
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO - CEPEC Nº 869

Fixa critérios para o preenchimento de 
vagas  disponíveis  nos  Cursos  de 
Graduação presenciais  oferecidos pela 
Universidade Federal de Goiás. 

O  CONSELHO  DE  ENSINO,  PESQUISA,  EXTENSÃO  E 
CULTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, no uso de suas atribuições 
legais, estatutárias e regimentais, reunido em sessão plenária realizada no dia 11 de março 
de  2008,  tendo  em  vista  o  que  consta  do  processo  nº  23070.012424/2007-73  e 
considerando:

a) o  disposto  na  Lei  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996,  que 
“Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional”, dispondo 
no seu “Art. 49 que as instituições de educação superior aceitarão 
a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese 
de existência de vagas, e mediante processo seletivo”;

b) o  contido  no  Art.  103  do  Regimento  Geral  da  Universidade 
Federal  de  Goiás,  que  atribui  ao  Conselho  Diretor  de  Unidade 
Acadêmica  a  competência  para  determinar  o  número  de  vagas 
disponíveis para ingresso de transferidos, diplomados, mudança de 
curso  e  reingresso  e  informar  à  PROGRAD,  no  prazo  do 
Calendário Acadêmico, para divulgação em forma de edital;

c) as  possibilidades  de  preenchimento  de  vagas  disponíveis  nos 
cursos de graduação da Universidade Federal de Goiás, mediante 
mudança de turno e de modalidade/habilitação no mesmo curso, 
mudança de campus e complementação de habilitação;

d) a possibilidade de mobilidade interna de estudantes entre os cursos 
de graduação da Universidade Federal de Goiás, de reingresso, e a 
de ingresso de estudantes oriundos de outras Instituições de Ensino 
Superior,  bem  como  de  portadores  de  diplomas  de  cursos  de 
graduação;

e) a política da Universidade Federal de Goiás de evitar a existência 
de vagas ociosas em seus cursos de graduação e de aproximar, ao 
máximo,  o  número  de  estudantes  ingressantes  do  número  de 
concluintes de cada Curso de Graduação,

R E S O L V E :



CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art.  1º O  preenchimento  de  vagas  disponíveis  nos  Cursos  de 
Graduação presenciais, oferecidos pela Universidade Federal de Goiás, dar-se-á segundo 
os critérios estabelecidos nesta Resolução.

Art.  2º  São adotadas  as  seguintes definições,  para  os  efeitos  desta 
Resolução:

I - Curso de Graduação é  o conjunto de disciplinas e atividades 
organizadas em áreas do conhecimento, voltadas para formação 
de estudantes,  ministrado por instituição de educação superior, 
que confere grau acadêmico comprovado por meio de diploma, 
sendo constituído para atender a objetivos educacionais definidos 
pela instituição, em consonância com as diretrizes curriculares do 
curso;

II - Forma  de  Ingresso é  a  possibilidade  que  as  Instituições  de 
Ensino Superior (IES) apresentam aos candidatos que querem ter 
acesso aos cursos superiores, desde que cumpridas as condições 
legais  exigidas  para  tal,  em  uma  das  seguintes  condições: 
processo  seletivo,  transferência  facultativa,  transferência  ex-
officio ou portador de diploma de graduação;

III - Vaga Disponível é a vaga remanescente do número de vagas para 
a matrícula inicial em cada Curso de Graduação, resultante do 
cancelamento  do  registro  acadêmico,  mobilidade  interna  ou 
mudança de campus de estudante regular dos cursos de graduação 
da UFG;

IV - Mobilidade Interna é a possibilidade de um estudante regular da 
UFG  mudar  de  turno,  de  modalidade/habilitação  e  de  curso 
dentro da própria instituição;

V - Transferência Facultativa é a forma de ingresso de estudante 
egresso  de  instituições  de  educação  superior  (nacional  ou 
estrangeiro)  regularmente  matriculado  ou  com  trancamento  de 
matrícula, para o mesmo curso ou afim;

VI - Portador de Diploma de Graduação é a forma de ingresso para 
o  diplomado em curso  superior,  reconhecido e  registrado pelo 
MEC,  que  queira  concluir  outro  Curso  de  Graduação, 
independentemente da sua formação acadêmica;

VII -Mudança de Campus é a possibilidade de um estudante regular 
mudar de campus no âmbito da UFG, para o mesmo curso;

VIII -Reingresso é a possibilidade de o estudante regressar ao curso 
de origem do qual tenha sido desvinculado, em virtude da não-
efetivação  de  matrícula,  desde  que  tenha  prazo  legal  para 
integralização curricular;

