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RESOLUÇÃO Nº. 39/2012 

 
 

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 18.503/2012-02 – COMISSÃO 
PERMANENTE PARA ELABORAÇÃO DE NORMAS DE ACESSO AO ENSINO 
SUPERIOR DA UFES; 

 
CONSIDERANDO o que consta do Parecer da Comissão de Ensino de 

Graduação e Extensão; 
 

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por unanimidade, na Sessão 
Ordinária realizada no dia 30 de outubro de 2012, 
 

R E S O L V E: 
 
Art. 1º Alterar a Resolução nº. 33/2009 deste Conselho da seguinte forma: 
 

I. O Art. 4º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 4º O PS/UFES será constituído de avaliações por meio de provas objetivas 
do  Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e de provas discursivas realizadas 
pela UFES.  

  
§ 1° A prova objetiva do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será 

obrigatória para o candidato ao PS/UFES. 
  

§ 2° Conforme os Artigos 23 e 24 desta Resolução, para os cursos definidos 
em Resolução adicional desta Universidade, haverá um Processo Seletivo 
Estendido, no qual as provas discursivas específicas serão substituídas pela 
avaliação do desempenho dos candidatos ao longo do período letivo subsequente 
à primeira etapa do Processo Seletivo”. 

 
 

II. O Art. 7º passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 7º As inscrições serão feitas por meio do preenchimento de formulário de 
inscrição via internet, de acordo com as instruções contidas no Edital de Abertura 
das Inscrições.  

  
§ 1º O preenchimento do formulário de inscrição de forma correta, legível e 

integral é de inteira responsabilidade do candidato e condição necessária para a 
efetivação de sua inscrição.  

  
§ 2º Caso o candidato efetue mais de uma inscrição, somente aquela com o 

maior número de protocolo será considerada”. 
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III. O Art. 10 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 10. O candidato deverá escolher uma das seguintes modalidades: optante 
pela reserva de vagas ou não optante pela reserva de vagas. 

   
Parágrafo único. Em caso de inscrição como optante pela reserva de vagas, o 

candidato deverá informar em quais subdivisões da reserva ele se enquadra”.  
 

 
IV. O Art. 11 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 11. O candidato deverá preencher corretamente seu número de inscrição do 
ENEM, do ano exigido no Edital de Abertura de Inscrição pertinente, no formulário 
de inscrição do PS/UFES, o que autorizará a CCV a utilizar as notas das provas 
objetivas do ENEM na constituição da Primeira Etapa do PS/UFES.  
  

Parágrafo único. O não-preenchimento ou preenchimento incorreto do 
número de inscrição do ENEM no formulário de inscrição descrito no caput deste 
artigo implicará no indeferimento da inscrição do candidato no PS/UFES”.  
 

 
V. O Art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 12. Somente será considerado inscrito o candidato que tiver efetuado o 
pagamento da taxa de inscrição ou tiver o pedido de isenção da taxa deferido.  
  

Parágrafo único. A CCV divulgará, após o processamento das inscrições, a 
relação dos protocolos de inscrição com irregularidades detectadas nos 
documentos de identificação e número do ENEM e caberá ao candidato, dentro 
dos prazos estabelecidos no Manual do Candidato, regularizar a sua situação, sob 
pena de indeferimento de sua inscrição”.  

 
 
VI. O Art. 13 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 13. Após a efetivação de sua inscrição, será fornecido ao candidato um 
Cartão de Inscrição, emitido pela CCV, de acordo com instruções contidas no 
Manual do Candidato. 
  

§ 1º Após a retirada do Cartão de Inscrição, o candidato que observar erros 
em seus dados de identificação deverá solicitar, por meio de requerimento à CCV, 
as devidas correções, dentro do prazo estabelecido no Manual do Candidato.  
  

§ 2º Não será permitida a alteração de quaisquer das opções originais feitas 
no formulário de inscrição”. 
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VII. O Art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 14. O PS/UFES será realizado em duas etapas, a saber: 
  

I.   Primeira Etapa: constituída das provas objetivas do ENEM. 
II.  Segunda Etapa: constituída de uma prova de redação e de provas 

discursivas, estas últimas distribuídas de acordo com as matérias específicas de 
cada curso e definidas por Resolução adicional desta Universidade. 

