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RESOLUÇÃO 36 /90

NOWÂS VO VESTIBULAR VE 1991.
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aequeAimento
^oAnecidos

//

RESOLVE:

Aat. /<? - 0 ConcuASo VestibuIaA da UniveAsidade redeAat do Eó- 
pViZío Santo pasta. 7 99/ seAÃ A.egido petas pA.es entes no Amas.

peta
Uni-

COA-

do

//
!

0 CONSELHO PE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PA UNIVERSIDADE FE
DERAL DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 4uíu atAibuiçães tegais e estatutãaias, 
tendo em vista o que consta do Pao cesso númeAo 6614/90-50 - Comissão CooA.- 
denadoAa do Vestibulaa. - Sub-ReitoAia paAa Assuntas Acadênicos; e

CONSIDERANDO o PaA.eceA. da Comissão de Ensino de Gaaduação

documento de identidade (apa.es entação);
compa.ovante de pagamento da taxa de inscAição paaa o 
cuaso Vestibutaa de 199/;
2 (duaó) fiotogoa^ias aecentes 4x6, pA.e^eA.enccatmente,
3x4;
o candidato ao cuaâo de Educação FZótca, atem doA documen
tos acima, devenã apA.es entaA. atestado médico de aptidão $.- 

sdca pana o cuaso.

DAS INSCRIÇÕES

2<? - As inscAsções seÁão feitas mediante 
diAdgddo a Comissão CooAxienadoAa. do VestibuiaA., eri ^oAmutãAsos 
aos candidatos peta Comissão.

PaAãgfia.^0 Cínico - 0 aequeAimento de inscrição deveu. seA 
ceta e dntegaatmente paeenchido de acoAdo com a oAÃentação do Manuat 
Candidato, óob pe,na. de ^nde^e^ímenio da ÁJtôcAtção.

Aat. 3Ç - Az> inscAÁções seAão abeAtas poA. Editat baixado 
Comissão CooAdenadoaa do Vestibuiaa e publicado no Boletim O^iccal da 
veAsidade FedeAat do EspxAito Santo e na impAensa tocai.

Aat. 40 - 0 candidato deveu. inStAuia seu pedido de inscAição 

com os seguintes documentos:
a)
b)
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I - GRUPO VE CURSOS A

II - GRUPO VE CURSOS 8

2

ÂAzt. 79 - Paoa efeito da. in&cAição, oi cuuoi da UniveAiidade Fe- 
denal do E-ipZjitto Santo ^ícoaõ.o divididoi em 7 li etc) guipoi:

Aat. 69 - No ato da imoiição ierião úoxnecidoi aoi candidatou
a) manual do candidato;
b) ^oAmuioAio paÕpaio pana o Aequenimento.

Ágnonomia
Engenhaaia Civil
Engenha/tia de Computação
EngenhaAia Elêtnica
EngenhaAia Mecânica
Ciência da Computação
Eitatcitica
FZiica
Matemática
Tecnologia Mecânica (O^icinai e Manutenção)-notuftno

\Atzt> Pláiticai - Bachaneiado
Bibiioteconomia (notunno)
Comunicação Sociat
Vineito
Educação Áàtistica - Liaenciatuna
Fitoóoíia (notuAno)
Geogna^ia
HiÁtonia
LetAai -(Pontuguêi)
Pedagogia
Senviço Social
Ciênciai Sociaii {notauno]

ÁAt. 5Ç - Seaã comidenada nula, pana todoi oh efcitoA, a claibi- 
^icação do candidato que não apvueientan., ate a data fixada, pfuova de teA 
completado eAcolantdade de 29 Gaou.
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III - GRUPO PE CURSOS C

V - GRUPO PE CURSOS E

PAS PROVAS

ptofei-
II

AcúnZnZótwção
A^uZíeúvta
CZêneútó ContefceZí (notuA.no)
Ciências Económicas

o candidato deveoa optai 
indicai 1 (uma} tlngua estiangelia (Eô-

CZêneúu BZoZõgZcoó
EntÇeimagem 
Medicina
Odontologia

IV - GRUPO PE CURSOS P

Educação Física - Feminino 
Educação Física - Masculino 
Psicologia

VI - GRUPO PE CURSOS F

Química

VII - GRUPO PE CURSOS G

Letias - (Inglês)

- No lequeiimento de ins ciição, 
e

10-0 ConaMo VutíbutM dl 1991, abrindo iodai <u ma- 
tétóu i íuzu Aeípeetcwu diiUpUM do nÚUlo « abUgatoUo do Mi
no do W Gw, iwvmo na LU 5691, dl 11 dl <&>lto dl 1911, lonpod-ii- 
dl 4 |,uotw| p«v<u, divididaí m objMvu i disaiMloai.

