
RESOLUÇÃO H° 30 /26

COMSIPERA.WO o Parecer da. ComiAAÕo de EnAino e Exíeiuão,

RESOLVE:

o

Art. 19 - 0 ConcurAo VeAtibutar da. UniveTAidade Federal 
EApxrtto Santo para. 1927 Aerã regido peZaó preAenteA normoA.

NORMAS COMPLEMENTARES PARA 0
CONCURSO VESTIBULAR VE 1937.

a) 
bj

VO 
tendo

peta
da

VAS INSCRIÇÕES

Art. 29 - Aa ini eriçou Aerão feitas mediante requerimento diri
gido ã ComiAAão Coordenadora do VeAtibutar, em $ormjtãrioA ^omecidoA ooa 
candidatoA peta ComiAAão.

Parágrafo Único - 0 requerimento de inAcrição deverá a er correta 
e integralmente preenchido de acordo com a orientação do Manual do Candi
dato, Aob pena de indeferimento da inAcrição.

Art. 3°. - Aa inAcriçõeA Aerão abertoA por Editat baixado 
ComiAAao Coordenadora do VeAtibutar e publicado no Boletim Oficial 
UFES e na imprenAa tocai.

Art. 49 - Poderá inAcrever-Ae no ConcuOAo VeAtibutar apenaA 
candidato:

UFE3 . R,82

0 CONSELHO VE ENSINO E PESQUISA VA UNLVERSIVAVE FEVERAL 
ESPÍRITO SAKTO, no uao de auoa atnibuiçõeA tegaiA e OAtatutãriaA, 
ejn vlAta o que conáta do ProceAAo n? 4.424/26-67 - ComiAíão Coordenadora 
do VeAtibutar, Anexo o de n9 5.365/36-11; e

que tenha completado o nlvet de eAcolarczação do 29 grau;
que ca tej a matriculado na última Aerie de eAcolarczação do 29 
grau;

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

; 1
i l
í
}

!(



inicriqao

.2.

c)
d)

a)
b)

VecTetO 
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pana

GRUPO DE CURSOS B
ADMINISTRAÇÃO
ARTES PLÁSTICAS - BACHARELADO
BIBLIOTECONOMIA
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c) paAa o quat eitejam gaitando, no máximo 2 (duai) diiciptinai 
para complementar o emino iuptetivo do 20 grau.

Parágrafo Onico - Pe acordo com o § 10 do artigo 49 do 
68.908, de 13.07.71, ienã comidenada nula, pana, todoi oi e^eÁJtoi, 
cJjJAii^ieaqão do candidato que. não apreientar, até a data fixada 
matricula, prova de. ter completado escolarização do 29 grau.

Art. 50-0 candidato deverá instruir seu pedido de 
com oi seguintes documentos:

documento de identidade (apresentação);
comprovante de pagamento da taxa de inscrição pana o Concurso 
Vestibular de 1987;
1 (um) fiotogna^ia recente 4x6 pre^enenciatmente, ou 3 x 4; 
documento que atenda a uma dai exígencxai reiativai aoi 
item a, b_ e c do cuit. 49.

Art. 60 - No ato da imcnição ienão ^omecidoi aoi candidatai :
a) rnanuai do candidato;
b) ^onmutãrio próprio pana o requerimento.

Art. 70 - Pana efeito de imcnição, oi cutíoí da Univeuidade 
Federai do Eipirito Santo ficarão divididoi em 3 [trêi] grupou

GRUPO PE CURSOS A
AGRONOMIA
ARQUITETURA
ENGENHARIA CIVIL
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA MECÂNICA
FTS1CA
MATEMÁTICA
TECNOLOGIA MECÂNICA - OFICINAS E MANUTENÇÃO (NOTURNO)
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CIÊNCIAS CONTÃBEIS (NOTURNO)
CIÊNCIAS ECONÓMICAS
COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIREITO
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - LICENCIATURA
EDUCAÇÃO FÍSICA - FEMININO
EDUCAÇÃO FÍSICA - MASCULINO
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
LETRAS
PEDAGOGIA
PSICOLOGIA
SERVIÇO SOCIAL

