
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESOLUÇÃO NQ 23 m

FEPERAL

Aao,

RESOLVE:

PAS INSCRIÇÕES

Sab-

Ea-

- No ato da inAcAtção Aenão foAnecidoA ao A candidatoa:Ant. 50

manaai do candidato;
foAmaiÕAio pAÕpAto paAa 0 AequeAimento.

CONCURSO
PE

e
Aob

OA

OA

a)
b)

Aat. 
c.ação do candtdato 
UeotoAidade de 2Q

(Pco n aa

Aat. 3Q - Aa inAcAiçõeA Aenão abentoA poA Editai baixado peta Sab- 
PeitoAia Académica e pabiicado no Boietim Oficiai da UniveAAidade FedeAai do 
pxAito Santo e na impAenAa iocai.

PaA.ãgAafo Único - ConAtaAao do Editai de AbentuAa de InACAição 
cuaaoa com oa coAAeApondenteA vagaA, iocaiA e hoAÕAioA de inACAição bem como 
documento a neceAAaAtoA paAa efetivação da inAcAição.

ESTABELECE NORMAS PARA 0 
VESTIBULAR PA UFES PARA 0 ANO 
1993.

em

e

Aat. 1Q - 0 ConcuAAo VeAtibuiaA da UniveAAidade FedeAai do EApZAito 
Santo paAa 1993 ACA.ã Aegido peiaA pAeAenteA noAmaA.

Aaí. 2° - Aa inAcAtçõeA AeAao feitaA mediante AequeAimento ã 
HeitoAia Acadêmica, em foAmaiãAto pAÕpaio.

PaAagAafo Único - 0 AequeAtmento de inAcAtção devetã aca coAAeta 
integAaimente pAeenchtdo de acoAdo com a ontentação do Manuai do Candidato 
pena de indefeAtmento da inAcAtção.

4Q - SeA.ã conAideAada naia, paAa todoA oa efeitoA, a ctaAAifi- 
qae não apAeAentaA, atê a data fixada, pAova de teA compietado 
GAau.

0 CONSELHO PE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PA UNIVERSIDADE
PO ESPÍRITO SANTO, no uao de auoa atAtbuiçõeA tegaiA e eAtatutÕAtaA, tendo 
viAta 0 que conAta do Paoccaao númeAo 1.71 1 /92-69 - Sub-Reitonia Académica;

CONSIDERANDO 0 PaAeceA da ComiAAao de Eniino de GAaduação e Exten-
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Fede-

CURSOSGRUPO VE CURSOS PROVAS VA n ETAPA

A

8

SÂO

PCI D

A/lí. 62 - Parta e^eÁto da iMeruição, oó ccluoa da UnZve/cóIdade 
nat do E^plntto Santo ^tca/tão dtutdtdoi em 7 Ueíe) g?tupo4.-

Lcngua Pontu.gu.eAa
Matemática
FZiÃca

Língua PontagueAa
HÃAtõnla
Geogna^ía

LETRAS -
LETRAS -

(MATUTINO)

(NOTURNO)

(NOTURNO) CEUNES

PORTUGUÊS
PORTUGUÊS
PORTUGUÊS 
SÃO MATEUS

PEVAGOGIA
PEVAGOGIA (NOTURNO) CEUNES -

MATEUS

SERVIÇO SOCIAL
CIÊNCIAS SOCIAIS (NOTURNO)

ARTES PLÁSTICAS - BACHARELAVO
BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)
COMUNICAÇÃO SOCIAL
VIREITO
EVUCAÇÃO ARTÍSTICA - LICENCIATURA
FILOSOFIA (NOTURNO)
GEOGRAFIA
HISTORIA
LETRAS -

AGRONOMIA (ALEGRE)
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA VA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
CIÊNCIA VA COMPUTAÇÃO
ESTATÍSTICA
FÍSICA
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA (NOTURNO) CEUNES 

SÃO MATEUS
TECNOLOGIA MECÂNICA (NOTURNO)
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GRUPO VE CURSOS CURSOS PROVAS VÁ 2? ETAPA

