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Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Conselheiros: 

  
Relato 

 

O presente processo trata de análise e deliberação sobre a proposta de 

alteração da Decisão nº 268/2012 deste Conselho Universitário, a qual 

implementou o Programa de Ações Afirmativas na Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul. A proposta foi formulada pela Pró-Reitoria de Graduação 

e foi encaminhada ao Professor Carlos Alexandre Netto, Magnífico Reitor, 

através do Of. nº 233/2016, de 15 de julho de 2016, do Prof. Vladimir 

Pinheiro do Nascimento, Pró-Reitor de Graduação. Encaminhado ao 

CONSUN em 20 de julho de 2016, o expediente chega na mesma data a esta 

Comissão de Legislação e Regimentos, encaminhado pela Secretária do 

CONSUN, Técnico-Administrativa Rosemeri Antunes dos Santos. 

Constam do processo o Of. nº 233/2016 (fls. 1 e 2), a “Proposta de 

alteração da Decisão do CONSUN 268/2012”, bem como sua justificativa 

(fls. 3 a 9). 

É o relato. 

 
Mérito 

 

Em seu ofício, o Pró-Reitor de Graduação apresenta os pontos que 

introduzem a matéria, tendo em vista que 

“a implantação progressiva dos percentuais de reserva de vagas 

exigidos pela Lei Federal nº 12.711/2012 [‘Dispõe sobre o ingresso nas 

universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível 

médio e dá outras providências’] e suas regulamentações já foi realizada por 

esta Universidade por meio das disposições transitórias acrescentadas à 

Decisão nº 268/2012, em seu Artigo 16; [e que] tais disposições transitórias 

tinham validade até o ano de 2016”. 

 

A justificativa para a proposta (fls. 8 e 9) pormenoriza-a em seus três 

pontos, esclarecendo desde logo que alterações devem ser feitas à Decisão nº 

268/2012 pelo fato de que as “[...] disposições transitórias em relação à 

implantação progressiva dos percentuais de reservas de vagas exigidos pela 

Lei nº 12.711/2012, terem validade somente até o ano de 2016”, não 
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abarcando os processos seletivos para o ano de 2017. 

Em seguida, diz a justificativa: 

“[...] há necessidade de se garantir que o ingresso de estudantes 

beneficiados pela reserva de vagas através do Programa de Ações Afirmativas 

da UFRGS se dê em cada um dos semestres, em cursos que possuem duplo 

ingresso, na medida em que o número de vagas expresso no Edital do 

Concurso Vestibular e Sisu define vagas distintas para cada um dos 

semestres, porém não garante o percentual de vagas estabelecido pelas 

ações afirmativas para a reserva de vagas por semestre. Esta alteração 

proposta defende a premissa de que, para a adequação à lei de cotas, deve 

haver ingresso de estudantes cotistas nos dois semestres letivos nos cursos 

de oferta semestral, o que não ocorre no sistema atual”. 

O próximo ponto está assim delineado: 

“As propostas de concorrência através de sistemas de ingresso 

distintos, ampla concorrência ou reserva de vagas, também seria positiva no 

sentido de aumentar a ocupação das vagas no Concurso Vestibular e, 

especialmente, do SISU. [...] O fluxo atual de Chamamento para ocupação de 

vagas (com dois diferentes processos seletivos, modalidades de concorrência 

concomitantes e mudança de semestre de candidato já classificado em vaga) 

tem provocado incertezas entre os calouros quanto à possibilidade de 

ingresso e prazos para chamamentos, além de se mostrar [...] de difícil 

compreensão e com pouca transparência.” 

Prossegue a pormenorização desse ponto: 

“A sistemática atual de ocupação de vagas, seja no primeiro 

chamamento e nos demais chamamentos para ocupação de vagas 

remanescentes, composto por dois sistemas distintos que não guardam a 

mesma regra, na medida em que no SISU a concorrência pelas vagas 

ofertadas [...] já ocorre através de modalidades em separado, acaba 

permitindo que haja migração de uma modalidade de concorrência para a 

outra, fazendo com que ocorra um confuso cruzamento de vagas, listas e 

modalidades de ingresso que, em muitos casos, [...]” torna impossível 

oferecer uma previsão adequada sobre um eventual chamamento aos 

candidatos aprovados, “[...] mesmo frente à listagem dos argumentos obtidos 

pelos candidatos e ao número de vagas ainda não preenchidas.” 

