
Dá nova redação ao artigo 1' da Resolução 
no 325/CONSEPE, de 27 de julho de 2001, 
que trata da regulamentação do Processo 
Seletivo - Vestibular Tradicional, para 
ingresso nos Cursos de Graduação da 
Universidade Federal do Maranhão, e 
acrescenta a esta o Art 21 - A. 

O Vice Iieitor da Universidade Federal do M;~mhão, 
na qualida:& de PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, no uso de suas atribuições 
e s t a w x  e regunentais; 

considerando o que consta do Processo no 89 19/2002, 
e o que det5diu referido Conseiho em sessão desta data, 

I RESOLVE: 

O artigo 1" da Resolução no 225/200 1 - CONSEPE, 
passa a vigorar com a segwite redação: 

Art I" A Universidade Federal do Maranhão fará 
realizar Programa Seletivo - Vestibuiar Traáicionai, 

com o objetivo específico de preencher 7W (setenta por cento) do 
total de vagas oferecidas para seus Cursos de Graduação, com entrada 
a partir do ano de 2005. 

Parágrafo u . :  Os 30% (trinta por cento) das vagas restantes serão 
preenchidas pelos candidatos aprovados no Programa 

de Seleção Gradual - PSG, a partir do Subprograma 20022004. , 
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. . .  

Fica acrescida a esta Resolução o seguinte artigo: 

Art. 21-A A p;dir do Vestibular Tradicional 2005, o candidato 
cl&sificado n2o poderá matficuiar-se em mais & um 

Curso &i: Graduação da UFMA, devendo, no caso de classificação 
concomitante no Vestibular Tradicional e no PSG, optar por um dos 
Cursos no ato da matricula, e na hipótese de já estar matncuiado, o 

1 
úigresso em novo Curso fica condicionado a &sistência formal do Curso 
anterior . 

Art, 3" Esta Resolução entra em vigor na daia de sua 
publicação, revogadas as demais disposições em 

Dê-se ciência Publique-se. Cwnpra-se. n 

/ Presidente em Exercício 
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