicos buscou estratégias de
atendimento online e vem se esforçando para que as demandas sejam atendidas sem
prejuízos aos estudantes. Nossa rotina de atendimento ao estudante e comunidade externa é
iniciada através do setor expediente que recebe todas as solicitações através do e-mail
expdaa@uefs.br  e após triagem, cadastra as solicitações no SEI e inicia a tramitação do
processo entre os setores responsáveis, sendo muitos deles externo a DAA. Ratificamos que
o volume de atendimento pelo expediente através dos nossos e-mails, gira algo em torno de
200 (trezentos) atendimentos por dia, todos com "urgência" máxima pelos solicitantes.
Observamos que algumas solicitações de estudantes são para matrícula e/ou comprovação
em programas de nossa Instituição e que em alguns casos, o estudante tem um prazo para
entrega de documentação que não podemos atender, dado ao volume de nosso atendimento
online e rotina de tramitação de processo entre setores. Dessa forma, cumpre-nos informá-los
que:

O prazo para emissão de documentos pela DAA é de 5 (cinco) dias úteis após a
recepção do e-mail pelo expediente em resposta ao solicitante;
Somente a Divisão de Assuntos Acadêmicos pode emitir e validar informações de
documentos acadêmicos tais como, declarações de conclusão de curso, Histórico
Escolar, atestados de frequência, equivalência, percentual etc., e demais documentos
que informem sobre a vida escolar na UEFS.
A DAA possui página no site da UEFS com informações e orientações para atendimento:
www.daa.uefs.br

Em tempo e objetivando não haver prejuízos à comunidade acadêmica, solicitamos que ao
serem planejados prazos para entrega de documentação pelo estudante, seja considerado o
prazo de atendimento de nosso setor.
Certos da compreensão de todos, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição no
que for necessário à melhoria e qualidade de nossos atendimentos.
 
Atenciosamente,
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Profa. Gilmara Ferreira de Oliveira Pinheiro
Gerente Divisão Assuntos Acadêmicos
Universidade Estadual de Feira de Santana
E-mail: daa@uefs.br
Tel: (75)3161-8060

Documento assinado eletronicamente por GILMARA FERREIRA O PINHEIRO, Professor Assistente, em
05/03/2021, às 16:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do
Decreto nº 15.805, de 30 de 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 00027953451 e
o código CRC D1F90543.
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