Aax 11 - Aí boneaí UaboudoMí dai pwoal do ConaMO VuUbu- 
taa. iiaão apostai poA ^(liioau ucoMdoi pUa Co^ião Coondmadona 
do UeAtibutaA.

§ 1Ç - Foaõo paAte obAigaiõaia das bancas elaboaadoAas

A^t. SÇ
POA. 1 (uni) dos CUASOS o^eaecldos 
panhot, FAancês ou I ngtês).

AaI. 9Ç - SeÁã ioAnecido ao candidato um cantão de identc^ioa- 
ção, em modelo ãnico, emitido peta Comissão Coondenadona do VestibulaA.

notuA.no


Tí? conjunto

0
29 conjunto

V

39 conjunto
0

s03 dlicuTilvai49 conjunto

A

8

C

05 dliCUMlvai
05 diicutilvai 

05 diicarilvai
05 diicarilvai

05 dlécuTilvai
05 dlicuTilvai

G 
K 
U 
P
O 
s

Língua Portugueia

Flólca .........
Matemática

Flilea
Química ............
Geografia/ÕSPB

Língua Eitrangelra .. 
Literatura Braillelra 
Língua Portugueia ...

Biologia
Química

Geografia 
Hlitõrla

20 qaeitõei objetivai
20 queitõei objetivai
20 queitõei objetivai

20 qaeitõei objetivai
20 qaeitõei objetivai
20 queitõei objetivai

20 queitõei objetivai
20 qaeitõei objetivai
20 qaeitõei objetivai
01 dlicuMlva {redação} 

Matemática .., 
Biologia .... 
HlitÕrla/OSPB.
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iorei com experiência em técnica de elaboração de qaeitõei e profeaorei de 
Portuguêi, prcferenclalmente do Departamento de Didática e Prática de Enil- 
no e do Departamento de Llnguai z Letrai, reipectivamente, para aaonora- 
mento na elaboração e redação dai qaeitõei.

§ 29 - hitei do período de elaboração dai provai, a Comlaão 
Coordenadora. do Veitibular deverá promover uma programação de eitudoi com a 
preiença obrigatória. dai bancai elaboradorai, para anállie e dlicuaão dai 
qaeitõei e doi reiultadoi obtidoi nai provai do Veitibular anterior, vlian- 
do ao c.per^elçocurento do concuMo.

Art. 12 - Ai qaeitõei dai provai venarão iobre conteúdo referen
te ao ernlno de iegundo grau, comtante doi programai do ConcuMo Veitibu- 
lar, com 0 objetivo de verificar a capacidade de raciocínio, de compreen- 
ião, de aplicação, de anállie, de ilnteie e de condlçõei para 0 proiiegul- 
mento de utudoi em nível iuperlor.

Parágrafo Unico - A prova de língua eitrangelra deverá medir a 
compreenião bãilca de leitura de um texto iimplei, redigido na própria lín
gua eitrangelra, iendo que ai qaeitõei e opçõei de rzipoita ierão redlgldai 
em língua portugaeia, exceção ã prova dlicuTilva do cario Letrai-lnglêi.

Aaâl. 15 - Aó p/tovaó objoXívcu o, cló ptLOvaó agAu-
padu o^n 4 (qaaiúto] conjuntos, confioAme
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pAo-

- Oi conteúdoi dai pAovai diicuAiivai ietão avaliadoi 
PoAtugueia

05 diicuAiivai
05 diicuAiivai 

05 diicuAiivai
05 diicuAiivai 

05 diicuAiivai
05 diicuAiivai

05 diicuAiivai
05 diicuAiivai
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§ 39 
com bate em 20 (vinte) 
tenta).

tetã
pon-
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Matemática
diitoAialGeogAafia

Hii tonta/Geogaa^ia
Biologia .

