
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

RESOLUÇÃO Nº 22/2003 
 
 

O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições legais e estatutárias; 
 

CONSIDERANDO o que consta do processo nº 1.353/03-55 – PRÓ-
REITORIA DE GRADUAÇÃO; 

 
CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 

Extensão; 
 
CONSIDERANDO a proposta apresentada em Plenária pelo Conselheiro 

Renato Pirola; 
 
CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária na Sessão Ordinária 

realizada no dia 11 de julho de 2003, 
 
 
 RESOLVE:  
 
Art. 1º Estabelecer, por maioria, nova redação ao § 5º do Art. 5º da Resolução       
nº 03/2003 deste Conselho, conforme abaixo: 
 

Onde está escrito: 
 

“Art. 5º..... 
 

§1º....... 
§ 5º Os critérios complementares poderão ser eliminatórios ou classificatórios, 

tomando como referência o desempenho acadêmico do candidato.” 
 
Leia-se: 
 
“Art. 5º..... 
 

§1º....... 
§ 5º Os critérios complementares poderão ser eliminatórios ou classificatórios, 
tomando como referência o desempenho acadêmico do candidato, cuja definição 
está estabelecida no anexo desta Resolução.”; 
 
Art. 2º Aprovar, por maioria, a inclusão de um Anexo na Resolução nº 03/2003 
deste Conselho, com a seguinte redação: 



 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 
CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

 

“ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 03/2003 
 

Para definição do termo desempenho acadêmico constante da Resolução nº 
03/2003-CEPE, esclarecemos que a origem do vocábulo desempenho é dar em 
penhor, ou seja dar prova. Hoje, é compreendido como atuação observada de um 
indivíduo ou grupo na execução de uma tarefa, cujos resultados são analisados ou 
avaliados.  

Explicitamos ainda, que o termo acadêmico é relativo aos alunos da academia. 
Sendo assim, desempenho acadêmico é qualquer atuação observada na execução 
de uma tarefa realizada pelo aluno da Ufes, essa tarefa pode ser considerada não 
somente a realização de disciplinas nos cursos de graduação – configuradas no 
Histórico Escolar, mas também qualquer tarefa complementar estabelecida pelo 
Colegiado do Curso, como: provas de natureza teórica ou prática, trabalhos, 
pesquisas, e, ainda, o desempenho nas provas do Processo Seletivo de Ingresso na 
Ufes, tomados como referência para avaliação, a partir de critérios que estejam 
relacionados às competências dos candidatos à Reopção de Curso.”; 
 
Art. 3º Aprovar, por unanimidade, a alteração da redação do § 4º do Art. 5º da 
Resolução nº 03/2003 deste Conselho: 
 
 Onde está escrito: 
 

“Art. 5º..... 
 

§ 4º Os Colegiados de Curso deverão criar critérios complementares para 
julgamento das solicitações de reopção e remoção de curso, encaminhando-os para 
ciência da Pró-Reitoria de Graduação.” 

 
Leia-se: 
 
“Art. 5º..... 
 

§ 4º Os Colegiados de Curso deverão criar critérios complementares para 
julgamento das solicitações de reopção e remoção de curso, encaminhando-os a 
Pró-Reitoria de Graduação, pelo menos 30 (trinta) dias antes do início das 
inscrições previsto no calendário acadêmico.”; 

 
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Sala das Sessões, 11 de julho de 2003. 

 
José Weber Freire Macedo 

Presidente 