Língua Pontuguesa
C

V

químicaE

LETRAS-INGLÊSF

G

(Espanhol,

de

em
modelo úi

VÁS PROVAS

A

ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NO

TURNO}
CIÊNCIAS ECONÓMICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (NOTUR

NO} CEUNES-SÁO MATEUS
ENFERMAGEM
MEVICINA
OVONTOLOGIA

Língua Portuguesa 
Biologia 
Química

Matemática
História

Língua Portuguesa
Biologia
História

Art. SQ  Será fornecido ao candidato um cantão de identificação 
único, emitido peta Sub-Reitorla Académica.

Art. 70 - No requerimento de inscrição, 0 candidato devera optar por 
01 (um) dos cursos oferecidos e indicar 1 (uma) língua estrangeira 
Francês ou Inglês} e, quando necessário, 0 turno.

Parágrafo Único - A língua ettAangelaa pana 0 candidato ao cauo 
Letnai-Ingtêò Aena obnigatonlamente Inglêt.

EVUCAÇÁO FÍSICA
EVUCAÇÂO FÍSICA (VESPER
TINO} CEUNES-NOVA VENÊ- 
CIA
PSICOLOGIA

Lcngua Pontugueóa 
Matemãtica
Química

Lcngua PontugueAa 
Língua Inglesa 
FListÚnia

Aat. 90-0 ConcuAòo Veòtlbulan. de 1993, abrangendo todas as matérias 
suas n.es,pectiva^ disciplinai do núcleo comum obrigatório do ensino do 20 Grau, 

Apresso na Lei 5692, de 11 de agosto de 1971, compor-se-ã de 4 (quatro} provas, 

ro n ««
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(iívZdZdíU em objettvas e dZscunstvas .

das

apenfiet-

devenã

1- conjunto
T

0
2Q conjunto

V

0

s

Ftstca ..
QutmZca .
Geognafita 

Lnngua EstnangeZna ..
Lttenatuna BnasZZetna 
Ltngua Pontuguesa ...

20 questões objettvas
20 questões objettvas
20 questões objettvas

20 questões objettvas
20 questões objettvas
20 questões objettvas

01 dtscunstva
05 dtscunstvas
05 dtscunstvas

Pon- 
do 

etabo-

FR.n.Q'>

Ltngua. Pontuguesa: Redação 
Matemãttca
Ftstca 

Matemãttca ..
Btotogta ....
Htstõnta/OSPB 

3- conjunto

4- conjunto

20 questões objettvas
20 questões objettvas
20 questões objettvas

GRUPO PE
CURSOS

A

Ant. 10 - A-ó bancas etabonadonas e as de conneção das pnovas do 
Concunso Vesttbutan senão compostas pon pnofiessones escothtdos peta Sub-Rettonta 
Acadêmtca.

§ 1Q - Fanão pante obntgatÕnta das bancas etabonadonas pnofies- 
sones com ex.pentêncta em tecntca de etabonação de questões e pn.ofiesson.es de 
tuguês, pnefienenctatmente do Vepantamento de Vtdãttca e Pnãttca de Enstno e 
Vepantamento de Ltnguas e Letnas, n.especttvamente, pana assessonamento na 
nação e nedação das questões.

§ 2Q - Não poden.ão fiazen. pante das bancas etabonadonas e 
bancas de consteção pnofiesson.es vtncutados a cunsos pnepanatontos.

§ 5Q - Antes do penlodo de eíabonação das pnovas, a Sub-Retto- 
nta Kcadêmtca deuenã pnomoven uma pnognamação de estudos com a pnesença obntgatÕ- 
nta das bancas etabonadonas e de conneção, pana anãttse e discussão das questões 
e dos nesuttados obttdos nas pnovas do vesttbutan antenton, vtsando ao 
çoamento do concunso.

Ant. 11 - As questões das pnovas vensanão sobne conteúdo constante 
dos pnognamas do Concunso Uesttbutan.