É observado, neste particular, que 

“[...] combinada à ampla oferta de vagas no ensino superior, 

destacando-se o PROUNI e o Fies, esta [sistemática] tem provocado a evasão 

de alunos da Universidade, em especial aqueles classificados para o segundo 

semestre”. 

Observa-se também que esta evasão 

“[...] por vezes não chega a ser registrada como tal, por se dar antes do 

efetivo ingresso do aluno na instituição (sendo computada como uma 
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desistência, causa de vaga ociosa)”. 

A par da diminuição esperada deste “particular tipo de evasão”, o 

terceiro ponto da proposta está descrito na continuidade do expediente, 

como segue: 
“Soma-se a isso, positivamente, a proposta que está sendo feita [...] para que 

os candidatos classificados em primeira chamada ou para os demais chamamentos 
para ingresso no segundo semestre letivo não sejam remanejados para o primeiro 
semestre, em caso de desistência de vaga por outro candidato. Isso visa garantir que 
os calouros não sejam prejudicados ao ingressarem em seus cursos em eventual 
chamada com o semestre em andamento, como ocorreu neste último ano, em que os 
candidatos que estavam classificados como primeiro na ordem de ingresso do 
segundo semestre ao serem remanejados para o primeiro semestre, em chamamentos 
tardios, ficaram, ou sem escolhas de disciplinas/turmas de sua preferência, ou até 
mesmo realizaram matrícula sem atividades. Esta alteração, se implementada, 
permitirá proteger o candidato com vaga garantida na Universidade tanto da 
insegurança de um possível chamamento não observado, quanto de terem que se 
reorganizar rapidamente, e de forma inesperada, para assumirem uma nova condição 
que, muitas vezes, envolve o deslocamento de um estado para o outro e, em especial, 
os classificados através do SISU”. 

 

Observa-se, pelo que expõe a justificativa oferecida pela PROGRAD, 

que a proposta visa ampliar e aprimorar a organização e garantir a 

transparência nos processos de ingresso à graduação na UFRGS, seja na 

distinção entre sistemas de ingresso, seja na distribuição da reserva de 

vagas em ambos os semestres de cursos de duplo ingresso, seja pela 

proposta sistemática de chamamento. Como afirma a proposta em sua 

conclusão, o que se busca é contribuir “para a máxima transparência do 

processo”.  

Em resumo, são os seguintes os três pontos aos quais se refere a 

proposta de alteração da Decisão nº 268/2012 deste Conselho Universitário, 

a qual veio a implementar o Programa de Ações Afirmativas na UFRGS: 

1. o ingresso de estudantes beneficiados pela reserva de vagas através 

do Programa de Ações Afirmativas da UFRGS se daria em cada um 

dos semestres, em cursos que possuem duplo ingresso; 

2. a concorrência se daria através de sistemas de ingresso distintos: 

ampla concorrência ou reserva de vagas; 

3. candidatos classificados em primeira chamada ou para os demais 

chamamentos para ingresso no segundo semestre letivo não seriam 

remanejados para o primeiro semestre, em caso de desistência de 

vaga por outro candidato. 

A seguir estão listadas as modificações que a proposta em análise 

sugere introduzir no texto ora vigente, da Decisão nº 268/2012-CONSUN, 

cotejando o texto atual e a redação sugerida. 
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1. Art. 2º, inciso II 

 
De  

Art. 2º - Este Programa de Ações Afirmativas, através de Ingresso 

por Reserva de Vagas, tem por objetivos: 

(...) 

II - ampliar o acesso em todos os cursos de graduação para 

candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio e para candidatos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas egressos do Sistema Público de 

Ensino Médio, mediante habilitação no Concurso Vestibular;  
Para  

Art. 2º - Este Programa de Ações Afirmativas, através de Ingresso 

por Reserva de Vagas, tem por objetivos: 

(...) 

II - ampliar o acesso em todos os cursos de graduação para 

candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio e para candidatos 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas egressos do Sistema Público de 

Ensino Médio, mediante habilitação no Concurso Vestibular e pelo Sistema 

de Seleção Unificada – Sisu; 

 

2. Art. 3º 

  
De  

Art. 3º - A modalidade de Ingresso por Reserva de Vagas é 

constituída pelo conjunto de critérios e de procedimentos estabelecidos nesta 

Decisão e que serão integrados àqueles já adotados pela UFRGS, no 

Concurso Vestibular, para preenchimento de vagas dos cursos de 

graduação. 
 