Ptitea/Matemática , 
Qutmica 

Língua Ingleia ... 
'diitonia/GeogAa^ia 

obedecendo aoi , . „ jo

• -rr- n ntourlendo ãi eipeei&icLdadei de cada gnupo dcanatzn mau e^pecx-á-cco, atenaenao at> y d

««• ,4 . * poetai IT) obtido pOo undUoto

oalcul^do peta T , 4. n - 34. I* * * * *> “ » J 0
toi d<u rOLOvai objetivai e X, V e Z ião, mpectlvamwte, ai notai dai

§ 4Q

com baie 5 (cinco) queitõei pon diiciplína, excetuando-ie Língua 
que. conitaxã de 4 (quatno) queitõei, iendo uma de Redação.

§ 5Ç - Cada queitão objeiiua vaíe/iã 1 íiun) ponto, e cada 
quutão dcicvbuiva vatexã 2 (doii), execatuarídei-ie a de Redação que vaíeAa 4 
(quat/10) pontoi.

§ 69 - A eoM-Cção dai puvai objetivai ienã ^etta poK 
ceiio etet/iSnico.

§ 79 - A coM.eção dai paovai diicuaiivai obedeceaã a chite- 
^coí p^eotamente etabo/iadoi peta banca de coM.eção e devidamente aptiovadoi 
peta Comiaão Cooadenadoaa do Veitibutaa, pana que haja 0 máximo de uni^oAmi- 
dade.

§ 1Q - Oi conjuntoi de pfuovai ienão apitcadoi em 4 (quatno) 
diai comecativoi, e cada um detu tena a dunação de 4 (quatno) honai.

§ 2Ç - A^> bancai etabonadonai devenão ien a pJteocupação de 
dai. ãi pJiovai objetivai um caiiãteii gciat, atendendo aoi paogMmai divutgadoi 
paiia 0 ConcjAio VeitibutaA..

- Oi conteádoi dai pftovai objetivai ietião avaliadoi 
queitõei poa diictpltna; totalizando ISO (cento e oi-

§ SÇ - Cada queitão diicuuiva ietta avaliada poa uma nota 
múltipla de 0,25 (vinte e cinco centéiimoi), Aupeitado 0 dlipoito no § 59.

§ 99 - Ai bancai etaboAadoAai devetião ten. a pA.eocupação de, 
pA.ogAamai do Concumo Veitibulaa, daA. ãi pAovai diicuAiivai um 

cua-
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que.

obtidoA
nas

obtidoA
nas

obtidosSuceAsivamente, com base no maioa numeao de ponto A 
fáU Mcõífi de 17 nana. Po/ituaciesa. Biologia, e Química.

de
Ae

3 
a

no- 
acoado

a}
b)
c)

Sucessivamente, com baAe no maioa númeio de pontos 
seções de Língua Portuguesa, História e Geografia.

III - GRUPO VE CURSOS C

I ~ GRUPO CUROS A

Sucessivamente, com baAe no maior. numero de pontos 
seções de Llnguax Portuguesa, Matemática e PxAiea.

II - GRUPO VE CURSOS B
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(tr.es) provas discursivas de falidas para cada grupo de curso.

VA ELIMHAÇAO E VA CLASSIFICAÇÃO

A/ct. 15 - Será eliminado e excluído do processo elassifaatÕrio do 
Concurso Vestibular o candidato que:

faltar. a uma das provas;
usar de qualquer meio fraudulento;
tirar 0 (zero) em qualquer urra daA disciplinas daA provas obje
tivas e/ou discursivas;
exceder o limite de 3 (três) vezes o número de vagas ofereci
das por curso, obedecendo-se ã ordem decrescente do total de 
pontos daA ptovas objetivas.

Afit. 16-0 pttoceAAo claAAi^icaiõtio Aetã eompoAto de duaA ^oaca:
. a ptimei/ta ^oóe claAAi^icatã o A candidatoA até o limite de

(tteA) vezes o núme^w de vagas o falecidas pana cada cuuo, obedecendo-Ae 
ondev decAescente do total de pontos das pAovas objetivas;

. a segunda ctassifacaAÃ os candidatos até o limite das vagas o^e- 
necidas pana cada cuaao, obedecendo-Ae ã ondem decnescente do total de pon
tos obtido peto candidato, de acofido com a fiofimuta pnevista no Afit. 14.