Panãgnafio Gntco - A pnova objettva de ttngua estnangetna 
medtn a compneensão bãstca de tentuna de um tento, nedtgtdo na pnõpnta ttngua es- 
tnangetna, sendo que as questões senão nedtgtdas em ttngua pontuguesa.

Ant. 12 - As pnovas objettvas e as pnovas dtscunstvas senão agnu- 
padas em 4 (quatno] conjuntos, confionme se seguem:

pn.ofiesson.es
pnofiesson.es
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4Q conjunto
B

4? conjunto
C

42 conjunto
V

4° conjunto
E

42 conjunto
F

42 conjunto
G

Concumo

cunioi,

- Cada queitão objetiva nupondlda connetamente valenã 1 (um)§ 1Q
ponto.

- A coaneção dai pnovai objetivai ienã ^eita pon pnoceao ele-§ 2°
tionico.

3Q nu-

Ant. boie

20 [vinte) 
quutõei.

e/n 
de

em 
oitenta)

Ant. 14 
queitõei

G 
R 
U 
P
0 
S

V
E

C 
u 
R 
S 
0 
s

Lingua Pontugueia: Redação 
Matemática 
Hii tonta  

Lingua Pontugueia; Red.ação 
Matemática 
Química 

Lingua. Pontugueia; Redação 
HLi tonta 
Geognafiia 

Língua Pontuguu ; Redação 
Língua Lngleia 
HiitÕnla 

01 dlicunilva
05 dlicuniivai
05 dlicuniivai

01 dlicunilva
05 dlicuniivai
05 dlicuniivai

 01 diicuMiva
05 dlicuniivai
05 dlicuniivai 

01 dlicunilva
05 dlicuniivai
05 dlicuniivai

01 dlicunilva
05 dlicuniivai
05 dlicuniivai

01 dlicunilva
05 dlicuniivai
05 dlicuniivai

Lingua Pontugueia; Redação 
Biologia 
Química 

- 0 total de pontoi dai pnovai objetivai (74) ienã iqual ao 
objetivai neipondidai connetamente pelo candidato.

com
conitaná

7 5-04 eonteúdo-i dai pnovai dZicuaiivoi ienão avaliadoi
5 (cZnco) queitõe^i pon dlidptina, excetuando-ie Língua Pontugueia que 

nedação.

§
nvto de quutõeé

Lingua Pontugueia- Redaça.o
Biologia 
Hti tonta 

Panãgna^o Único - 0i conjuntoi de pnovai ienão aplicadoi noi dlai 12, 
73, 14 e 15 de janelno de 7993, e cada um delei tená dunação de 4 [quatno) honai.

Ant. 7 3 - Ai bancai elabonadonai obedecendo aoi pnognamai do
Veitibulan devenão dan ãi pnovai objetivai um canãten genal e ãi pnovai diicumivai, 
um canãten mali eipecl^lco que atenda ãi panticulanldadei de cada gnupo de 
exceção ^eita ã pnova de Lingua Pontugueia: Redação.

- 0i conteúdoi dai pnovai objetivai ienão avaliadoi com baie 
pon diiclpllna, penfiazendo um total de 180 [cento e
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a

hoííló

•ócutó

com

pe£a
^ÕnmuZa

T = M + V

VA ELIMINAÇÃO E VA CLASSIFICAÇÃO

cZaòiZ^ZcatÕnZo

d)

Ant.
3 

ondem

Ant. 16 - SomenZe tenã 4cuu p/tovaó cLcócíz/lóZvíu cowógZdíW e 
noitu pnocu^adai pata ^Zni de. AeZeção o candZdato não eZZmZnado, de acordo 
oí AntZgoò 18 e 7 9.

Ant. 17-0 totaJL de ponto-i do candidato (T) ienã obtido

Ant. 18 - Se/tã eZZmZnado e ex.ei.uldo do pnoceàio 
do Concotio VeztZbuZan o candZato que:

a)
b)
c)

áa-Ziat a uma dm pnovai;
oi an de quaZquen meZo {^nauduZento;
tZaan 0 (zcao) em quaZquen uma dm cLóicZpZZnm dm pnovai ob- 
jetZvai;
exceden o ZZmZte de 3 (tnei) vezez o nãmeno de vagai ofienecZ- 
dai pon cotio, obedecendo-ie ã ondem decnucente do totaZ de 
pontoi dai pnovai objetivai.

