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Ucópõe A o Ima ZwyieAóo na Uizív&u^- 
dade, com isenção c/e veóicbaEat pa- 
/ta novo cutóo 4ape4Zo/t e eompêemen 
Zação c!e Miado a, em jiZveZ de, ojua- 
doação.
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0 COMSELHO VE ENSINO E PESQUISA PA UUIVERSTDAVE FEDERAL VO 
ESPÍRITO SAHTO, no teso de .&u<u atSzíbulçÕQA tegaiA e eóíaZiLÍíúZru, - 
tendo em vlAta o que corista do PstoccAAo n<? 6 542/84-1 - Sub-Relto - 
aZ:7_ Aeadêr-idxsa;

COKSTIERÀKVO a neceóAldade de iz atuaLczaAem aA no-fuiiaA pa
sta. -tngsceAAo nZveAA-cdade. com -cie.nção de veAicbulast pasta 
C.^iAO AU-pCSLCOSt;

C'. ‘:STdE^A!'i/(s a neceAiddade de ie utabeZece/Lem noswaA pasta 
c.r zn '.aç.ão de eA tudoA vs. nZveZ de çstaduajção; e

CO‘<SlVEKs\dVO. ainda, o Pastecest da ComíóAÕo de Eni-cno e Ex-
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Astt. ?? - Podesião obtest Inçjsieóio na Undve-U-édade,
■ÍAenção de coucusiao veAtlbuíast, candidaioi a :

aeaJdczação de novo atuo iupesúost, quando posctadosteA de 
dc.nC.oi.ia de osiaduaç.ão plena em custio stecoidieccdo pelo 
CEE;
eonip&emeictação de Eidudoi Pedagõg-ccaA, quando gstaduadoA 
em Llcencía-tu/ia Plena de conteúdo, de acostdo com a Pe- 
Aolução nQ 02/69 do CEE;
conctuAão de habilitação diveua do ettiAo en que obteve 
stam gstadaação;
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d) obtenção de LZeeneÚLtii/uz Ptena, em cuxao idêntico, quan
do diptomadoA em Lieenciatuxa de 79 Cxau - Lieeneiatuxa- 
de Cuxta Vuxação.

Pa/tagaa/o 1'nZco - Taxa o ÃngxzsAo a que Ae xe<exe o eaput 
deAte axtigo exigix-Ae-a o xeconheetnento do cuxao peio CFE ou xeva- 
ix-dação de diptoma quando Ae txatax de gxaduação no extexiox.

Axt. 20-0 xequeximento de ÃnAcxição paxa novo cuxao Aupe- 
xiox ou comptementação de estudos devexã sex apxesentado ao Vepaxta- 
i.ieiuz; de ,'XAuntoA Acadêmicos da Sub-Reitoxia Acadêmica, dentxo do 
pxazo QAtabetecxdo no Catendãxio Acadêmico, juntamente con os seguiu 
■ :cx dx cu.ixntos, que fox.nxão pxocesso iniciai. o. sex. encaminhado ao 
Cox.cçiado de Cuxao :

cópia, do xcxpeetivo diploma, devidamcnte xegixtxado; 
hiAiÕxieo ehcoiax do ccuo;
■vtogXou.n da,6 di.6éipituaó cauadaA;

:cuxxieíiiaj. l/xdxe” coapxovadc.
§ 1Ç - 0 C'<: ’ devetá /••dZG.Lt ,.o xe^uecl^enXc ‘--e iuícti

euxxo cu a l-abidditação que deAeja xecZizax.
§ 2Ç - SC/tá iÕ6pe i6ada a a.pxesentação doA pxooxajnax de dió- 

cx.pix.naA euxAodaA na. (JFES.
§ 3? - Ha.vexã apenaA uma etapa de ÁnAcxição poa ano joaxa 

eAta lAodaZtdade de ÁngxeAAo na UniveXAÁdade. no 19 Ae/neAtie tetivo.
§ 4Q - Cada eancxJato podciã Ao-Lixitax .insc/uição em, no 

i.:ã.x,ú:io doxA (02) cuxaoa.
Axt. 3°. - 0 nÓuncxo rãxxmo de vagas disponcveíA anuaCmente - 

pana, novo cuxao Aupexxox e coniptei:<cntação de eAtudoA pedagÓgiccA 
a£x.neoA a e b do Axt. I? - Aexã iguai ã Aoma daA vagãA abextaA pox

■txanA ^exêncÁa e deA-isteroxa ioxrr.atx.zada na Sub-Rettoxia Aea- 
dexiea e vagaA não pxeenelbidas no Concuxso Vestibucax.

§ 79 - Aó vagaA Aexão aquetaA AuXgídaA duxaute oa mexes 
agoAto a dezembxo do ano antexiox.

§ 2Ç - 0 tevantamento deAAaA vagaA Adã eietuado peta Sub- 
Rcxdoxxxc Acadêmica e Aubmetido ã apxovação do CEPq no pxímeíxo 
liieA.txe tetivo de cada ano.
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§ 39 - 0 Colegiada de. Curso poderá optar poA. c/uaZcucA. nui 

ro de vagas situado no intervalo que vai de 0 [zew] ao número i 
ximo estipulado na forma deste artigo.

§ 4Ç - Aó eventuais vagai» remanescentes de cada ano, 
poderão ser aproveitadas nos anos subseqllentes.

Axt. 4Q - As vagas para conclusão de nova 
obtenção de Licenciatura Plena alineas e e d do Art. 19 - serão 
xridccó pcZo-i Colegiadas de Curso, não podendo ultrapassar o percentu
al de 10% {dez por cento] do número de vagas determinadas para o ano 

í? no vestibular do respectivo curso.
Ari. 59 - Os critérios d.e seleção dos candidatos para obten 

ção de novo titulo serão fixados peto respectivo Colegiada de Curso, 
que os enviará ã Sub-Reitoria Acadêmica, para divulgação entre 
candidatos, no oeriodo de inscrição.

Art. 6Q - Caberá ao Colegiada de Curso proceder ã seleção - 
dos candidatos a novo cuaso supeoioa e cofíjicrienXação de estados.

Paaãgfui^o ftiico - Nos pnocessos de^etidos, o Colegiada de 
Cuoiso deveiã especi^icaa as ditiipiinas cujos eftédiios são ímediata- 
mente concedidos e indieaa aquelas que devam sea objeto de posteiioa 
delibenacão pelos VepaatamentoA.

Aat. 79 - C de^eAimenio do pedido de novo euuo supenioa ou 
de eomptementação de estudos somente teta validade paaa o semestite - 
letivo iinediata):iente seguinte ao da solicitação, pendendo o diaeito- 
ã vaga o candidato classiiicado, que não efetuas, sua maticcula.

AaX. SQ - Wão scÃã peniritido cuasaa simultaneamente dois - 
cuasos ou datas habilitações sob a (ÇoAjiia de ingresso de novo cauo su 
peaioa ou complementação de estudos.

A>vt. 9Q - Setã vedada a possibilidade de aeopção de canso - 
ao aluno que tenha ingressado na Universidade nos termos desta Reso
lução .
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Aat. 10 - Para a obtenção do novo titulo, ai qualquer. ton 
dos casos previstos nesta Resolução, os alunos estarão submetidos a 
todas as exigências eurtoiculares estabelecidas para o curso em qu&6- 
tão.
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A/lí. 11 - Et>Za Pezotação eftâtatá e/ii xjzqpft a patâUt da. data, 
dz zoa a ovação peto Con&zílio da Eiiô-cno z Pz&qtccia, A.zvoga.ndo-óz - 
az dízpozzçõez ui coitdTtMzo.
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