§ 1C - Caso ocon>ia empate nu ultima colocação da pnimeina íaAe, 
os candidatos paAticipanão da segunda fase de dassi^icação.

§ CÇ - Somente teia suas ptovas discuasivas coMigidas e suas 
pAocessadas pana ^ins de seleção o candidato não eliminado, de 

com o Astt. 15.
§ 3Q - Caso ocoMa empate na ultima colocação da segunda fa>e 

^lassifacação, o desempate senã efatuado de acoado com os cAiteaios 
seguem:
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TV - GRUPO PE CURSOS V

candidato entAeviAtaA-Ae com componenteA d&A

7

PA MATRICULA

Aat. 20-0 paeAente ConcuAAo VeAtibuLaA acau valido paAa matalcuta 
no ano Letivo de 1991.

SuceAAivamente, com baAe no maioA numeAo de pontoA obtidoA naA 
AeçõeA de Língua PoAtugueAa, llatrnãtiea e HiAtÕAia/GeogAafiia.

V - GRUPO OE CURSOS E

SuceAAivamente, com baAe no maioA numeAo de pontoA obtidoA naA 
AegãeA de Língua PoAtugueAa, Biologia e dtitcAia./GeogAa^La.

VI - GRUPO OE CURSOS F

SuceAAivamente, com baAe no maioA numeAo de pontoA obtidoA naA 
AeçõeA de Língua PoAtugueAa, Química e FlAica/Matemtica.

VII - GRUPO OE CURSOS G

SuceAAivamente, com baAe no maioA nwneAo de pontoA obtidoA naA 
Aeçõu de Língua PoAtugueAa, Língua IngLeAa e HiAtÕAia/GeogAa^ia.

OA REVISM

21 - Voa vagaA pAeenchidaA, em quatquea cuaao, 50% (cinqllenta 
poA cento] Aenão pana matAlcutoA Ae^cAenteA ao pAàneiAo AemeAtAe Letivo de 
1991 z 50* (clnglienta poA cento] Aenão pana matAlculoA Ae^CAentu ao Aegun- 
do AemutAe Letivo do meAmo ano, obedecendo-Ae à oAdem de ctaAAi^icaçâo.

§ 19 - Aa vagaA o^eAecidaA paAa oa cuaaoa CiêncloA SocíoLa, FLIoao- 
(ría, Matemática, FlAica e Química aõo deAtinadoA a matAlculoA Ae^eAenteA 
ao PAimetío AemeAtAe de 1991.

Aat. 17 - pAovaA objetivaA não eAtão AujeitaA a AeviAÓo.

t'it. 1ò - Aa pAovaA diAcuAAivaA acaõo AeviAadaA, anteA da divuLga- 
çao do AeóuLtado ^inaL, poA bancaA pana tal conAtituldaA independentemente 
de AoLLeitação do candidato.

PaaâgAa^o Cínico - Atém da AeviAÕo pAeviAta neAte antigo, não Aenã 
aoncedida, a AeqaeAimento do candidato, nova AeviAÓo, viAta de pAova ou Ae- 
contagejn de póntoA.

Aat. 19 - E vedado ao 
bancaA.
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CZencZa

do

a)
b)
c)
d)
e)

UnZ-
um 
/a

<se-

de

Ant. 22 - Oa demaiA candidatoA, claAAi^icadoA pana o 19 4eweó- 
que não fric.en.zm Aua matnicuta na época eAtipulada, tenão acu ingneAAo 

autor,icuzcaiiier^e tnanA^enido pana o Z? AemeAtne do meAmo ano.
Panãgnafio Único - Oconnendo vagai pana o 19 AemeAtne Letivo, az- 

àão convocado A pana acu. pneenchimento, pon Edital, candidatoA oniginatmen- 
te ctaAAi^icadoi pana o 29 AemeAtne do mesmo ano Letivo, obedecendo-az à 
ondzjn de cLaAAt^Lcação pon cuuo.

Ant. 23 - Oa candidatoA ciaiAi^icadoA, convocadoA pana o 29 
meAtnz, que não nequenenem ma matnlcula no penlodo estabelecido em 
tal, pendenão o dineito de ingneAAo na UniveAAtdade, obtido atnaveA 
etaAAtfiLcação no ConcutAO VeAtibutan de 1991.

