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RESOLUCAO No 677-CONSEPE, de 30 de abril de 2009. 

Efetiva a adesiio da UFMA ao Sistema 
Nacional Unificado de SeleqHo para 
Ingresso no Ensino Superior 
(MEC/INEP/NOVO ENEM) como critkrio 
exclusivo de acesso aos seus cursos de 
graduaqio, e da outras providincias. 

0 Reitor da Universidade Federal do MaranhBo, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO, no uso de 
suas atribuiq6es estatutarias e regimentais; 

Considerando o disposto na Lei no 9.394/96(de Diretrizes e Bases da 
EducayBo Nacional), de 20 de dezembro de 1996; 

Considerando a Portaria Ministerial no 438, de 28 de maio de 1998- 
MEC e o Termo de Referencia daquele MinistCrio acerca do SISTEMA DE SELECAO 
UNIFICADO/NOVO ENEM; 

Considerando, ainda, o que consta do Processo no 399412009-63 e o 
que decidiu referido Conselho em sessZo desta data; 

R E S O L V E :  

Art. lo Efetivar a adesPo da UEMA ao Sistema Nacional Unificado de SeleqPo 
para o Ingresso no Ensino Superior (MECNP/NOVO ENEM) como 

criterio exclusivo de acesso aos seus cursos de graduaq.20 para o ano de 2010, em etapa unica, 
nas condiy6es descritqs conforme o Termo de Refer&ncia/MEC, Anexo ~ n i c o  desta 
Resolu@o. 

Art. 2" Preservar a autonomia universithia desta EES, definndo que a adesBo 
so sera continuada em anos posteriores depois da avaliaqb dos 

resultados alcanqados, que ficara a cargo da ComissZo Permanente de Vestibular - COPEVE, 
a ser apreciada e, se for o caso, homologada por este Conselho Superior. 

Art  3" Alznter intezzlmente a Polirica de A@es ,45m~~k2c em vigor nesta 
IFES, a saber, o sistema de cotas de in~gresso cofi?grme o disposto pelas 
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Art. 4" Atribuir a Pro-Reitoria de Ensino a incumbencia de sugerir, 
acompanhar, apoiar e determinar as providencias relativas is rnudanps 

necesshias a adaptaqiio do sistema de graduaqiio -seleqiio e matricula - desta Universidade ao 
novo formato de ingress0 de estudantes em seus cursos de graduaqiio, bem como administrar e 
promover autorizaqdes relativas ao Sistema Nacional de Seleqiio nesta IFES. 

Art. 5" Esta Resoluqiio entra em vigor na data de sua publicaqiio, revogadas as 
disposiq6es em contririo. 
D i k e  cisncia. Publique-se. Cumpra-se. 
SZo Luis, 30 de abril de 2009. 

Prof. Dr. n 9 , y  N TALINO SALGADO FlL 
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MMIST~RIO DA EDUCACAO 
SECRETARIA DE EDUCACAO SUPERIOR 

TERM0 DE REF~E&NCLA. 
NOVO ENEM E SISTEMA DE SELECAO UNIFICADA 

I. NOVO ENEM. POSSIBILIDADES DE UTILIZACAO PARA SELECAO DE 
INGRESSANTES NA EDUCACAO SUPERIOR 

1. A mod5caqb do fomato do Exame Nacional do Ensino MCdio (novo ENEMj - 
corn a realiziiq50 das provas de Linguagens, C6digos e suas Tecnologias (incluindo 
reda~Zo); Cisncias Humanas e suas Tecnologias; Cigncias da Natureza e suas Tecnologias, 
e Matemitica e suas Tecnologias --- e a consequente valorizaqZo dos conteudos acadzmicos 
proprios do ensino medio, gera a possibilidade de utilizaq50 dos resultados desse exarne 
para a sele~so dos ingressantes no ensino superior. A opqk pela utiliza@o do novo ENEM 
n2o implica abdicar de outros mecanismos de selego, tais como o programa de aval iqk  
seriada para vagas previamente definidas --- tais como as "vagas PAS", por exemplo --- 
observado, naturalrnente, o total de vagas regularmente oferecidas pela Institui@o de 
Educagiio Superior (IES). 

2. Essa utilizapo pode se dar de duas formas. A prirneira, mediante simples 
informqk,  pel0 Institute Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira- 
Inep, a IES, dos boletins de resultados dos candidatos que tiverem realizado o novo ENEM, 
adotado como prova de sele@o corn base em Edital pr6prio publicado pela IES, facultando- 
se sua uhlizapo corno fase k i c a  ou primeira fase do process0 seletivo. 

