
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANH~~o 
Fundação inshtuída nos termos da Lei 5 152 de 2 1 / 1 O/ 1966 

I São Luís - Maranhão 

RESOLUÇÃO No 4121CONSEPE, de 18 de agosto de 2005. 

Regulamenta as atribuições e a composiçiio 

da Comissão Permanente de Vestibular - 

COPEVE na Universidade Federal de 

Maranhão. 

O Reitor da Universidade Federal do Maranhão, na qualidade de 

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTEN!~ÂO, usartdo 

de suas atribuições estatutárias e regimentais; 

Considerando o contido no Regimento Geral da U~verisidade Federal 

do Maranhão, no seu artigo 20 1, inciso 11; 

Considerando, ainda, o que consta do Processo no t;784/2005, e o 

que decidiu referido Conseiho em sessão desta data, 

RESOLVE: 

Art. 1" Os processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação são 

de responsabilidade da Pró-Reitoria de Ensino, com a. participaç20 da 

Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE, em conformidade com as politicas 

institucionais de acesso definidas no âmbito nacional, no Reginiento Geral da 

Universidade Federal do MaranhãoJUFMA e em Resoluções aprovadas pelo Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CONSEPE e Conselho de Administração - CONSAD. 

Art. 2" A Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE terá as seguintes 

atribuições: 

I - elaborar as diretrizes gerais sobre os Processos Se1i:tivos Vestibular 

e Gradual com fins de admissão em cursos de graduação e ~ubrr~etê-Ias 

a apreciação do Conselho de Ensino, Pesquisa e Esten:.ão da 

Universidade Federal do Maranhão - UFMA: 
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I1 - desenvolver um processo contínuo de análise dos Processos 

Seletivos Vestibular e Gradual, buscando o seu aperfeiçoiunento: 

111 - realizar estudos que lhe possibilitem formular polític.as de melhoria 

do processo administrativo e pedagógico dos processos sirletivos: 

IV - ampliar as relações com outras instituições de ensino, órgãos 

governamentais e demais entidades, buscando um constante 

aperfeiçoamento dos processos seletivos de acesso a universidade; 

V - propor e desenvolver ações integradoras da Universidade com a 

Educação Básica e, especialmente, com o Ensino Médio; 

VI - apresentar ao Reitor relatório circunstanciado sobre os processos 

seletivos, com base em relatórios e informações disponibilizadas pelo 

Núcleo de Eventos e Concursos-NEC, incluindo a análise dos resultados 

colhidos e/ou apresentando sugestões para a melhoria administrativa e 

pedagógica, 

VI1 - arbitrar sobre questões eventuais durante os Processos Selel.ivos 

Vestibular e Gradual; 

VI11 - elaborar e propor resoluções e editais sobre os Processos 

Seletivos Vestibular e Gradual; 

LX - acompanhar e supervisionar os Processos Seletivos Vestibular e 

Gradual. 

Art. 3" Na relação com a Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE, o 

1VÚcleo de Eventos e Concursos-NEC, Órgão responsávlel pela execução 

dos processos seletivos, terá as seguintes atribuições: 

I - coordenar as ações relacionadas a execução dos Processos Seletivos 

Vestibular e Gradual, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 

COPEVE e normas aprovadas pelos Colegiados Superiores; 

I1 - coordenar o processo de isenção de taxas de inscrição nos processos 

seletivos; 

111 - elaborar o planejamento orçamentário dos processos seletivos; 
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IV - coordenar o processo de elaboração e correção das provas dos 

processos seletivos; 

V - defim horários, locais e períodos de reahzação de provas dos 

processos seletivos; 

VI - apreciar requerimentos de candidatos sobre condições especiais de 

realização de provas, conforme resoluções específic-as dos proc;essos 

seletivos; 

VI1 - divulgar os resultados dos processos seletivos, em conformidade 

com as resoluções específicas dos processos seletivos; 

VI11 - elaborar e apresentar a COPEVE relatório circunstanciado dos 

processos seletivos, até 30 (trinta) dias após a realização da matrícula 

dos classificados para o primeiro semestre. 

Art. 4" A Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE terá como membros: 

I - o titular da Pró-Reitoria de Ensino, membro nato como Presidente; 

I1 - o titular do Núcleo de Eventos e Concursos- NEC; 

IiI - dois representantes por Unidade Acadêmica, serido indicados por 

seus respectivos Conselhos; 

IV - um docente com conhecimentos específicos sobre processos 

avaliativos, indicado pela PROEN e homologado pela COPEVE; 

V - um representante da Associação de Professorej da 

Universidade Federal do Maranhão- APRUMA; 

VI - um representante do Sindicato dos Trabalhadlores em Edu- 

do Terceiro Grau no Estado do Maranhão - SINTEMAL, com lotação 

na Universidade Federal do Maranhão; 

VI1 - um representante estudantil, eleito por seus pares. 

Parágrafo Único Os representantes das Unidades Acadêmicas e docentes especialistas 

terão quatro horas semanais a disposição da Pró-Reitona de Ensino, 

com exercício na Comissão Permanente de Vestibular - COPEVE. 
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Art. 5" 

Art. 6" 

Os membros da Comissão Permanente de Vestibular ter50 os segu;.ntes 

mandatos: 

I - os representantes das Unidades Acadêmicas terião mandato de 

dois anos; 

I1 -o docente especialista terá mandato de três anos; 

111 -os representantes da APRUMA, SINTEMA e DCE terão maridato 

de um ano. 

Os membros da Comissão Permanente do Vestibular são designados 

por portaria do Reitor da Universidade Federal do Maranhão. 

Art. 7" A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas a Resolução no 8 1198-CONSEPE e demais disposições 

em contrário. 

Dê-se ciência Publique-se. Cumpra-se. 

São Luis, 18 de agosto de 2005. -\ 

Presidente \ 