GRUPO DE CURSOS C
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
ENFERMAGEM
MEPICINA
ODONTOLOGIA

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

Alt. 8Q - No azquznimento dz inicJtição, o candidato podeXã op- 
tati poA. até 2 (cíoZá) cujiaoa, na ofidem dz Aua p/tz^eÁzncia, dzntfto dz 
mzAmo gsiupo dz cuaaoa.

§ J9 - Oa candídatoA ao Cuuo dz Educação FZiica em J* z/ou 2? 
opçõzA podeXão ^azzn. uma opção, çuz ao teXã uattdadz no caso dz Azaem 
dzctanadoA tnaptoA no examz bto^cizco z/ou no tzAtz dz habdXixladz 
aquztz cuuo.

§ 29 - 0 cAndidato concoM.eAa apznaA aoA cuuoa cujai 
^oftem dzcta/iadai,.

§ 3Ç - A opção AubAzqlLzntz a p>úmziJWL, az não peAtzncza 
Gnupo dz CuAAOA dzAta, AeXã conA-i-deAada nula.

§ 49 - No ato da tnACAtção, o candidato ^anã opção poa 1 
Zcngua zAtAangzVia (FàancêA ou IngiêA),

UFES . R.g,



PÁS PROVAS

quadro

A 8 C

40 queitõei? PROUA

.4.

Art. 11-0 Concuno Veitlbular de 1987, abrangendo to dai 
matêrlai do núcleo comum obrigatório do enilno de 29 grau, expreno 
Lei 5.692 de 11 de agoito de 1971, compor-ie-á de 4 (quatro) provai.

Art. 12 - Cada uma. dai 4 (quatro) provai terá 60 (ieaenta) 
queitõei objetivai, valendo 10 (dez) pontoi cada uma, conforme 
abaixo:

20 queitõei
20 queitõei
20 queitõei

Inicrlção
terá

O.S.P.B..
GEOGRAFIA
HISTORIA.

BIOLOGIA.... 40 queitõei
FÍSICA ..... 20 queitõei

ai
na

PARA TOPOS OS CURSOS
LITERATURA BRASILEIRA
LÍNGUA PORTUGUESA 
LÍNGUA ESTRANGEIRA 

§ 1Ç - No 79 dia de prova, alem dai 60 (ieaenta) queitõei obje
tivai, haverá para todoi oi cunoi uma Queitão de Redação em Língua Portu- 
gueia, devendo o candidato deienvolver um doi temai apreientadoi.

§ 29 - No 29 dia de prova haverá uma parte dlicunlva eipeclflca 
para cada grupo de cunoi, como ie itgue:

^GRUPO

O.S.P.B..
GEOGRAFIA
HISTORIA.

f PROVA

Art. 99 - Será fornecido ao candidato um cartão de identifica
ção, em modelo ãnlco, emitido pela Cominão Coordenadora do Veitlbular.

Art. 10-0 candidato que preencher o formulário de 
iem obedecer a iodai ai exlgênciai conitantei dai pruentei normai, 
iua Znidilçãjo anulada.

. 20 queitõei 

. 20 queitõei 

. 20 queitõei

. 40 queitõei

QUÍMICA  ‘ .
MATEMÁTICA.. 20 queitõei

. 20 queitõei

. 20 queitõei

. 20 queitõei

I? PROVA FÍSICA........... 40 queitõei
BIOLOGIA.... 20 queitõei

MATEMÁTICA.. 40 queitõei
QUTMICA  20 queitõei
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!? PROPA
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O.S.P.B 20 queitõei 
^{ATEtÁánCA.. 20 queitõei 
FÍSICA  20 queitõei

GEOGRAFIA... 40 queitõei
BIOLOGIA.... 20 queitõei

HISTORIA.... 40 queitõei 
QUTMICA  20 queitõei



QUESTÃO VE REOAÇÃO

QUESTÃO VE FÍSICA :

QUESTÃO VE HISTORIA :

QUESTÃO VE BIOLOGIA :

.5.