3. A segunda forma de utilizq50 do novo ENEM consiste na adesiio ao Sistema de 
SeleqZo Unificada, sistema infomati7ado do MinistCrio da Educaqk apto a processar o 
registro das vagas especificarnente oferecidas pelas IES ("vagas ENEM'), em confront0 
corn as listas ordenadas de candidatos, em ordem decrescente, por curso, segundo a 
pontuaqiio no Exame. 0 pressuposto da ades30 ;o Sistema de SelqZo UUnificado 6 a 
utilizaqiio do novo ENEM como fase linica, sem prejuizo de eventual r&a@o de exame 
de aptidgo para heas especificas (desde que esse se de em tempo cornpathel corn o 
calendirio da primeira e segunda chamadas do Sistema de Seleqk Unificado). 



11- 0 SISTEMA DE SELECAO UNIFIGADA 

4. 0 Sisterna de Selqiio Unificada (informatizado, nos moldes do SISProUni, sistema 
eletr6nico pelo qual siio processadas as inscrigdes do Programa Universidade para Todos- 
Prouni, desde 2005), sera colocado a disposi~iio das instihu~des de ensino superior pelo 
Ministerio da Educqiio (MEC), para o processamento da selqiio io ensino superior, com 
base no novo ENEM. exclusivarnente pela internet. 

5. 0 acesso das instituig6es a esse sisterna sera efetuado corn a utilizaeo de 
certificados digitais, ernitidos no iimbito da Ida-eshutura de Chaves Publicas Brasileira - 
ICP-Brasil. 

6. 0 sistema possuira interface com o cadastro de informa$des da educqZo superior 
do Ministerio da E d u c a ~ b .  

Ilrr - REQLIZACAO DO EXAME PEL0 ESTUDANTE 

7 .  Para conconer pel0 Sistema de Seleqiio Unificada, o estudante devera realizar o 
Exarne Nacional do Ensino MPdio (novo ENEM), obsenrando os procedimentos proprios 
de inscriG50. 

8. A sele~go dos candidates no Sistema de Sel-o Unificada de 2010 sera realizada 
corn base nas notas obtidas pelos estudantes na e d i ~ b  do novo ENEM de 2009. 

IV - A D E S ~ O  DAS INSTITUICOES E OFERTA DE VAGAS 

9. As institui~ties interessadas efetuariio sua adesiio io Sistema de Sele$io Unificada, 
mediante a assinatura digtal de urn Termo, que devera ser ahtado a cada process0 seleiivo, 
para que a IES lance informag6es atualizadas sobre cursos e vagas oferecidas no Sistema 0 
Termo de Adesiio devera ser ernitido separadamente para cada campus ou unidade 
educacional da IES. 

10. 0 s  cursos, habllitaqaes e turnos de cada m p u s  ou unidade educacional, constante 
do cadastro de informqties da educaqiio superior do MEC, s d o  carregados para o Sistema 
de Seleqiio Unificada, de mod0 que a IES confirme o nhnero de vagas em oferta pelo 
Sistema Nessa ocasib, a IES podera indicar pesos diferentes para cada urna das cinco 
provas (Linguagem, Matematica, Cizncias da Natureza, CiZncias da Sociedade e Redaqk), 
a serem ponderados para cada curso. 

11. No Termo tarnbem devera ser informada eventual do@o de politica afirmativa por 
parte da IES. 
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12. 0 Sistema de SelegZo Unificada fara o processamento das informag6es, 
disponibilizando as vagas para inscriq20 dos candidatos, segmentadas, se for o caso, em 
vagas para as politicas afirmativas e para a arnpla concorr6ncia. 

13. 0 processo de inscri$io sera realizado pelo estudante exclusivamente pela internet, 
mediante acesso por melo de login e senha. 

14. Na tela inicial da inscriq50, o candidato informa seu CPF e n h e r o  de inscri@o no 
novo ENEM. Automaticamente, s e r b  canegadas da base de dados do InepENEM 
informq6es cadastrais do estudante (nome, nome da mge, data de nascimento, sexo, 
enderego), assim como as notas obtidas no exame. As notas das provas de redaqgo e das 
provas especificas ser20 ioormadas separadamente. 

15. 0 candidato optara por concorrer utilizando-se de politica &rmativa eventualmente 
existente ou pela ampla concorr2ncia, podendo escolher at6 cinco opqBes de cursos e 
instituiqees de sua prefersncia, independentemente do local de sua residikcia N k  e 
necessirio haver vincula920 entre as opqaes, de mod0 que o candidato podera escolher 
cursos diferentes em instituigdes &stintas. 