IX - Complementação  de  Modalidade/Habilitação é  a  forma  de 
ingresso  para  o  diplomado  em  curso  superior,  reconhecido  e 
registrado  pelo  MEC,  que  queira  concluir  outra 
modalidade/habilitação no seu Curso de Graduação.
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Art.  3º  A  vaga  disponível  resulta  do  cancelamento  do  registro 
acadêmico de estudante regular dos cursos de graduação da UFG que:

I - tenha sido reprovado por faltas e/ou notas em todas as disciplinas 
no semestre de ingresso;

II - não tenha renovado sua matrícula a cada semestre;
III - tenha sido reprovado por faltas e/ou notas em todas as disciplinas, 

por  dois  semestres  letivos  consecutivos,  mesmo  havendo 
trancamento de matrícula entre eles;

IV - tenha sido reprovado por três vezes em uma mesma disciplina;
V - tenha  sido  desligado,  por  decisão  do  Reitor,  nos  termos  do 

Regimento Geral da UFG;
VI - tenha sido desligado por ter esgotado o prazo para integralização 

curricular;
VII -tenha sido desligado por decisão judicial;
VIII -tenha desistido do curso ou tenha se transferido para outras IES;
IX - tenha falecido.

§  1º A  vaga  disponível  também  pode  resultar  da inexistência  de 
candidato classificado no processo seletivo geral da UFG ou por mobilidade interna ou 
mudança de campus na própria UFG.

§  2º A  exclusão  de  estudante  da  UFG  que  estiver  sub-judice,  no 
período do levantamento de vagas, não será computada como vaga disponível.

Art.  4º Compete  à Pró-Reitoria  de  Graduação  –  PROGRAD,  por 
intermédio  de  seu  Departamento  de  Assuntos  Acadêmicos  –  DAA,  ouvidas  as 
Coordenadorias de Cursos nos termos dos parágrafos deste artigo, efetuar o levantamento 
de  vagas  disponíveis  com base  no  acompanhamento nominal  dos  estudantes  evadidos, 
conforme as condições expressas no Art. 3º desta Resolução.

§ 1º O DAA informará os cancelamentos de registros acadêmicos à 
Coordenadoria de Curso.

§  2º A  Coordenadoria  de  Curso  terá  o  prazo  de  30  (trinta)  dias, 
contados do recebimento do relatório do DAA, para se manifestar acerca do número de 
vagas disponíveis, com aprovação do Conselho Diretor da Unidade.

§ 3º A ausência de manifestação da Coordenadoria de Curso, no prazo 
fixado no parágrafo segundo, resultará na validação do levantamento efetuado pelo DAA.

§  4º Havendo  discordância  entre  o  número  de  cancelamentos  de 
registros acadêmicos e o número de vagas disponíveis, o Conselho Diretor da Unidade 
deverá justificar, por escrito, a não oferta de vaga disponível.

§ 5º O DAA encaminhará o relatório  geral  de vagas  disponíveis  à 
Câmara de Graduação para aprovação.

Art.  5º Toda  vaga  disponível  poderá  ser  preenchida,  observado  o 
calendário acadêmico, do seguinte modo:

I - quando a vacância ocorrer no primeiro semestre acadêmico do 
curso,  por  candidato  classificado  na  ordem  subseqüente  do 
processo seletivo geral da UFG;
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II - nos demais semestres acadêmicos do curso, mediante processos 
seletivos definidos em editais próprios, para:
a) mudança de turno;
b) mudança de modalidade/habilitação;
c) reingresso;
d) mudança de campus;
e) mudança de curso;
f) transferência facultativa;
g) complementação de habilitação no mesmo curso;
h) portador de diploma.

CAPÍTULO II
Das Etapas do Preenchimento de Vagas Disponíveis

Seção I
Disposições Comuns

Art.  6º  O preenchimento das vagas disponíveis  compreenderá duas 
etapas:

I - a primeira, destinada, exclusivamente, a reingresso e a estudantes 
regulares da UFG que requerem, no mesmo curso:
a) mudança de turno;
b) mudança de modalidade/habilitação;
c) reingresso.

II - a segunda, destinada a:
a) estudante da UFG que pretenda mudar de campus, no mesmo 

curso;
b) estudante da UFG que pretenda mudar de curso;
c) estudante vinculado a outra IES que pleiteie a transferência 

facultativa para o mesmo curso ou afim;
d) portador de diploma de graduação que pretenda cursar novo 

curso ou realizar complementação de habilitação no mesmo 
curso.