GRUPO A
GRUPO B
GRUPO C

Acneselmo de até 301 Aofe-te a soma dos pontos obti
dos nas questões objetivas de Química e Biologia, 
pana candidatoS do gnu.po C.

Acnéscimo de até 30% sobne a soma dos pontos obti
dos ;uu queiíõeó objetivai, de Matemática e Física, 
pala candidatos do gnupo A.

- urna panie diseu/isiva de Física;
- uma pante discunsiva de HistÕnia;
- uma pante diseunsiva de Biologia.

Acnéscimo de ate 30% sobn.e a soma dos pontos obti
dos nas questões objetivas de Língua Pontuguesa e 
Litenatuna Bnasilelna, pana todos os candidatos.

Acnéscimo de até 30% sobne a soma dos pontos obti
dos nas questões objetivas de Histõnia e Geogna- 
fia, pana candidatos do guapo B.

>• «UFE3 . R.M
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Ant. 13 - A questão de nedação bem como as pontes discunsivas - 
dauão um aenéscÁmo de atã 30% sobne a soma dos pontos obtidos em questões 
objetivas, de acondo com o que se segue:

§ 19 - Na eouneção das questões de nedação e pontes disciinsivas 
senã atuibulda uma das notas inteinas de 0 (zeno) a 10 (dez).

§ 2Q  o pencentuat constante do caput deste antigo senã obtido 
multiplicando-se peto ^atox 3 (tnêsl a nota atutbulda na eonneção.

§ 39 - Senã atnibulda nota 0 {zeno) a pante discunsiva especi
fica nespondida peio caruLidato e não nefenente ao Gnupo de Cunsos pon. ele 
escolhido.

Ant. 14 - lada pnova senã etabonada pon tinia comissão de pnofes- 
sones escolhidos pela Comissão Coondenadona do Vestibutan e, sempne que 
possível, com assessonia de pnofessones do ensino de 29 gnau.
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A/tt. 15 - Aa oueiZõeà dai 4 (quatAo) pAovai veAiaAÃo 
conteúdo aeneAente ao emino de 29 gAau, conitante doi pAogaamai do 
caAio veitibutaA.

Pa/iÕg^uióo Quico - Fica vedada a etaboAação de pAovai cujo 
uttAapaae o nivet de complexidade ineaente ã eicolaAização de

AaX.
do eonctvwo:

a)

PA ELIMINAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

20 - SeAa eliminado e excluído do pAoctiio ciai ii&icatÕAio

I 
candidato que faltoA a uma dai pAovai ou tiaaA 0 {zeAo) 
quatquea dai pAovai objetivai;
p candidato que obtiveA total genal de pontoi nai pAovai ob
jetivai in^eaioA a 720 (ietecentoi e vZÁíek;^ \

\ / .6'.
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§ 19 - Oi temai pana a quutão de Aedação ieAão apauentadoi 
peta comtiião de pAo^enoati encjaviegada de etaboAaA ai queitõei objeti
vai da paova de Comunicação e Expaenão.

§ 29 - Ái queitõei diicuuivai eipecu^icai ienão etaboAadai pe
lai corainõei de pAo^eaoaei eneaM.egadai de etaboAaa ai queitõei objeti
vai da mateoia coaaeipondente.

fvit. 16 - Na etaboaação dai paovai deveião pAevateceA oi eonhe- 
eúnentoi bãiicoi e oi aipeetoi quaíitativoi, com veAi^iaação de capacida
de de Ao.aiod.nio, de anãíiie e ilnteie e de aptidão pana pAoaeguimento 
de eitudoi em dvei iupeaioA.