Para  

Art. 3º - A modalidade de Ingresso por Reserva de Vagas é 

constituída pelo conjunto de critérios e de procedimentos estabelecidos nesta 

Decisão e que serão integrados àqueles adotados pela UFRGS, no Concurso 

Vestibular e Sisu, para preenchimento de vagas dos cursos de graduação. 

 

3. Art. 4º 

 
De  

Art. 4º - Os percentuais de Reserva de Vagas ficarão em vigor por 

um período de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor desta Decisão, 

podendo ser revisados por decisão do Conselho Universitário.  
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Para  

Art. 4º - Os percentuais de Reserva de Vagas ficarão em vigor por 

um período de 10 (dez) anos a partir da entrada em vigor da Lei nº 12.711, 

de 29/08/2012, conforme determina o Artigo 7º da referida Lei.  
 

4. Art. 5º 

 
De  

Art. 5º - Do total das vagas em cada curso de graduação da UFRGS, 

ofertadas pelo Concurso Vestibular e pelo Sistema de Seleção Unificada – 

Sisu, será garantido 40% (quarenta por cento) em 2015 e 50% (cinquenta 

por cento) em 2016 para o Programa de Ações Afirmativas.  
Para  

Art. 5º - Do total de vagas em cada curso de graduação, semestre e 

turno, ofertadas pelo Concurso Vestibular e pelo Sistema de Seleção 

Unificada – Sisu, e outros processos que se apliquem, será garantido, no 

mínimo, 50% (cinquenta por cento) para o Programa de Ações Afirmativas. 

 

5. Art. 6º 

 
De 

Art. 6º - Do total de vagas reservadas ao Programa de Ações 

Afirmativas, aludido no Art. 5º, em cada curso de graduação da UFRGS, será 

garantido 50% (cinquenta por cento) para candidatos egressos do Sistema 

Público de Ensino Médio.  
Para 

Art. 6º - As vagas reservadas para o Programa de Ações Afirmativas 

aludidas no Art. 5º serão garantidas em cada curso de graduação, semestre 

e turno, a estudantes egressos do Sistema Público de Ensino Médio, 

observadas as seguintes condições: 

[inclusão] I – no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das vagas a 

que se refere o caput deste Artigo serão reservadas aos estudantes com 

renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo 

per capita, sendo que, destas, no mínimo 50% (cinquenta por cento) será 

reservado a candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas; 

[inclusão] II – as demais vagas de que trata o caput deste Artigo 

serão destinadas aos estudantes com renda familiar bruta superior a 1,5 

(um vírgula cinco) salário mínimo per capita, sendo que, destas, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) será reservado a candidatos autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas. 
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6. Art. 6º, parágrafo 1º 

 
De  

§1º - Entende-se por egresso do Sistema Público de Ensino Médio o 

candidato que cursou com aprovação em escola pública a totalidade do 

Ensino Médio.  
Para  

§1º - Entende-se por egresso do Sistema Público de Ensino Médio o 

candidato que cursou com aprovação em escola pública brasileira a 

totalidade do Ensino Médio. 

 

7. Art. 6º, parágrafo 2º 

 
De  

§2º - Entende-se, ainda, por egresso do Sistema Público de Ensino 

Médio o candidato que cursou com aprovação a totalidade do Ensino Médio 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, em escola pública.  
Para  

§2º - Entende-se, ainda, por egresso do Sistema Público de Ensino 

Médio o candidato que cursou com aprovação a totalidade do Ensino Médio 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, em escola pública 

brasileira. 

 

8. Art. 6º, parágrafos 4º e 5º 

 

[supressão] §4º - O candidato que desejar concorrer às vagas 

destinadas a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio, 

previstas no caput deste Artigo, concomitantemente às vagas de acesso 

universal, deverá assinalar esta opção no ato da inscrição no Concurso 

Vestibular.  