16. 0 process0 de inscrigiio apresenta as seguintes funcionalidades para o cand~dato: 

a. Divulga~go das vagas ofertadas em cada curso de cada campus ou unidade 
educacional da IES, de forma que o candidato possa ~ ~ s u a t u a r  as opg6es 
disponiveis antes de iniciar sua inscrifio; 

b. Divulgagiio das notas de corte em cada curso. Essas notas ser20 i o i z a d a s  
diariamente, conforme as inscrig6es dos candidatos. Por meio desta 
funcionalidade, o candidato podera visualizar a nota do idtimo candidato 
selecionado dentro do n b e r o  de vagas ofertadas e coqa ra r  corn a sua, de 
forma a saber se esta nota sera suficiente para obter a vaga, antes mesmo de 
efetuar sua inscrigiio; 

c. Possibilidade de alteragk das suas op~6es a qualquer tempo e quanta vezes 
julgar necessirio, ate o encerramento do prazo das inscngBes. Cada 
candidato poderi, asslm, acompanhar as notas de corte e rever suas opgBes, 
de forma a altera-las, aumentando suas possibilidades de selegb. 

17. Trata-se, portanto, de processo de sele@o dinhico,  que permite simular a posifio 
relativa do canhdato: com base na nota do Exame, em cada urn dos cursos oferecidos pelas 
IES aderentes. 

18. F n c e ~ a d z  b s c n c 6 ~ .  o Sistexz de S d e @ ~  U&cad% corn base. ~ Z I S  VGZS 
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consubstanciados em uma lista de selecionados por curso, ordenada mediante 
classificaqib decrescente das notas do novo ENEM. 

19. 0 s  candidatos seriio selecionados em apenas urna das opq6es de curso/instituiqiio, 
obsenrada a nota do novo ENEM, a ordem escolhida por ocasiiio da inscriqiio, bem como o 
lirnite de vagas &sponiveis. 

20. No caso de notas idhticas, o desempate sera deterrninado de acordo com a seguinte 
ordem de critkrios: i) maior nota na prova de Linguagens e C6digos e suas Tecnologias; ii) 
maior nota na prova de Matematica e suas Tecnologas; iii) maior idade do candidato. 

21. 0 Sistema de Seleqiio Unificada realizara duas chamadas 

22. A seleqiio em primeira e segunda chamadas seri efetuada observando-se a seguinte 
ordem: 

i. seleqzo em primeira chamada dos candidatos inscritos para as vagas 
destinadas is politicas afirmativas; 

ii. r e a l o c e  para a ampla concorrEncia das vagas destinadas As politicas 
afirmativas, para as quais niio houve candidatos selecionados em primeira 
chamada; 

iii. seleqiio, em primeira chamada, dos dernais candidatos inscritos; 

iv. seleqiio, em segunda chamada, quando houver disponibilidade de vagas n% 
preenchidas na primeira chamada 

23. 0 s  resultados s e r k  divulgados simultaneamente pelos seguintes meios: 

i. Iizternet (Sitio do Ministerio da Educaqiio); 
ii . Central de Atendimento do MEC; 
... 
ni. InstituiqGes de Ensino Superior participantes 

24. Apos a hvulgaqiio do resultado da primeira chamada, os estudantes selecionados 
deveriio se dhigir a IES com os docurnentos necessirios para efetivar sua matricuia, 
segundo calendkrio do Sistema de Seleq%o Unificada. 

25. N a  !ES: Ern :esoc~sB~~e! pre~~izrn.er??~ d e ~ i ~ z d ~  deverk conferir os docurnentos 
apresentados pelo estudante, xessar o sisrema e emitic o T e n o  ii'e Matriczia. que ae; e;a 
ser assinado pelo estudmte e digiialmente por esse funcionkrio 
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26. A n20 emissZo do Termo de Matricula no prazo fixado implicara na 
disponibiliza@o da vaga para a segunda chamada. 

27. Apos a segunda chamada, o preenchimento de evefituais vagas remanescentes sera 
feito pela IES, com base em lista informada pel0 sistema 

VIII- CALENDARIO PREVISTO 

28. 0 calendirio previsto para a realizagZo da prova 6 3 e 4 de outubro de 2009. A 
divulgago dos resultados das quatro provas de midtipla escolha ocorrera em 4 de 
dezembro de 2009 e a divulgag20 do resultado final, incluindo a redqiio, em 8 de janeiro 
de 201 0. 

Brasilia, 08 de abril de 2009. 