  
Parágrafo único. A Primeira Etapa servirá exclusivamente para habilitar 
candidatos para a Segunda Etapa”.  

 
 
VIII. O Art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 15. O total de pontos da Primeira Etapa (PENEM) será a soma dos pontos 
obtidos nas provas objetivas do ENEM”. 

 
 

IX. O § 6º do Art. 20 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“§ 6º Após dirimidas todas as discrepâncias, a nota de cada questão será 
atribuída da seguinte forma:  

I. se a diferença entre elas for menor ou igual a 10% (dez por cento) do valor da 
questão, a nota será a média aritmética das notas dadas pelos corretores;  

II. se a diferença entre elas estiver acima de 10% (dez por cento) e menor ou igual 
a 20% (vinte por cento) do valor da questão, os corretores serão convocados pela 
CCV para atribuir uma nota de consenso”. 

 
 

X. O Art. 22 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 22. O PS/UFES classificará os candidatos em ordem decrescente do total de 
pontos (PT), respeitando-se o disposto no Artigo 25 desta Resolução e o limite de 
vagas oferecidas para cada curso, em cada modalidade (optante e não optante 
pela reserva de vagas), definidas no Edital de Abertura de Inscrições.  

  
§ 1º Havendo empate no total de pontos do candidato (PT), o desempate será 

efetuado com base no maior número de pontos obtidos nas provas da Segunda 
Etapa, de acordo com a precedência estabelecida no Anexo desta Resolução.  

  
§ 2º    Persistindo o empate, após aplicação do disposto no § 1º deste Artigo, o 

desempate será realizado por ordem decrescente da pontuação obtida na 
Primeira Etapa (PENEM). 

  
§ 3º Havendo sobra de vagas em uma das modalidades, essas serão 

preenchidas por candidatos da outra modalidade”. 
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XI. O Art. 30 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 30. Os candidatos selecionados para as vagas de cursos que tenham dois 
ingressos anuais serão alocados para o ingresso no primeiro e segundo 
semestres letivos, de acordo com os critérios estabelecidos nesta Resolução e em 
outras Resoluções adicionais. 
  

§ 1º Os candidatos classificados para o primeiro semestre letivo poderão 
requerer, no momento da matrícula, seu ingresso para o segundo semestre letivo, 
mediante solicitação formal. Os que não requererem nesse momento, perderão o 
direito de ingresso. 

  

§ 2º Ocorrendo vaga para o primeiro semestre letivo, um candidato 

originalmente classificado para o segundo semestre letivo será convocado para 

fazer seu cadastramento e matrícula no primeiro semestre letivo do ano de 

ingresso, obedecendo-se à ordem de classificação por curso e modalidade 

(optante e não optante pela reserva de vagas)”.  

 
 
XII. O Art. 32 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 32. Vencidos os prazos para cadastramento e matrícula, se ainda houver 

vagas, estas serão preenchidas de acordo com os seguintes critérios: 

  

I.   pelos candidatos classificados no PS/UFES, segundo a ordem 
decrescente de pontuação total em cada modalidade (optante e não optante pela 
reserva de vagas); 

II.   nos cursos com Processo Seletivo Estendido, pelos candidatos aprovados 
em todas as disciplinas específicas, segundo a ordem decrescente de notas finais 
para fins de classificação, calculadas conforme o § 2º do Art. 24 desta Resolução”. 

 
 
XIII. O título “DO REMANEJAMENTO DAS SOBRAS DE VAGAS” e o Art. 36 passam a 
vigorar com a seguinte redação: 
 

“DO REMANEJAMENTO DE VAGAS NÃO PREENCHIDAS 

 

Art. 36. Após o resultado final do PS/UFES, a CCV divulgará a relação dos cursos 
que não preencheram todas as vagas. 

 
     Parágrafo único. As vagas descritas no caput deste Artigo serão denominadas 
‘vagas remanescentes do vestibular’”.  
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XIV. O Art. 46 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Art. 46. A nota atribuída pela Banca Examinadora, em conformidade com a 
metodologia descrita no Art. 20 desta Resolução, é definitiva, não cabendo 
recurso à UFES”. 

 
 
Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
 

Sala das Sessões, 30 de outubro de 2012. 
 
 
 
 

MARIA APARECIDA SANTOS CORRÊA BARRETO 
NA PRESIDÊNCIA 