[supressão] §5º - No momento da matrícula, o candidato aprovado 

deverá apresentar ao Departamento de Consultoria em Registros Discentes 

da Pró-Reitoria de Graduação certificado de conclusão e histórico escolar de 

todo o Ensino Médio, seja na modalidade de Ensino Regular, seja na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, reconhecidos pelo órgão 

público competente, que comprovem as condições expressas neste Artigo.  
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9. Art. 7º 

 
De  

Art. 7º - Do total das vagas oferecidas ao Programa de Ações 

Afirmativas, conforme estabelecido no caput do Art. 5º, no mínimo, 50% 

(cinquenta por cento) será garantido aos estudantes egressos do Sistema 

Público de Ensino Médio autodeclarados pretos, pardos e indígenas, sem 

prejuízo ao disposto no §3º do Art. 10.  
Para  

Art. 7º - O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas ao 

Programa de Ações Afirmativas deverá especificar a modalidade de 

concorrência, conforme o disposto no Artigo 6º desta Decisão, assinalando, 

no ato da inscrição em seu processo seletivo, uma das seguintes opções:  

[inclusão] – a)  egresso do Ensino Médio de escola pública 

brasileira com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 

(um vírgula cinco) salário-mínimo nacional per capita, ou 

[inclusão] – b) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira 

com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula 

cinco) salário-mínimo nacional per capita, autodeclarado preto, 

pardo ou indígena, ou 

[inclusão] – c) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira 

com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo nacional per capita, ou 

[inclusão] – d) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira 

com renda familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) 

salário-mínimo nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou 

indígena. 

 

10. Art. 7º, parágrafo 1º 

 
De  

§1º - O candidato que desejar concorrer às vagas destinadas a 

candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio autodeclarados 

pretos, pardos e indígenas, previstas no caput deste Artigo, 

concomitantemente às vagas de acesso universal, deverá assinalar esta 

opção no ato da inscrição no Concurso Vestibular e registrar a 

autodeclaração étnico-racial no espaço previsto para tal no formulário. Caso 

aprovado, no momento da matrícula, o candidato deverá, além de apresentar 

os documentos exigidos no §5º do Art. 6º, assinar junto ao Departamento de 

Consultoria em Registros Discentes da Pró-Reitoria de Graduação a 
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autodeclaração étnico-racial feita por ocasião da inscrição no Concurso 

Vestibular.  
Para  

Parágrafo único. O candidato que desejar concorrer às vagas 

destinadas a candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, previstas nos incisos I e II do 

Artigo 6º deverá registrar a autodeclaração no espaço previsto para tal no 

formulário de inscrição em seu processo seletivo, devendo ratificar a sua 

opção assinando a autodeclaração étnico-racial no momento da efetivação da 

matrícula, caso tenha sido classificado e lotado em vaga. 

 

11. Art. 7º, parágrafo 2º 

 

[suprimir] §2º - Revogado.  

 

12. Art. 8º 

 
De  

Art. 8º - O candidato que prestar informações falsas relativas às 

exigências estabelecidas no Art. 6º e no §3º do Art. 16 da presente Decisão 

estará sujeito, além da penalização pelos crimes previstos em lei, à 

desclassificação do Concurso Vestibular e ter, em consequência, sua 

matrícula recusada no curso, o que poderá acontecer a qualquer tempo.  
Para  

Art. 8º - O candidato que prestar informações falsas relativas às 

exigências estabelecidas nos Artigos 6º e 7º da presente Decisão estará 

sujeito, além da penalização por crimes previstos em lei, à desclassificação 

nos processos seletivos para ingresso nos cursos de graduação da UFRGS a 

que se refere esta Decisão e ter, em consequência, sua matrícula recusada 

no curso, o que poderá acontecer a qualquer tempo. 

 

13. Art. 9º 

 
De  

Art. 9º - Todos os candidatos habilitados no Concurso Vestibular 

para os cursos de graduação serão ordenados em uma classificação geral por 

curso, conforme pontuação obtida, independentemente de sua habilitação 

quanto ao disposto no Art. 1º desta Decisão. 
Para  

Art. 9º - A ordenação preliminar dos candidatos habilitados ao 

Concurso Vestibular para fins de avaliação das Provas de Redação, conforme 

o disposto na Resolução nº 46/2009 do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
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Extensão – CEPE, ou substituta, será realizada considerando-se os 

percentuais de reserva de vagas estabelecidos no Artigo 6º desta Decisão.  

[supressão] Parágrafo único - A ordenação preliminar dos 

candidatos ao Concurso Vestibular para fins de avaliação das Provas de 

Redação, conforme o disposto na Resolução nº 46/2009 do Conselho de 

Ensino, Pesquisa e Extensão - CEPE, será realizada considerando-se os 

percentuais de reserva de vagas estabelecidos nesta Decisão. 