Seção II
Da Primeira Etapa

Art. 7º As  vagas disponíveis serão destinadas ao preenchimento, na 
primeira etapa, observada a seguinte ordem de prioridade:

I - mudança de turno, no mesmo curso e campus;
II - mudança de modalidade/habilitação no mesmo curso e campus;
III - reingresso no mesmo curso e campus.

§ 1º O processo seletivo dessa etapa será realizado pela Coordenadoria 
do Curso, ao qual competirá a publicação do resultado final.

§ 2º Poderá candidatar-se ao reingresso o estudante que não renovou a 
matrícula e foi  desvinculado da UFG, desde que tenha tempo legal para integralização 
curricular.
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§ 3º O reingresso só será permitido para o mesmo curso e uma única 
vez.

§ 4º Não será concedido o reingresso ao estudante excluído da UFG 
nos termos do Art. 3º, incisos I, III, IV, V, VI e VII, desta Resolução.

§ 5º O critério  para  a  seleção  será  o  Índice  de  Rendimento  –  IR, 
conforme o seguinte cálculo:

IR = (P/10) + Média Geral

Em que:
P =  Índice  de  Prioridade,  definido  na  Resolução  -  CEPEC  nº 

806/2006, calculado no último período de matrícula do acadêmico.

§ 6º Os  candidatos  serão  classificados,  dentro  de  cada  opção,  em 
ordem decrescente de IR.

§ 7º As vagas disponíveis não preenchidas na primeira etapa serão 
destinadas à segunda etapa de preenchimento de vagas disponíveis.

Seção III
Da Segunda Etapa

Art. 8º  O processo seletivo para a segunda etapa será realizado pelo 
Centro de Seleção da UFG, ao qual competirá a publicação do resultado final.

Art. 9º  Poderá inscrever-se ao processo seletivo da segunda etapa, o 
candidato que:

I. for estudante da UFG e pretenda mudar de campus, no mesmo 
curso;

II. for estudante da UFG e pretenda mudar de curso;
III. for estudante de outras IES e pretenda ingressar na UFG por 

transferência facultativa, para o mesmo curso ou afim;
IV. na condição de portador de diploma de graduação que pretenda 

cursar  outra  graduação  ou  obter  complementação  de 
modalidade/habilitação no Curso de Graduação já concluído.

Art. 10. No caso de transferência facultativa, o candidato deverá ter 
índice de  aprovação de,  no  mínimo,  20% (vinte  por  cento)  da carga  horária  total  das 
disciplinas do curso de origem.

§ 1º Ao candidato à transferência facultativa, oriundo de IES públicas, 
será  computado,  para  efeito  de  integralização  curricular,  todo  o  tempo  cursado  na 
instituição de origem, a partir da data de ingresso.

§ 2º Ao candidato oriundo de IES particular que solicitar transferência 
facultativa, o prazo para integralização curricular será contado a partir do ingresso na UFG 
e  definido  pela  Coordenadoria  de  Curso  com  base  no  índice  de  aproveitamento  de 
disciplinas do candidato.
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Art. 11. Para solicitar mudança de curso ou de campus, o requerente 
deverá ter cursado no mínimo o primeiro período do curso de origem, com aprovação em, 
pelo menos, uma disciplina do núcleo comum ou do núcleo específico.

§ 1º A mudança de curso só é permitida uma única vez, sendo vedada 
ao estudante ingresso por transferência, portador de diploma ou para complementação de 
modalidade/habilitação.

§ 2º Para solicitar mudança de curso, o estudante deverá ter tempo 
hábil para concluí-lo dentro do prazo máximo definido pela resolução do curso pretendido.

Art. 12. O Centro de Seleção tornará público, em prazo definido no 
Calendário Acadêmico, o edital específico do processo seletivo para preenchimento das 
vagas disponíveis nos Cursos de Graduação da UFG, no qual deverão constar os seguintes 
dados e exigências:

I - local e período de inscrição dos candidatos;
II - número de vagas disponíveis;
III - conteúdo  programático  para  a  prova  escrita  de  cada  um  dos 

cursos;
IV - valor da taxa de inscrição;
V - documentos necessários para a inscrição:

a) fotocópia da Carteira de Identidade;
b) fotocópia do cartão do CPF;
c) original  do  histórico  escolar  atualizado,  no  qual  constem 

carga  horária  ou  número  de  créditos  das  disciplinas  e 
atividades cursadas com aprovação, descrição dos conceitos 
obtidos com os valores correspondentes e períodos em que 
foram  cumpridas  as  disciplinas  e/ou  atividades  e  que 
comprove  o  vínculo  com  a  IES,  no  caso  de  candidato  a 
transferência facultativa;

