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UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

RESOLUÇÃO NQ 79 / 9 J
!

da
UFES;

qae consta da Rcsoiução nÇ 05 do Conseiho Fedeaaí de

dc"

já

R E S O L V E:

Cote-

g-íado de nas

1991l

JOGO. • <

íntegiatização 
que 

contaa do peaíodo

de
de

00 
vista

do cuaso 
coiicCaá 
92-1.

I

ESTABELECE NORMAS PE EXCEPCI0NAL1PAPE 
PARA RE1NGRESS0 NOS CURSOS PF GRAPllA- 
ÇÃO PA III ES, NO PERTOPO UI 11'0 92-1.

CONSIDERANDO o 
Edacaqão de. 26-11-198";

CONSIDERANDO os ptazos médios pa/ta integtaiização dos cuVucufos 
cutsos da Llii < uca ô édade; e

CONSIDERANDO, ainda, o gnande investúnento, na maionia dos casos, 
-teaCízado pcCa UniveTSidade pana a ^carnação dos solicitantes de aeingaesso,

O CONSEIUO Dl ENSINO, VISQUISA E EXTENSÃO PA IINIPIRS1PAPE IIPIPAL
_ > 

ESPÍRITO SANTO, no uso de saas atnibaáções tega.is e estatutátias, tendo ei>i
o que. consta do Paocesso ií<? 0180/92-79 - Comissão de Ensino de Gaad. e Extensão;

CONSIDERANDO as :'}ncqlleii te S soticitaçoes de TeingTesso em Cu'isos

Ufes.r.B2

Ant. iD - o pedido de ae.íng-tesso se*ã anaí.ísado peio Aespectívo
Cuase, obse ivando-se pana seu de/jCA-imen to os paazoó estabetec<dos 

pTesentes noAnias.
Daaãgaa^o Gnico - Os átimos que ob.ti.ve^em o direito do Aecngtesso, 

estacão sujeitos ãs iiounas acadêmicas e ao cu^ucuto do canso, com as adaptações 

euA/ticotaa.es necessãa ias, de^ in-idas peCo Cotegiado de Canso.

Aat. dC - Revogam- se as disposições em coatnãnio.

SALA DAS SESSÕES, 1^ DE^ PEZEMBRO PE

ROàÍWaIIGUSTÒ RÉN1NA
PRESIDENTE

Aat. 2C - Os Tequeaeiites de aeíiigaesso, cujo pnazo de 
■tenha expetado ou não possa sen cumpai.do em .tempo hãbiX,- teaão 
seu cci'Uo em uo máximo 02 (dois) anos consecu-tévos, a

Aat. 1 Q - Em ca tá te T excepcíonaC, senã aben.ta a possibilidade 
soLic itaqão de ne íng‘iesso nos cansas de gtaduação da LíFES, no pealodo aegutaa 
matnccaCa 92-1, aos atunus enquadnados como desistentes de vaga con^oime definido 
na Resotuçãc nC 51/38 - CEVE.