 

14. Art. 10, caput 

 
De  

Art. 10 - Os candidatos egressos do Sistema Público de Ensino 

Médio habilitados no Concurso Vestibular, que não forem classificados nas 

vagas universais e que optaram pelo Programa de Ações Afirmativas, serão 

ordenados sequencialmente em cada curso.  
Para  

Art. 10 - Os candidatos egressos do Ensino Médio de escola pública 

brasileira que optaram por concorrer pelo Programa de Ações Afirmativas, se 

habilitados no Concurso Vestibular, serão ordenados de acordo com a opção 

realizada e definida no Artigo 7º desta Decisão.  

 

15. Art. 10, parágrafo 1º 

 
De  

§1º - Da relação assim obtida, serão classificados os candidatos 

egressos do Sistema Público de Ensino Médio até perfazerem o percentual 

de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) estabelecido no Art. 5º.  
Para  

§1º - Das ordenações obtidas conforme o caput deste Artigo, serão 

classificados os candidatos até preencherem o total de vagas ofertadas em 

cada curso, semestre e turno de cada opção do sistema de reserva de vagas 

estabelecido no Artigo 6º desta Decisão. 
 

16. Art. 10, parágrafo 2º  

 
De  

§2º - O percentual de vagas restante, 50% (cinquenta por cento) do 

total estabelecido no Programa de Ações Afirmativas da presente Decisão, 

será destinado aos candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio 

que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas.  
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Para  

§2º - As eventuais vagas remanescentes em cada curso, semestre e 

turno de cada opção do sistema de ingresso, resultante do não cumprimento 

da entrega da documentação exigida, ou de sua não homologação, bem como 

pela não efetivação de matrícula nos prazos estabelecidos, serão preenchidas 

de acordo com o Art. 15 da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 

2012, do Ministério da Educação. 

 

17. Art. 10, parágrafo 3º 
 
De  

§3º - No caso de não haver candidatos em condições de preencher 

as vagas garantidas aos egressos do Sistema Público de Ensino Médio 

autodeclarados pretos, pardos e indígenas, estas serão preenchidas por 

candidatos não autodeclarados pretos, pardos e indígenas oriundos do 

Sistema Público de Ensino Médio. Se ainda restarem vagas, as mesmas 

voltarão ao sistema universal por curso.  
Para  

§3º - Os candidatos ao Sistema de Seleção Unificada – Sisu que 

optarem por concorrer às vagas destinadas ao Programa de Ações 

Afirmativas realizarão sua inscrição e, se habilitados, serão ordenados de 

acordo com o disposto no Termo de Adesão ao Sisu desta Universidade e na 

Portaria Normativa nº 21, de 5 de novembro de 2012, do Ministério da 

Educação.  

 

18. Art. 12 

 
De  

Art. 12 - Fica instituída a Coordenadoria de Acompanhamento do 

Programa de Ações Afirmativas, ligada à Pró-Reitoria de Coordenação 

Acadêmica, com estrutura própria e as seguintes atribuições: [...] 
Para  

Art. 12 - Fica mantida a Coordenadoria de Acompanhamento do 

Programa de Ações Afirmativas, com estrutura própria e as seguintes 

atribuições: [...] 

 

19. Entre os atuais Artigos 13 e 14 

 

[inserção de um novo Artigo 14] – Demais disposições relativas à 

execução do ingresso e matrícula dos calouros caberá ao CEPE, por 

competência, regulamentar.  
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20. Renumerar o Artigo 14 para Artigo 15, com a seguinte redação 
 
De  

Art. 14 - Fica revogada a Decisão nº 134/2007-CONSUN, de 29 de 

junho de 2007. 
Para  

Art. 15 - Fica revogada a Decisão nº 134/2007-CONSUN, de 29 de 

junho de 2007, e demais disposições em contrário. 

 

21. Renumerar o Artigo 15 para Artigo 16, mantendo a redação inalterada 

 
De  

Art. 15 - Esta Decisão entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Universitário.  
Para  

Art. 16 - Esta Decisão entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Universitário. 
 