AAt. 17 - Ai queitõei objetivai do ÉoncuAio Veitibataa 
idênticai paAa todoi oi cjxAíoí de um meimo gAupo.

ÁAt. IS - A duAação de cada pAova ízaÕ de 4 (quatAo) hoAai.

AAt. 19 - SeAã adotado o pAoceaamento etetaõnico poJia coAAeção 
dai quatõei objetivai.

Pa>úzgAa^o Cínico - A quutão de aedação e ai queitõei diiaiAii- 
vai eipedfiicai ieAão coAAigidai poa gAupo de pAo^eaoAei convidadoi peta 
Comiiião CooAdenadoaa do VeitibutaA.
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pana aquele cumo. 
do na danificação, ie o limite dai vagai pana o cumo, de acordo com 
Antigo 21, não for alcançado com oi candidatos de 1^ (primeira) opção.

Art. 24 - A danificação doi candidatai pana cada cumo, 
qualquer faie, obedecerá rigoroiamente ã ordem decrescente do total 
pontoi obtidoi petoi candidatai, respeitando o diipoito no Artcgo 23.

Parágrafo Único - A danificação iniciai far-ie-ã 
em conta, apenas, o total doi pontoi obtidoi pelos candidatai nai 
toes objetivai, enquanto, pana a danificação final, serão também 
tadoi oi pontoi da queitão de redação e dai queitoes^diicuriivm.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

/Vct. 21 - 0 processo clrnsificatÕnio senã composto de duas 
ses; a primeira danificará, para cada curso, candidatos ate o limete de 
duas vezes o número de vagas oferecidas exetuada a hipótese prevista 
Artigo 2’itp enquanto a segunda classificará candidatai até o limite 
vagai oferecidas pana cada um doi cursos.

Art. 22 - Além do previsto no Migo 20, senão também considena- 
doi excluídos do processo final de danificação todoi oi candidatai não 
classificados na primeira faie.

Art. 23 - Eht ambas ai faiei de danif.lcação, pana cada cuaío, 
ienã dada preferencia ao candidato que tenha feito iua 1^ (piimeiaa) opção 

0 candidato de 2^ (iegunda) opção iomente ierã induZ-
o

o candidato que obtiver total de pontoi inferior a 120 (cento 
e vinte) na parte objetiva de Língua Portugueia e Literatura 
Braideira;
o candidato que obtiver total de pontoi inferior a 120 (cento 
e vinte) nai portei objetivai de:

- Hatematica ou Pliica - ie candidato aoi cutíoí do grupo A;
- HéitO'iia ou Geografia - ie cajididato aoi cutíoí do grupo B;
~ Qtumica eu Biologia - ie candidato aoi cutíoí do grupo C;

o candidato que obtiver nota 0 (zero) na queitão de redação.

Pajiãg/tafo Único - Para efeito da dirlnação de que trata o 
iente antigo, não ienão computadoi oi pontoi obtidoi nai queitõei 
iivai.



GRUPO PE CURSOS A

GRUPO PE CURSOS C

ma-

.8.

fiAt. 27 - Ehi hipótese alguma haveaá iegunda chamada, vista, Ae- 
visão ou. aecontagem de pontes de qualquea pAoua ou questão.

{cln- 
i emes toe 

matalculai Ae{eaen-

PA MATRTCULA
Axé. 28 - O pAesente ConeuAso VestibulaA senã válido paaa 

talcula no ano letivo de 1987.