19-0 pnoceao cZmiZ^ZcatÓnZo ienã compoito de dum fcmet>:
- a pnZmeZAa fime cZmiZ^Zcana oi candZdatoi até o ZÁmite de 

Itiú) vezrn o nãmeno de vagai o^enecZdm pana cada cotio, obedecendo-ie ã 
decneicente do totaZ de ponto-i daz pn.ova-6 objetZvai;

- a segunda cZcmòZ^Zcanjã oi eandZdatoi ate o ZZmZte daA vagai 
°f>M.eeZdai pana cada cotio, obedeeendo-Ae ã ondem deenezeente do totaZ de pontoi 
°btZdo peZo candZdato, de acondo com a ^ÕnmuZa pneuZita no AntZgo 17.

M^MQlUEFR.a.o-, /z

§ 2Q - A cotnecão dai pnovai diicutiZva^i obedecztã a ctiZétioi> 
pnevZamente eztabeZecZdoi peJZai bancai de conneção e devZdamente apnovadai peZa 
Sub-ReátonZa AcademZca, pana que haja o mãxZmo de unZ^onmZdade.

§ 3Q - A nota da pnova dZicotiZva de cada dZicZpZZna ienã 
ioma dai notai attZbuZdai ãi conne^ipondentez queztod.

§40.-0 totaZ de pontoi dai pnovai dZicotiZvai (P) 8QAÃ. obtZ- 
do muZtZpZZcando--ie peZo ^aton 6 i-ieZz] a ioma da nota da Redação com ai 
dai duai dZicZpZZna^ def^ZnZdai pana cada gnupo de cutioi.

§ 10 - A cada queztão dticotiZva ietã attibuZda uma nota de 0 
(zeno] a 2 [doZz], excetuando-t>e a Redação a que ie attZbuZnã uma nota de 0 {ze- 
no] a 10 (dez), admZtZndo-Ae, em quaZquen caio, um aZgatcimo decZmaZ, múZtZpZo de 
0,1.
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I - GRUPO VE CURSOS A

II - GRUPO VE CURSOS 8

III - GRUPO VE CURSOS C

11/ - GRUPO VE CURSOS V

1/ - GRUPO VE CURSOS E

doi 
a

tido* nu p/tovu dúcuuívu de Matemática,
a me*ma o^dem pa/ta u pttovu objetivu, cuo peutbta o empate.

do* nu

a me*ma o/cdem pa^ia u p/tovu objetivu, cuo peutbta o empate.

tido*
do-*e a

Suce**ivamente, com bue no maiost námeAo de ponto* obti-
psiovu dúcuuivu dc Biotogia, Língua Potáugueta e Hi*to^ia, *eguindo-*e

Suee**ivamente, com bue no maioA, numeAO dc ponto* ob
tido* nu pttovu di*cuuivu dc Língua Potitugue*a, HútÕnia c Geog/ia^ia, *eguindo- 
*c a muma oxidem pa/ia u ptiovu objetivu, cuo peuúta o empate.

§ 1Q - Cuo ocomlu empate na uítima cotocação da p^imei^a fia- 
*e, o* candidato* tetão *uu pstovu dúcuuivu coMiigidu e *uu notu pn,ocu*a- 
da* na *egunda ^ue de ctu*i^icaç.ão.

§ 2Q - Cuo ocoM.a empate na uttima cotocando da *egunda ^ue 
de ctu*i^icação, o de*empate *end efetuado de acordo com o* cnÁtenio* que *e *e- 
guem:

Suce**ivamente, com bue no matou nume/io de ponto* ob- 
nu pttovu dttcuuivu de Matemãttca, Língua Po^tugue*a e HtttÓ/iía, *eguín- 

me*ma ottdem pa/ia u ptiovu objetívu, cuo pcuúta o empate.