22. Excluir o Artigo 16 

 

 Com estas alterações propostas, é necessário promover também 

alterações na Resolução nº 46/2009 do CEPE (“Normas para o Concurso 

Vestibular para Ingresso na Universidade Federal do Rio Grande do Sul”), 

para que se mantenha coerência entre o que está sendo proposto aqui e o 

que de pertinente à matéria consta na citada Resolução do CEPE. Esclarece-

se, desde logo, que, quando se tratar de supressões no texto da Resolução, 

os textos suprimidos já estão incorporados na proposta de Decisão ora em 

análise. São as seguintes as alterações propostas na Resolução nº 46/2009:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

i. Art. 1º, caput, alínea (1) 
 

De 

Art. 1º - Por ocasião da inscrição no Concurso Vestibular, cada 

candidato formulará uma única opção de curso e indicará:  

1) Sua opção pelo sistema de ingresso pelo qual deseja concorrer: 

a) pelo acesso universal (ampla concorrência) ou b) acesso universal (ampla 

concorrência) e reserva de vagas, conforme Decisão nº 268/2012 do 

CONSUN, ou substituta; 
Para 

Art. 1º - Por ocasião da inscrição no Concurso Vestibular, cada 

candidato formulará uma única opção de curso e indicará:  
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1) Sua opção pelo sistema de ingresso pelo qual deseja concorrer: 

a) pela ampla concorrência ( sem reserva de vagas) ou b) reserva de vagas em 

uma das seguintes modalidades de concorrência conforme Decisão nº 

268/2012 do CONSUN, ou substituta:  

a) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira com renda 

familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-

mínimo nacional per capita, ou 

b) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira com renda 

familiar bruta mensal igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-

mínimo nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena, ou 

c) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira com renda 

familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 

nacional per capita, ou 

d) egresso do Ensino Médio de escola pública brasileira com renda 

familiar bruta mensal superior a 1,5 (um vírgula cinco) salário-mínimo 

nacional per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena. 

 

ii. Art. 9º, alíneas c), e) e parágrafos 1º e 2º 
 

De 

Art. 9º - Serão eliminados do concurso, automaticamente, os 

candidatos que se enquadrarem em pelo menos uma das seguintes 

situações: 

a) não acertarem no mínimo uma questão em qualquer uma das 

nove provas constituídas por itens de escolha múltipla; 

b) atingirem menos de 30% de acertos no total das questões de 

escolha múltipla das nove provas; 

c) estiverem pré-classificados, para o curso ao qual estão 

concorrendo, em posição superior a 4 vezes o número de vagas oferecidas 

para o curso; 

d) obtiverem em qualquer uma das nove provas escore padronizado 

igual ou menor do que zero; 

e) obtiverem escore inferior a 30% do escore máximo na prova de 

Redação. 

§1º Não será avaliada a Prova de Redação dos candidatos 

eliminados por qualquer um dos critérios estabelecidos nas alíneas a, b, c e 

d deste artigo. 

§2º - Enquanto houver a reserva de vagas no Concurso Vestibular, 

nos termos da Decisão nº 268/2012 do CONSUN, torna-se sem efeito a 

Alínea “c” do caput e o § 1º deste artigo, sendo aplicado em seu lugar o que 

estabelece o Artigo 10 desta Resolução. 
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Para 

Art. 9º - Serão eliminados do concurso, automaticamente, os 

candidatos que se enquadrarem em pelo menos uma das seguintes 

situações: 

a) não acertarem no mínimo uma questão em qualquer uma das 

nove provas constituídas por itens de escolha múltipla; 

b) atingirem menos de 30% de acertos no total das questões de 

escolha múltipla das nove provas; 

c) obtiverem escore inferior a 30% do escore máximo na prova de 

Redação. 

d) obtiverem em qualquer uma das nove provas escore padronizado 

igual ou menor do que zero; 

e) não forem pré-classificados conforme Artigo 10. 

§ 1º - Não será avaliada a Prova de Redação dos candidatos 

eliminados por qualquer um dos critérios estabelecidos nas alíneas a, b, d e 

e deste artigo. 

[suprimir] §2º - Enquanto houver a reserva de vagas no Concurso 

Vestibular, nos termos da Decisão nº 268/2012 do CONSUN, torna-se sem 

efeito a Alínea “c” do caput e o § 1º deste artigo, sendo aplicado em seu lugar 

o que estabelece o Artigo 10 desta Resolução. 

iii. Art. 10, alíneas a), b), c), d) e e) 