Knt. 29 - Vai vagai pAeendvidas em qualquea cuaso, 501 
qllenta poA cento) ieaão pana matAlculas Ae{eAentes ao pAimeiAo 
letivo de 1987 e 50$ {eínqlienta poA cento) ieAão{

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO
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AaZ. 25 - Caso ocoAAa empate na última colocação da {ase ini
cial, todos esses candidatos senão automaticamente incluídos, independen
temente do limite estabelecido no fatigo 21.

f-ht. 26 - Caso ocoaau empate na última colocação da {ase {inal 
da classl{icaçõ.o, o desempate {oA-se-Õ de acoAdo com os cAiteatoi que se 
seguiam:

a) o aproveitamento doi candidatoi iená {eito iuceaivamente, 
com base namaioAioma doi pontoi obtidoi nas questões de 
Histõ>via e GeogAa{ia, de LiteAatuAa SAaiileiAa e Língua Poa? 
tuguesa, de lÁatemãtica e Física e de Química e Biologia.

a) o apAoveitamento doi candidatoi ieAa {eito iuceaivamente, 
com base na maioA ioma doi pontoi obtidoi nas questões de 
Química e Biologia, de LiteAatuAa BAasileisa e Língua Poa- 
tuguesa, de Matemática e Física, e de H.istÕAia e GeogAa{ia.

a) o apAoveitamento doi candidatoi {aa-ie-ã, iuceaivamente, 
com base na. maioA ioma doi pontoi obtidoi nas questões de 
Matemática e Física., de LiteAatuAa BAasileiAa e Língua Poa- 
tuguesa, de Química e Biologia, e de distÕAia. e GeogAa{ia.

GRUPO VE CURSOS 3
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- HZôtõ/Léeo Eico&vt do 29 gnau (oniginaL);1
- Uma ^otogna^ia 3x4 decente.;

z

tiA ao Aegundo AemiAtnz Letivo do meAmo ano, obedeeendo-Ae ã ondem 
ctaAAifiicação.

§ 19 - Ai vagaA o^enecidoA pana oa cunAOA de Agnonomia, Matemá
tica e FlAica Aão diAtinadaA a matnlcutaA ne^enenteA ao pnimeino AemeAtne 
de 1987.

§ 2Ç - Oa candidatoA cLaAAi^icadoA noA cunAOA de Agnonomia, Ma- 
tematica e FlAica que não nequenenem Aua. matnlcuia pana ingneAAo no 19 
AemeAtne de 1987, no penlodo eAtahetecido peia Sub-Reitonia pana. Aaauntoa 
AcadêmicoA, pendendo o dineito de ingneAAo na UnivenAidade, que fioi obti
do eom a ctaAAi^icação no ConcunAo VeAtibutan de 1937.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO
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Ant. 30 - Oa demaiA candidatoA, ciaAAi^icadoA pana o 19 AemeA
tne., qae não {izenern Aua matnlcula na época lAtipuiada, tenão A eu ingneA
Ao automaticamente tnanA^enião pana o 2$ AemeAtne do meAmo ano.

PanÕgna^o Unico - Oconnendo vagaA pana o 19 AemeAtne Letivo,Ae
não convocado A pana a eu pneenchímento, pon Editai, candidatoA oniginat- 
mente cLaAAifyicadoA pana o 29 AemeAtne do meAmo ano Letivo, obedecendo-Ae 
ã on.dem de cLaAAi^icaqão pon. cunAo.

Ant. 31 - Oa candidatoA cLaAAi^icadoA, convocadoA pana o 29 Ae- 
miAtne, que não nequenenem Aua mainlcuia no penlodo eAtabetecido em Edi
tai, pendenão o dinetto de ingneAAO na Univennidade, que ^oi obtido atna- 
veA da ctaAAi^Lcação no GoncunAO VeAtibutan de 1937.

Ant. 32 - ApoA vencidoA oa pnazoA pana matnlcuLa, Ae aaonnenem 
vagaA, Aenão convocadoA pana pn.eeneh.e-Loa oa candidatoA apnovadoA no 
ConcunAo VeAtibutan 87, em ondem decneAcente de pontoA, noA neApectcvoA 
CUAAOA.