Ant. 24 - ÁpÕA venctdoo oa pnazoA pana matnlcula, Ae oconnenesn 
vagaA, Aenão convocadoA pana pneenchê-laA oa candidato a apnovadoA no Con- 
cuxao VeAtibutan de 1991, em ondem deenucente de pontoA, noA neApectivoA 
CUJlAOA.

hiAtonico zAcotan do 29 Gnau (oniginat);
uma ^otognarfia 3x4, necente;
documento de Identidade (fotocopia);
pnova de quitação com a JuAtiça ELeitonat (óotocopta);
pnova de quitação com o Senvtço IliLLtan (fotocopia).

Panãgna^o Unico - A não apneAentação doA docur^entoA acima neta- 
cão nado A tonnadã a em efeito a cLaAAt^tcação do candidato.

4att. 26-0 candidato apnovado no ConcutAo VeAtibutan da 
vznAtdade Fedenat do EApiuvito Santo que jã az encontne matnicutado em

Ant. 25 - No ato da matntcula oa catididatoA dcvenão apneAzntan 
oa documento a abaixo netacionadoA, que Aenão netidoA pana o cadaAtno 
aluno:

W>- ^ES.R.ez

§ 2Q - Aa vagaA o^enzcidaA pana oa cunAOA dz EAtatcAtica. ’ '■ z 
da Computação aõo dzAtinadaA a matnccutaA ne^enzntzA ao Azgundo 

AemeAtne de 1991.
§ 39 - Oa candidatoA ctnsAi^icadoA noA cuaaoa de CiênciaA So- 

ciaiA, FitoAo^ia, riAiea, Matemática e Quãmica que não nzquenenem Aua ma- 
tnZcuta pana. ingneAAo no 19 AemeAtne de 1991, no penlodo eAtabetecido pela 
Sub-Reitonia pana ÁAAantoA Acad^micoA, pendenão o dineito de ingneAAo na 
UnivenAidade, que 6oi obtido com Aua cta,iAÍyieação no ConcunAo VeAtibutan 
de 1991.
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.TAL

qu.es-
< a

atnaves
quatno)

atna- 
candidatos

CARLOS COMINHO
NA^RESIPÉNCIA

PA EXECUÇÃO 90 CONCURSO VESTIBULAR

Ant. 2è - O Coneunso Vestlbutan da Unívensldade Fedenat do EspZ- 
nito Santo piana 1991 senõ. neallzado peta Sub-Reltonla pana Assuntos Acadê
micos, atnavés da Ccinissão Coondenadona do Vestlbutan, que balxana os edi
tais necessãnlos.

Panãgna^o Único - 0 Edital de Inscnlção senã único pana, todos os 
Cunsos da Uni.vensldade.

Ant. 29 - Qiiíccóç-ueA. dúvidas e/ou neclamações ne^enentes às < 
tões das pnovas do Coneunso Vestlbutan devenão sen levadas pon escnito 
Comissão Coondenadona do Vestlbutan, devidamente {.undamentadas, 
da Sub-R.elX.onia pana Assuntos Académicos, no pnazo de 24 (vinte e 
(tonas após o lênsiino da últlrna pnova, pana análise e postenlon panecen das 
Baneas Elaoonado^tas,

PanÕgna^o Único - fias decisões e panecen.es das Bancas Elabonado- 
nas não cabe necunso ã Unívensldade Eedenal do Esplnlto Santo.

Ant. 30 - Aó pnesentes nonjnas devenão sen publicadas, na Zntegna, 
no BoleXlm Oficial da UFES.
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de seus cansos supenlones senã automaticamente desligado do canso que este
ja cansando, caso opte peta matnlcuJla no novo canso pana o qual Ingnessou 
peto pnesente vestdbutan, tudo de con^onmldade com o Antigo 59 da Pontanla 
númeno 137, de 31 de agosto de 1990 do Nlnisténlo da Educação.

Ant.. 27 - A Sub-Reltonla pana Assentos Acadêmicos balxanã, 
ves da Ir.ipnensa tocai, os editais neeessánlos, convocando os 
pana a matnseviia.

panecen.es