De 

Art. 10. Para fins de avaliação da Prova de Redação de candidatos 

não eliminados, obedecidos os critérios estabelecidos nas Alíneas “a”, “b” e 

“d” do Artigo 9º, será criada uma lista de pré-classificados, equivalente a 4 

(quatro) vezes o número de vagas oferecidas para o curso, conforme as 

seguintes normas:  

a) ocuparão as primeiras posições os candidatos que, 

independentemente da modalidade de inscrição, estiverem posicionados, em 

ordem decrescente do argumento de concorrência preliminar, até 4 (quatro) 

vezes o número de vagas destinadas à modalidade de acesso universal; 

b) as próximas posições, equivalentes a 2 (duas) vezes o número de  

vagas destinadas aos egressos do Sistema Público de Ensino, serão 

ocupadas pelos candidatos de melhor desempenho inscritos nestas 

modalidades e que não foram pré-classificados conforme a alínea “a” deste 

Artigo; 
Para 

Art. 10. Para fins de avaliação da Prova de Redação de candidatos 

não eliminados, obedecidos os critérios estabelecidos nas Alíneas “a”, “b” e 

“d” do Artigo 9º, será criada uma lista de pré-classificados, equivalente a 4 
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(quatro) vezes o número total de vagas oferecidas para o curso, conforme as 

seguintes normas: 

a) Serão considerados pré-classificados os candidatos que 

estiverem posicionados em até 4 (quatro) vezes o número total de vagas 

oferecidas em cada curso na respectiva modalidade de ingresso, descrita no 

Art. 1º, pela qual o candidato optou. 

b) No caso de não haver candidatos em condições de preencher as 

vagas em cada curso, turno e semestre estabelecidas para uma modalidade 

de ingresso, estas serão preenchidas de acordo com o estabelecido no Artigo 

15 da Portaria Normativa N° 18 de 11 de outubro de 2012.  

[suprimir] c) as últimas colocações, equivalentes a 4 (quatro) vezes 

o número de vagas destinadas aos autodeclarados negros egressos do 

Sistema Público de Ensino, serão ocupadas pelos candidatos de melhor 

desempenho inscritos nesta modalidade e que não foram pré-classificados 

conforme a Alínea “a” ou “b” deste Artigo; 

[suprimir] d) no caso de não haver candidatos em condições de 

preencher as posições estabelecidas na Alínea “c” deste Artigo, estas serão 

preenchidas pelos candidatos mais bem posicionados, inscritos como 

egressos do Sistema Público de Ensino que ainda não foram pré-

classificados e, se ainda restarem posições não preenchidas, estas serão 

ocupadas pelos candidatos mais bem posicionados inscritos unicamente pelo 

sistema universal e que ainda não tenham sido pré-classificados;  

[suprimir] e) o restante dos candidatos, se houver, será eliminado 

do concurso.  

 

iv. Art. 14, caput  

 
De 

Art. 14 - Os candidatos não eliminados do Concurso Vestibular 

serão classificados para os cursos a que estiverem concorrendo, até o 

preenchimento do número total de vagas ofertadas. 
Para 

Art. 14 - Os candidatos não eliminados do Concurso Vestibular 

serão classificados para os cursos a que estiverem concorrendo, até 

preencherem o total de vagas ofertadas em cada curso, semestre e turno de 

acordo com opção do sistema de ingresso pelo qual optou concorrer, 

conforme Artigo 1º desta Resolução. 

 

v. Art. 16, caput e parágrafos  

 
De 
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Art. 16. Os candidatos classificados para as vagas oferecidas nos 

diversos cursos da Universidade deverão entregar documentos de conclusão 

do Ensino Médio e outros que forem exigidos, no período de tempo 

estabelecido.  

§1º - As vagas resultantes do não cumprimento dessa exigência 

serão preenchidas pelo chamamento de outros candidatos classificados no 

respectivo curso, obedecendo à ordem de classificação e o sistema de 

ingresso, conforme Decisão n° 268/2012 do CONSUN.  

§2º - Os candidatos classificados em primeira chamada para 

ingresso no segundo semestre letivo, poderão optar, no ato de entrega de 

seus documentos, pelo não chamamento para ingresso no primeiro semestre 

letivo, em caso de desistência de vaga por outro candidato. 
Para 

Art.16 - O candidato classificado para as vagas ofertadas em cada 

curso, semestre e turno e sistema de ingresso pelo qual optou, antes da 

matrícula deverá apresentar ao Departamento de Consultoria em Registros 

Discentes da Pró-Reitoria de Graduação: 

a) certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, 

seja na modalidade de Ensino Regular, seja na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, reconhecidos pelo órgão público competente, que 

comprovem a conclusão do Ensino Médio, ou  

b) certificação do ENEM (certificado de conclusão com base no 

resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM), do Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, ou de 

exames de certificação de competência ou de avaliação de jovens e adultos 

realizados pelos sistemas estaduais de ensino.  