Panãgna^o Único - Não Aenão convocadoA pana pneenchímento de 
vcLgaAdnemaneAcenteA pana 2Í opção, candidatoA que Ijã tenham ocupado vaga 

<a - em 1. opção.
Ant. 33 - No ato da matnlcuLa oa candidatoA devenão apneAentan- 

oa documentoA abaixo netacionadoA, oa quaiA Aenão netidoA pana o cadaAtno 
do atu.no: z—



■00 EXAME 3I0FÍSIC0 E PA PROVA PE HABILIPAPE ESPECIFICA

poite

.10.

K)tt. 34 - Á Sub-Reitonia pana kssuntos Acadêmicos baixanã, atna- 
véó ck zmp^enia tocai, os editais necessãnios, convocando os candidatos - 
classificados pajta a matnícula.

- Vocumento de Identidade (fotocópia);
- Pnova de quitação com a Justiça Eleitonat (fotocopia);
- Pnova de quitação eom o Senviço Hititan. (fotocópia);

Panãgnafo Único - A não ppnesentação dos documentos acima neta- 
cio nados tonnanã. sem efeito a classificação do candidato.

medica
de

pnova de 'labilidade específica se- 
sen 

em 
ctonognama

§ 59 - Os nesultados do exame biofísico e da pnova de habitida- 
de específica senão divulgados peio Centno de Educação F-csica e Pespontos 
da UFES.

UFE3 . R-02
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A/tt. 35 - Os candidatos que o planem peio Cunso de Educação Físi
ca, em quaJlquen opção, senão submetidos a exame biofísico e pnova de habi.- 
tZdad.e. etpecífoica, de canãtet elimi.natõnia paaa este canso.

§ 1Q - A veni^íeação das condições ^psicas pnavistas neste anti
go não constitai auaiiação de conhecimentos adquinidos e não ^anã 
inte.g^Miite do Concanso Vestibutan..

§ 2Q - 0 exame bioiZsico sena n.eaiizado pon. uma junta 
com supeavisão do LabonatÕnío de Fisiologia do Exenclcio do Centno 
Educação Física e Pespontas da UFES.

§ 39 -A pnova de habilidade especZfoca senã noatizada pon. uma 
banca examinadoaa constituída pon. docentes do Centno de Educação Física e 
Vespontos da UFES, segundo nonmas apn.ogadas peto Conselho Pepantamentat do 
xe^enido Centno.

§49-0 exame biofísico e a
não xzaUzados antes da execução do Coneuxso Vestibutan., em data a 
maxcada peto Centno de Educação Física e Pespontas da UFES, publicada 
Edital inten.no no âmbito desse Centno, em consonância com o 
da C.C.V.

inten.no


todoi

de.

JOSc

*

.11.

DA EXECUÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR

And. 36-0 ConcHMo Veitibu/jM. da UFES pana 1987 ieAã neatiza- 
do peia Sub-Reitoria para Aauntoi Acadêmica, atrauêi da Comiaão Ooor- 
duLviadora do VeAiÁiuian que baixará oi editaii neeeiiárioi.

Parágrafo único - 0 Editai de Imcrição ierá único para 
04 Cu/oíoa dd UniveMidade.

í ABIj-ZAID

§ 69 - 0 candidato que não comparecer ao exame bio^Ziico e/ou ã 
prova de habilidade upecl^ica na data e horário detominadoi, ieÁã con- 
iidenado inapto pana o cilhío de Educação FZiica.

§79-04 candidatei inabititladoi pana o cauo de Educação FZ- 
&ica tenJão a4 2 (duai) ouinai opçõu coniideAadai na ofidem de pne^eAencia 
indicada como 1^ (pHineiHa) e 2^ (.segunda), Hcipectivamenie.

• UFE3 . R-BJ

ZvtZ. 31 - Ai pneieniei Nommí devenão iea pubticadai na Zntegna 
no Botetin Olicioi da UFES.

An.1. 3S - õi caioi orniaoi ieiião decidida peto Conietho 
Eyiíííw e Pziquiia.

Ant. 39 - P.evogam-ie ai diipoiiçõei em contHÕnio.
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SALA DAS SESSÕES, 29 DE AGOSTO DE 1986
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