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RESOLIIJCWO No 224/200 1 - CONSEPE, de 27 de jullio de 200 1. 

Dá nova regula~nentação ao 
Progariia de  Seleção Gradual - 
PSG para ingresso nos Cursos dc 
Gi.adurição da Universidade 
Federal do klaranháo, a partir de 
2002. 

O Vice Reitor da IJiiiversidade Federal do Maranlião, 
lia qualidade de PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO DE 
ENSINO, PESQIJISA E EXTENSAO. usando de siias atribiiições 
estalirlhi-ias e regiineiitais e, 

Coiisidei-aiido o que determina o Parecer CP 98/99, 
liomololgado em 29 de julho de 1999, pelo Miilistso da Educação, 

Coilsideraildo o que foi discutido e aprovado pela 
Coinissão Periiiaiieiite de Vestibular - COPEVE, 

Consideralido, fiiialrnente, o cliie coiista do Processo no 
1571/2001 e o qiie decidiu este Coiisellio eiii sessão desta data. 

R E S O L V E :  

Seçao I 
Do Concurso 

Art. 1" 0 Prograiiia de Selcção Gradual - PSG, para ingresso 110s 

cursos de graduação da Uiiiversidzde Federal do 

Maraill~ão, será dividido eiii Siibprogramas realizados em três etapas 

anuais, sbraiigeiido conteúdos para cada nível de ensino iiiédio, eiii datas, 

liorhriols e locais a sereili fixados pelo Depsii-taiiieiito dc Coiicursos, 

após ii~ailifestação da Prtj-Reitoria de Ensino, 
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14rt. 2" As provas do Programa de Seleçiío Gradual serão aplicadas iio 

Catiipiis do Uacanga e ein outros Caiiipi da UFMA e 

i~iii~iicípios iiiaraiiheiises previaiiieilte acordados. 

5 i O Todas as inforiliagões relativas ao Programa de Seleção 

Gradual coiistarão de edital circunstailciado e tornado público 

coi-ii ai~tecedêiicia míiiima de quinze dias do início das iilscrições, coiitados 

a partir da data de publicaqão do edital. 

82" O inteiro teor do edita1 de que trata o parágrafo anterior será 

fixado 110s quadros de avisos da Pró-Reitoria de Ensiilo e 

110s de todos os Caizipi da IJFMA, aléin de editado em publicação 

aut6iioliia, posta à disposição dos iiiteressados. 

83" Da existência do edital e dos locais de acesso a ele será dada 

anipla divulgação nos principais órgãos de comiinicação de 

São Luis. 

Seção I1 

Dos Candidatos 

Ait. 3" Poderão paiticipar do Programa de Seleção Giadual os 

caildidatos do Ensino Médio que estejam inatriciilados na 

série cosrespoiidciite a. cada etapa dos Subprogsatiias, assiiii cotiio os 

que teiiliaiii ultrapassado aquele iiivel de eiisino e os que hajaiii coi~cluido o 

Ensino Médio. 

$ro O caiididato deverá iiiçressar seinpre lia priiiieira etapa de um 
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92" É expressiiiieiite vedado o aproveitiineiito de i-esiiltados 

obtidos por caiididato ein Subprograi~ias diferentes. 

Seção I11 

Das Iriscrições 

Art. 4" As iiiscriçfies deverão ser reilovadas a cada etapa dos 

Siibprogramas. 

Pnrdg-cqõ Ú~t i co  O caiididato que ilão reiiovar a sua iiiscrição a cada etapa 

autoniaticaiiieiite do Subprograma a que se encontra 

viilciilado estará dele eliiilinado. 

Art. 5 ' 9 0  ato da reilovação da iilscrição na 3 b t a p a  dos 

Subprograinas, o candidato terá qiie optar por util dos cursos 

de gralduação oferecidos pela U FMA. 

Art. 6" Os caridida tos classificados ociiparão cinqiienta por 

cento das vagas oferecidas ailualinenie pela Uiiiversidade 2 . ' .: \ 1 - - ' 3  , 

Federal do Maranl~ão, para cada curso de graduação. c- -. . 
y, p' 

\ 

f; l0 As vagas destiiiadas ao PSG serão equitati~lainente 

distribuídas, por ordem de classificação, nas duas entradas 

ani1a.i~. 