Suce**ívamente, com bue no maíoA. numetio de ponto* obtí- 
nu pttovu dúcuuívu de Quúímíca, Matemdtíca e Língua PoAtugue*a, *eguíndo-*e 

me*ma o^dem paeia u p/tovu objetívu, cuo peuí*ta o empate.

com bue no maion. numero de ponto* obtí-
FÍ*íca e Língua Potáugue*a, *eguíndo-
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l/I - GRUPO DE CURSOS F

l/II - GRUPO DE CURSOS G

Á/tzí. 20 - A4 p/tova4 do ConcunAo VeAtltulan nao eAtão AujeltoA a
nevtião.

DA MATRICULA

ma-

de 7993.

da

(no-

AaZ. 23 - 04 demaZó candldatoA, claAAl^lcadoA pana o 1Q AemeAtne,

pontoA
HlAtÕnla,

pontoA
Aeguln-

(dnqlienta
1993

AemeAtne

En-
Cl-

SuceAAlvamente, com boie no malon númeno de. 
obtldoA naA pnovaA cLIacuâaIvoa de Língua IngleAa, língua PontugucAa e 
iegulndo-Ae a meAma ondem pana oa pnovaA objetlvaA, caio penAlita o empate..

SuceAAlvamente, com baAe no malon númeno de. 
obtidoA naA pnovaA dlicuÂAlvaA de Biologia, Química e Língua PontugueAa, 
do-Ae a meAma ondem pana oa pnovaA objetlvaA, coao penAlita o empate.

- Voa vagaA o^enecldaA, em qualquen cuâao, 50% 
ao pnlmelno AemeAtne letivo de 

e. 50% (dnqlienta pon cento) Aenão pana matnlculaA ne^enenteA ao Aegundo 
letcvo do rneAmo ano, obedecendo-Ae d ondem de ctaAAl^lcação.

§ 7 5 - A4 vagai o^enecldaA pana 04 cuaaoa de Agnonomla, 
nla da Computação, ClênclaA SoclalA, PltoAo^la, Matemática, Eitatlitlca, 
da Computação, Flilca, Química,

Knt. 22
pon cento) Aenão pana matnlculaA ne^enenteA

Engenha- 
Clêncla 

LetnaA-Pontuguêi (matutino) e pana o A cuâaoa 
CEIMES Aão deAtlnadoA a matnlculaA ne^eaenteA ao pnlmelno AemeAtne de 1995.

§ 2Q - Aa vagaA o^enecldai pana o cuaao de LetnoA-PontugueA 
ianno) ião deAtlnadoi a matnlcutaA ne^enenteA ao Aegundo AemeAtne de 1993.

§ 5Q - 04 candldatoA dai A l^lcado A noA cuâaoa de Agnonomla, 
genhan^a da Computação, ClênclaA SoclalA, FlloAo^la, Matemática, EAtatlitlca, 
e.nena da Computação, Flilca, Química, LetnaA-PontugueA (matutino) e noA cuâaoa da 
CEUNES que não neqaeaen.em Aua matnlcula pana IngneAAo no 1Q AemeAtne de 1993, no 
Pedodo eAtabdecldo pda Sub-Peltonla Acadêmica, pendenão o dlnelto de IngneAAo 
na UnlvenAIdade, que &ol obtido com Aua daAAl^lcacão no ConcunAo VeAtlbulan de 
1993.

Ant. 21-0 pneAente ConcunAo 1/eAtlbdan AÕ Aenã válido pana 
tnlcula no ano letivo



9.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

04

docume.ntoó a.baX.x.0

de.

VA EXECUÇÃO 00 CONCURSO VESTIBULAR

peAde-
no

a)
b)
c)
d)
e)

senão 
cZas- 

de

que não ^izenem sua matnZcuZa na epoca estipuZada, tenão seu ingnesso automatZ- 
camente tnansfienZdo pana o 20 semestne do mesmo ano.