§1º - O candidato optante e classificado nas vagas reservadas, nos 

cursos de graduação, semestre e turno, conforme modalidades constantes 

nas alíneas  “a”, “b”, “c” e “d”  do Art. 1º, somente poderá ocupá-la mediante 

a entrega de documentos que comprovem, além da condição de egresso do 

Ensino Médio de escola pública brasileira, a condição expressa no sistema 

de ingresso pelo qual optou por concorrer.  

§2º - O candidato que for classificado em vaga destinada a 

candidatos egressos do Sistema Público de Ensino Médio brasileiro 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas deverá ratificar a opção feita por 

ocasião da inscrição ao Concurso Vestibular, assinando a autodeclaração 

étnico-racial, no momento da efetivação da matrícula. 

§3º - A renda familiar bruta mensal per capita será apurada 

conforme o estabelecido na Portaria Normativa do MEC nº 18, de 11 de 

outubro de 2012, em seu Art. 7º, o qual encontra-se  inserido no Edital do 

Concurso Vestibular.  
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§4º - A relação de documentos que comprovam a condição de 

egressos do Ensino Médio de escola pública brasileira e demais condições 

descritas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do Artigo 1º, estarão disponíveis no 

Edital do Concurso Vestibular.   

§5º - As eventuais vagas remanescentes em cada curso, semestre e 

turno, de cada opção de sistema de ingresso resultantes da não entrega de 

documentação exigida, ou de sua não homologação, bem como pela não 

efetivação de matrícula nos prazos estabelecidos, serão preenchidas de 

acordo com o Art. 15 da Portaria Normativa nº 18, de 11 de outubro de 

2012, do Ministério da Educação. 

§ 6º - Os candidatos classificados em primeira chamada e nos 

demais chamamentos para ingresso no segundo semestre letivo não serão 

remanejados para o primeiro semestre, em caso de desistência de vaga por 

outro candidato, pela não entrega de documentação exigida, ou de sua não 

homologação, bem como pela não efetivação de matrícula nos prazos 

estabelecidos, visando garantir que os calouros não sejam prejudicados ao 

ingressarem em seus cursos em eventual chamada com o semestre em 

andamento. 

Estas são as alterações propostas pela Pró-Reitoria de Graduação, 

às quais esta Comissão de Legislação e Regimentos acrescenta ainda uma 

sugestão. Por tratar-se de um grande número de alterações a serem 

introduzidas na Decisão nº 268/2012-CONSUN, julga-se mais apropriado 

substituí-la pelo texto proposto, revogando-a. Com isso, será necessário que 

a proposta do item 20, acima, adquira a seguinte redação: 
De  

Art. 14 - Fica revogada a Decisão nº 134/2007-CONSUN, de 29 de 

junho de 2007. 
Para  

Art. 15 - Fica revogada a Decisão nº 268/2012-CONSUN, de 10 de 

agosto de 2012, e demais disposições em contrário. 

 

Acredita-se que, assim, a Decisão ganhará muito em legibilidade e 

clareza, alterando-se com isso também todas as remissões à Decisão nº 

268/2012 na Resolução nº 46/2009 do CEPE. 

Finda sua análise, a CLR está em condições de encaminhar o 

assunto para deliberação do egrégio Conselho Universitário, através do 

seguinte Parecer.  
 

Parecer 

 

A Comissão de Legislação e Regimentos submete ao plenário do egrégio 

Conselho Universitário as mudanças propostas pela PROGRAD na Decisão 
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nº 268/2012 do Conselho Universitário, bem como na Resolução nº 46/2009 

do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, recomendando a aprovação do 

novo texto, conforme anexo.  

É o parecer.  

 

 
(o original encontra-se assinado) 

CELSO GIANNETTI LOUREIRO CHAVES 

 

 
 (o original encontra-se assinado)                                              (o original encontra-se assinado) 

LUÍS DA CUNHA LAMB                            CARLOS AUGUSTO GODOI DA SILVA 

 

 
   (o original encontra-se assinado) 

JANE FRAGA TUTIKIAN                    FABIANA ZOGBI LONTRA DA CONCEIÇÃO 