8 z0 As vagas não preenchidas rios Subpr o gramas serão 

adicioiladas ao  Vestibular Tradicional.  

scçuo I V  

Das Provas 

Art. '7' Todos os çandidatos inscritos no PSG farão as seguintes 

provas: 
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4. 

I - uiiia prova ob~etiva a cada etapa do Subprograma, 

correspoi~deilte à série específica. 

I1 - uiiia prova de discipliiias específicas do curso escolhido, e 

reda~ão, lia 3" etapa de cada Siibprograma. 

Art. 8" As provas objetivas da I a  e 2" skries serão coiilpostas de: 

- 10 (dez) questões de Língua Portuguesa e Literaturas 

Brasileira e Portuguesa 

- 10 (dez) questões de Matemática 

- 6 (seis) qiicstões de Física 

- 6 (seis) qiiestõcs de Química 

- 6 (seis) questaes de Biologia 

- 6 (seis) qiiestões de Geografia 

- 6 (seis) qiiestões de I-listória 

- 5 (cinco) qiiestões de Líiigua Estrangeira (Iiiglês ou Francês 

ou Espanhol) 

- 5 (ciilco) questões de Artes (Plásticas ou Ccliicas ou Música). 

Pclrrígraj?~ Ú,~ico A disciplina de Artes  ião fará parte da prova o-ietiva da 3" 

série dos Subprogramas 99/200 1 e 2000/2002. 

Art. 9" Cada questão objetiva das provas da la e 2' séries valerá dois 

pontos e da 3a série valerá uiii vírgula seis pontos. 

Art. 10 As provas da 3a série seráo coiistituidas de questões objetivas, 

unalítico-discursivas e redação. 

8 l" As provas de qiiestões objetivas dos Subprogram~s 99/2001 e 

2000/2002 serão constitiiídas por cinquelita e cinco 

questões, totalizaiido oitciita e oito pontos, assiiii distiibuidas: 
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- 10 (dez) questões de Líilgua Portuguesa e Literaturas 

Brasileira e Poi-tuguesa 

- 10 (dez) questões de Matemática 

- 6 (seis) questões de Física 

- 6 (seis) qiiestões de Química 

- 6 (seis) questcies de Biologia 

- 6 (seis) qiiestões de Geografia 

- G (seis) questões de História 

- 5 (ciiico) qiiestões de Língiia Estraiigeira (Iiiglês oii Francês 

oii Espaiihol) 

5 2 O  As prolTas de qiiestões analítico-disciirsivas da 3 9 é r i e  dos 

Siibprograiiias 991200 1 e 200012002 serão constituídas por 

vinte questões, igiialmeilte distribuídas por duas discipliilas, definidas 

pelo Colegiado do Curso preteiidido, totalizarido sessenta e quatro 

politos - e Redagão, valelido virite e oito poiltos. 

ilrt. 11 O preeiichinieiito de cinquenta por cento das vagas,  por  

curso,  dar-se-á através de  processo classificatório, 

obedecendo a 01-dem decrescente da pontuação padroilizada de cada 

candidalo no coiljiiilto das provas das la, 2" e 3"tapas. 

Art. 12 Na 3 h t a p a  de cada Subprograina . a Pró-Reitoria de  

Eiisiiio diviilgari a lista dos candidatos classificados lias 

provas de questões objetivas referentes as Ia, S" e 3" séries, aptos a 

fazerem as provas de discipliilas específicas e que estiverem classificados 

iio grupo coilstituído pelo quádniplo das vagas fixadas para o curso 

pretendido. 
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Art. 13 Serão coilsiderados aprovados, nas provas de d is c ip 1 i nas 

específicas e de  redapão, os cuiididatos que 

obti~lcretii nota difererite de zero, eiri cada prova. 

,.1i.t. 14 A pontuação final será a totalização dos poiitos padroizizados 

das provas das la, 2a e 3a etapas. 