Panãgnafio QnZco - Oconnendo vagas pana o 10 semestne ZetZvo, 
convocados pana seu pneenchZmento, pon EditaZ, candidatos onZginaZmente 
si^icados pana o 20 semestne do mesmo ano ZetZvo, obedecendo-se ã ondem 
cZassi^icação pon cunso.

AaZ. 26 - No ato da matnZcuZa os candidatos deverão apnesentan 
neZacZonados, que senão netZdos pana o cadastno do aZuno:

Ant. 24 - Os candZdatos cZassi^icados, convocados pana o 20 
tne, que não neqaenenojn sua matnZcuZa no penZodo estabeZecZdo em EditaZ, 
não o dZneito de ingnesso na GnZvensidade, obtido atnaves de cZassi^icação 
Concunso 1/estZbuZan de 7 993.

hZstonZco escoZan do 20 Gnau (oniginaZ);
uma ^otogna^ia 3 x 4, necente;
documento de ZdentZdade (fotocopia);
pnova de quitação com a Justiça EZeitonaZ (fotocopia);
pnova de quitação com o Senviço MiZitan (fotocopia).

Panãgna^o UnZco - A não apnesentação dos documentos acZma neZacZona- 
dos tonnanã sem e^eZto a cZassZ^Zcação do candidato.

Ant. 25 - Apos vencZdos os pnazos pana matnZcuZa, se oconnenem va
gas, senão convocados pana pneenche-Zas nos neápectZvos cunsos os candidatos 
apnovados no Concunso 1/estZbuZan de 7 993, em ondem descnescente de pontos.

Ant. 27-0 candZdato apnovado no Concunso UestZbuZan da UnZvenstda- 
de FedenaZ do EspZnZto Santo que jã se encontne matnZcuZado em um de seus cunsos 
^upencones, senã automaZZcamente desZZgado do cunso que esteja cansando, caso 
opte peZa matnZcuZa no novo cunso pana o quaZ Zngnessou peZo pnesente vestZbu- 

tudo de con^onmZdade com o AntZgo 50. da PontanZa 837, de 31 de agosto 
^^0 do MZntstenZo da Educação.

Ant. 28 - A Sub-ReZtonZa Académica baZx.anã, atnaves da impnensa Zo- 
C-oZ, os edZZaZs necessãnZos, convocando os candidatos pana a matnZcuZa.

Ant. 29-0 Concunso VestZbuZan da UnZvensidade FedenaZ do EspZnÁZo
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ot>

Znie.gfia.,

SALA VAS SESSÕES, ABRIL VE 1992VE29

' / i-4>

PaÁãg^a^o Untco - 0 EdttaE dc tnácAtção AeAa untco pa/ta todo* 
Cuàaoa da UntveAA idade,.

ROBERTO VA CUNHA PENEVO 
PRES1VENTE

dt aÁt 9l(uM

Pastag^ca^o Cinte o - Voa de,ctbocA e po/iece/tez daA Bancas Eiabo/iado^as 
e dc co Miccão não cabe, ne,cuJiAo ã UntveAtidade Fedenat do Eòptntío Santo.

A/tt. 37 - A>ó psie^enteá nosunas deverão òeA publicadas, na 
no Botettm Ofitctat da UFES.

A/lí. 32 - Re.vogam-Ae. cos cLóspoôlçõe^ ejn contMAto.

Ahjt. 30 - Qaat^qaeA duvZdaA e,/oa /Lcctamaçõe^ ^e.^eAcntcô ãs qautõeA 
deus ptiovaA do Conccuuo Ve^ttbaZaJi deveAao 4CA £e.vadaA pote eAQAÁto, de,vtdaine,nte. 
fandame,ntadaA ã Sab-Retto/ita Acadcmtca no pnazo de, 24 (vtnte e quatio} ho/uu 
apoó o teAmtno da ãtttma pttova, paJta anaLi^e. e, po A textos pa/te.ce/1. daA Bancai E£a- 
bofLadosiaA.

Santo pa/ia 1993 ^eA.ã /i.e.attzado pet,a Sab-ReÀtonta Académica, qac bavca/iã oò cdt- 
tats ncce^óã/itoò.


