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RESOLUÇÃO Nº 13/2011 

     
 
       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 2.113/2011-21 –                           
PRÓ-REITORIA DE GRADUÇÃO (PROGRAD); 
   
         CONSIDERANDO o Parecer da Comissão de Ensino de Graduação e 
Extensão;  
   

CONSIDERANDO, ainda, a aprovação da Plenária, por maioria, na 
Sessão Ordinária realizada no dia 07 de abril de 2011, 

 
 

R E S O L V E: 
 
 
Art. 1º . Alterar a Resolução nº 47/2010 deste Conselho da seguinte forma: 
 
 I. Reorganizá-la com a estrutura de títulos e capítulos: 
 

a) os artigos 1º e 2º passam a integrar o Título I – Das disposições 
preliminares; 

b) os artigos 3º, 4º e 5º passam a integrar o Título II – Da origem das 
vagas; 

c) os artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10 passam a integrar o Título III – Do 
Processo Seletivo; 

d) os artigos 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 passam a integrar o Capítulo 
I – Das Inscrições, Título III; 

e) os artigos 18, 19, 20, 21 e 22 passam a integrar o Capítulo II – Da 
Documentação Complementar, Título III; 

f) o artigo 23 passa a integrar o Capítulo III – Da Eliminação, Título 
III; 

g) os artigos 24 e 25 passam a integrar o Título IV – Do 
Aproveitamento de Estudos; 

h) os artigos 26, 27, 28, 29 e 30 passam a integrar o Título V – Das 
Disposições Finais. 

  
II. Os §§ 1º e 2º do Art. 4º passam a vigorar com a seguinte redação: 
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 “Art. 4º. ... 
 

§ 1º A Capacidade do Curso (CC) será definida pelo Total 
Anual de Vagas para Ingressantes (TAV), disponibilizadas para processo de 
vestibular, multiplicado pelo Prazo Sugerido de Integralização Curricular do 
Curso (PSI), em anos, previsto em sua matriz curricular conforme estabelecido 
no projeto pedagógico do curso, acrescida de 10% (dez por cento): 
 

CC = TAV x PSI (em anos) + 10% 
 

  § 2º Quando se tratar de curso recém-criado, o prazo sugerido 
de integralização curricular do curso a ser usado no cálculo determinado pelo § 
1º deste artigo será limitado pelo tempo de existência do curso (em anos), 
quando este tempo for menor que o prazo sugerido de integralização previsto 
em sua matriz curricular”. 

 
 

III. O Art. 6º passa a vigorar com a seguinte redação: 
       
                   “Art. 6º O PSVS consistirá em prova(s) objetiva(s) específica(s) 
para cada curso ou grupo de cursos, conforme estabelecido no Anexo desta 
Resolução, e análise da documentação”. 
 

IV. Os incisos II e III do Art. 18 passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
         “Art. 18. ... 

          
I.   ... 
II. documento descrevendo a estrutura curricular do curso 

(incluindo carga horária necessária para integralização do curso); 
III. declaração oficial da instituição de origem, em que se 

explicitem os dados de reconhecimento/autorização do curso iniciado pelo 
candidato e a data de publicação no DOU, quando não constarem do histórico 
escolar”. 
 

V.  O inciso I do Art. 23 passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 “Art. 23. ... 

 
I. obtiver nota inferior a 50% (cinquenta por cento) do total 

de pontos da prova; 
II. ... 
III. ... 
IV. ...” 
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VI. O Art. 24 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
         “Art. 24. O candidato aprovado no PSVS pode, após efetivação de 

sua matrícula, solicitar aproveitamento dos estudos já realizados. Para tal, deve 
preencher formulário próprio disponibilizado no Colegiado de Curso”. 

 
VII. O Art. 28 passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 28. Quaisquer dúvidas e/ou reclamações referentes às 

questões da prova do PSVS devem ser submetidas, por escrito, à Comissão 
descrita no Art. 2º desta Resolução, na forma de recurso, em formulário 
próprio, devidamente fundamentado e entregue em até 48 (quarenta e oito) 
horas contadas a partir do dia seguinte à realização da prova”.  

 
 

Sala das Sessões, 07 de abril 2011. 
 
 
 

REINALDO CENTODUCATTE 
NA PRESIDÊNCIA 


