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RESOLUÇÃO No' 569-CONSEPE, de 24 de outubro de 2007 

Estabelece o número de vagas ofertadas por 
cursos de graduação nos Processos Seletivos 
Vestibular 2008 e Gradual (Subprograma 
2005-2007). 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÁO, usando de siias 
atribuições estaíutária e regimental; 

Considerando as políticas publicas de inclusão social que aeconheceni a 
diversidade da população brasileira e valorizam estratégias e ações educativas corn o propós~to 
de superar injustiças e desigualdades sociais, construídas e aprofundadas em diferentes tempos 
históricos; 

Considerando as metas das políticas nacionais e da UFMA relacionadas a 
expansão da Educação Superior, ampliando a inclusão de jovens de 18 a 24 anos em cursos de 
graduação nas instituições públicas; 

Considerando a relevância da matéria e a exiguidade tempotal; 
Considerando, kalrnente, o que constano Processo no 945312007-80; 

R E S O L V E ad referendum deste Conselho: 

Art. 1" Estabelecer o total de 3.337 (três mil, trezentas e trinta e sete) vagas para 
os cursos de graduação da Universidade Federal do Maranhão, para o ano 

letivo de 2008 distribuídas em dois processos seletivos Gradual e Vestibular e em duas entradas, 
conforme indicação abaixo: 

I. Semestre letivo 2008/1-1.806 (mil oitocentas e seis) vagas, sendo: 
a) Processo Seletivo Gradual-545 (quuihentas e quarenta e cinco) vagas; 
b)Processo Seletivo Vestibular-1.261 (mil duzentas e sessenta e uma) 
vagas. 
11. Semestre letivo 2008.2-1.53 1 (mil quinhentas e trinta e uma) vagas, 
sendo: 
a) Processo Seletivo Gradual -461 (quatrocentas e sessenta e uma) vagas; 
b) Processo Seletivo Vestibular - 1 .O70 (mil e setenta) vagas. 

Parágrafo Único As vagas de que trata o caput deste artigo serão preenchidas nos dois 
tipos de processos seletivos, obedecendo as proporções de 70% (setenta 

por cento) para o Processo Seletivo Vestibular de 2008 e 30% (trinta por cento) para o1 Processo 
Seletivo GraduaUSubprograrna 2005-2007, conforme distribuição por Campi, Cursos.. Turnos e 
Semestres Letivos, nos Anexos I e II, partes integrantes e indissociáveis desta Resolução. 

Art. 2O As vagas do Processo Seletivo Vestibular para cada curso serão 
distribuídas igualmente nas categorias Cotas e Universal, correspondendo 

a 50% (cinquenta por cento) para cada uma. 
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As vagas destinadas no Processo Seletivo Vestibular para a categoria 
Cotas no ingresso em 2008 serão assim distribuídas por cinso: 

I. 25% (vinte e cinco por cento) para candidatos que fizerem opção em 
concorrer nessa categoria e se auto-declararem negros ou pardos, 
passíveis de sofrerem discriminação; 

Li. 25% (vinte e cinco por cento) para candidatos que fizerem opção em 
concorrer nessa categona e comprovarem ter cursado ou estar 
concluindo os três anos do Ensino Médio em escola pública (fedei-al, 
estadual elou municipal). 

5 z0 As vagas restantes, correspondentes a 50% (cinquenta por cento) do 
Processo Seletivo Vestibular, serão destinadas aos candidatos que 

fizerem opção em concorrer na Categoria Universal. 

8 3" Na categoria Cotas, serão ofertadas duas vagas adicionais por curso, 
conforme o Anexo Iii, que desaparecem com o não prirenchimento, 

sendo: 
I. uma para candidatos que fizerem opção em concorrer nessa categoria e 
comprovarem por laudo médico serem portadores de deficiê,ncias fisicas, 
visuais, auditivas, mentais e múltiplas; 
Ii. uma para candidatos que fizerem opção em concorrer nessa categona 
e se auto-declararem índios. 

Art. 3" Caso não sejam preenchidas todas as vagas de qualquer modalidade da 
categoria Cotas, dehnidas no Art. 2", $ l", incisos I e Li, aquelas 

restantes serão destinadas a Categoria Universal. 

Art. 4 O  Não havendo o preenchtmento de todas as vagas do Processo Seletivo 
Vestibular, aquelas restantes serão transferidas para o Processo 

Seletivo Gradual. 

Art. 5 O  Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de 
Vestibular. 

Art. 6" A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogada 
a Resolução No 501lCONSEPE-2006 e demais disposições em 

contrário. 
Dê-se ciência Publique-se. Cumpra-se. 
São Luís, 24 de outubro de 2007. 

TALINO SALGAD~ 
Presidente 7""" 
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ANEXO I DA RESOLUÇÃO N." 569 - CONSEPE, de 24 de outubro de 2007 
PROCESSO SELETIVO GRADUAL - SUBPROGRAMA 2005-2007 
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ANEXO I1 DA RESOLUÇÃO N." 569 - CONSEPE, de 24 de outubro de 2007 

PROCESSO SELETIVO VESTiBULAR 2008 
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I- OUADRO DEMONSTRATIVO DE VAGAS 

O1 Licenciatura I I Informática em(11030/ NOT 1141 7 1 7 1 2 8  i141 7 1 7 1 2 8  / 56 / 
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ANEXO IH DA RESOLUÇÃO N." 569 - CONSEPE, de 24 de outubro de 2007 

QUOTAS EXTRAS NO PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR POR CURSO DE 
GRADUAÇÃO 

Portadores de deficiências 
Índlos 
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