~ ; i ~ + á ~ i * a f o  irriico Para a padronizapão da pontuação das provas. que será 

feita por discipliila e por ciirso, das 1" 2' ç 3n séries 

serão iiiilizadas as fh-intilas: 

D,,: Desvio Padrão de cada disciplina 

N,: Poritos obtidos eiil cada disciplina 

Ma: Nas 1" e 2a etapas do PSG média aritmética dos acertos ou 
pontos dos candidatos eili cada discipliila, e ila 3%tapa, 
Média Aritmitica dos politos dos candidatos no Curso e 
aprovados em cada discipliila. 

N: Nas 1% 2' etapas do PSG riúiriero de cai~didatos iiiscritos 
por curso. 

e, 



Oiide: 
Pp: poiltos padronizados por disciplii~a. pai-a cada caiididato 
I< - 500 para a prova de questões objetivas 
I< = 1454,99 para as provas de questões aialítico-discursivas 
I< = 1273,32 para a prova de Redação 

i4i.t. .I5 A padronizaçao da língua estiriilgeira ser& feita separadanleilte 

para cada disciplina : Espanhol ou Francês ou Inglês. 

Art. 1 G  Havendo einpate entre poiltuação de candidatos, o desempate 

será feito segiiiido a observ51lcia do segiiiilte: 

a) eili prinieiro lugar, a maior soma de poiitos padroxiizados e 
ponderados lia prova de disciplinas específicas; 

b) ein segurido lugar, a rnaior nota na redação; 
c) ein terceiro lugar a maior poiltuação ponderada e 

padronizada lia primeira etapa, da 3a série. 

Art. 17 Com base na classificação final, a PROEN dilulgará a 

relação, por curso, apenas dos  candidatos classificados 

até o limite de vagas, devetido coiistar dessa ordem, o iiúiliero de 

iilscrição, o nome do candidato e o total de poiitos padronizados e 

poilderatios obtidos nas três etapas. 

Art. 18 Cabe ao Departanieilto de Concursos, com o apoio das Pró- 

Reitorias de Recursos Huiiiaxios e Erisino e deinais 

órgms, todas as tarefas e atribiiições relacionadas coni a execiição dos 

Coiiciirsos para o Prograiiia de Seleção Gradiial. 

Art. 19 O Programa de Seleção Gradual terá validade para o período 

definido pelo respectivo edita1 de que trata o Artigo l0  
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Art. 20 O Coiisellio de Eiisiiio, Pesquisa e Exteiisão, mediante 

proposta da Comissão Pennaiiente de Vestibular, 

eiicaiiiiiiliada pela Pró - Reitoria de Eiisiiio, baixará Resoliição, 

detertliiiiaiido o iiúinero de vagas por curso, sempre que se veriilcarem 

i-iiuda~iqas tios cluaiititativos e cursos fixados aiiterioriiieiite. 

Art. 21 No prazo máxiiiio de sesseiita dias após proclaii~ados os 

resultados filiais do Progrania de Seleção Gradual, o DEC 

eiicaiiiiiiliará relatório cii.ciiiisiaiiciado do Programa de Selegão Gradual a 

LOPEL7E c esta à PROEN, co~ii vistas ao Co~lselho de E~isino, Pesqiiisa e 

Extensiio, para coi~liecimeiito, apreciação e deliberaçiío. 

1li.t. 22 A partir do Progrania de Seleqão Gradual - PSG, Siibprograi~ia 

200 112003, rias provas de qiiestões objetivas, da 3"terceira) 

série, xeriiu ii~çliiídas as disçipliiias Filosofia e Artes, coiii cinco 

questões para cada uina dessas disciplitias, ficando, assim, o núinero 

total de qiiestões dessa etapa elevado para sessenta e c.iiico qiiestões. 

Art. 23 Os casos ornissos serão resolvidos pela COPEVE, ouvida a 

Pró-Reitoria de Eiisinu. 

Art. 214 Esta Resoliição entra eiii vigor na data de siia piiblicação, 

revogada a Resoliiç50 130í99 - CONSEPE e as deiiiais 

disposiqões eiil wii-lriíirio. 
-7 Dê-se çiêiicia. Publique-se.'Cui pra-se. r 

/presidente ein Exercício 
L.-' 