d) fluxograma  atualizado,  autenticado  pela  instituição  de 
origem, no qual constem carga horária discriminada (teórica, 
prática ou estágio) e natureza (obrigatória ou optativa) dos 
componentes curriculares do curso de origem e programa de 
curso das disciplinas cursadas com aprovação; 

e) declaração de reconhecimento do curso ou declaração para 
autorização de funcionamento da IES, quando não constar no 
histórico escolar;

f) declaração de vínculo com a  IES,  quando não  constar  no 
histórico escolar;

g) declaração do ano e  semestre  de  aprovação no vestibular, 
quando não constar no histórico escolar;

h) declaração, emitida pela IES de origem, com a carga horária 
total  exigida  e  cumprida  do curso  quando não constar  no 
histórico escolar;

i) fotocópia do diploma e do respectivo histórico escolar, para 
portador de diploma de graduação que pretenda cursar novo 
curso ou realizar complementação de habilitação no mesmo 
curso;

j) comprovante de pagamento da taxa de inscrição no processo 
seletivo.
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Parágrafo único. O candidato não classificado terá até 60 (sessenta) 
dias de prazo, após o resultado final do processo seletivo, para retirar a sua documentação 
de inscrição junto ao Centro de Seleção.

Art.  13. O processo  seletivo da  segunda etapa consistirá  de  prova 
escrita, abrangendo conteúdos gerais por áreas de conhecimento, constante do edital, e de 
prova de redação.

Art.  14.  O candidato ao Curso de  Artes  Cênicas,  ao de  Educação 
Musical,  ao de Música ou ao de Musicoterapia  poderá ser submetido à verificação de 
habilidades  e  conhecimentos  específicos  organizada  pelo  Centro  de  Seleção,  conforme 
edital.

Art. 15.  O candidato ao Curso de Letras, com habilitação em língua 
estrangeira, será submetido à prova oral na língua da habilidade pretendida.

Art. 16. A nota final do processo seletivo será a média aritmética de 
todas as provas realizadas.

Art. 17. Será eliminado do processo seletivo o candidato que:

I - não comparecer  a  qualquer  uma  das  avaliações  previstas  no 
processo;

II - obtiver o conceito zero em qualquer uma das avaliações.
III - obtiver nota na prova de redação inferior à  pontuação mínima 

estabelecida no edital.

Art. 18. Os candidatos serão classificados, dentro de cada curso, em 
ordem decrescente de acordo com a nota final obtida no processo seletivo.

Art.  19. Os  documentos  dos  candidatos  classificados  serão 
encaminhados ao DAA, pelo Centro de Seleção, para fins de autuação e encaminhamento 
às respectivas coordenadorias de cursos para análise e certificação de aproveitamento de 
estudos e posterior retorno ao DAA.

Art. 20.  Caso o candidato classificado não efetue a sua matrícula no 
prazo fixado no edital ou dela desista, haverá nova chamada de candidato classificado, para 
a vaga disponível, no período de vigência do edital.

Parágrafo  único.  Excepcionalmente,  o  candidato  classificado  no 
processo seletivo para preenchimento de vagas disponíveis poderá efetuar e trancar sua 
matrícula  no  semestre  de  ingresso,  caso  não  tenha  mais  tempo  hábil  para  cumprir  a 
freqüência mínima obrigatória, a partir do cadastro e matrícula.

Art. 21. A transferência facultativa do candidato classificado só será 
efetivada com o recebimento, pelo DAA, da documentação específica emitida pela IES de 
origem.

CAPÍTULO III
Disposições Gerais e Finais

Art.  22. Cada  processo  seletivo  terá  validade,  no  tempo  de  sua 
vigência, apenas para as vagas disponíveis no edital que disciplina a sua realização.
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Art. 23. Em hipótese alguma, haverá segunda chamada de candidatos 
para realização de prova.

Art. 24. Havendo empate entre candidatos, em qualquer das etapas de 
preenchimento de vaga disponível, os critérios de desempate e a ordem de aplicação deles 
são:

I - maior número de pontos na prova de redação;
II - maior número de pontos na prova de conhecimentos gerais por 

área;
III - maior idade.

Art.  25.  Caso  esteja  disposto  no  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  o 
estudante da UFG poderá realizar complementação de modalidade/habilitação, no mesmo 
curso, desde que a requeira para cursá-la a partir do semestre imediatamente posterior ao 
de sua graduação.

Parágrafo  único.  O  estudante  da  UFG  com  interesse  na 
complementação  de  modalidade/habilitação,  no  mesmo  curso,  deverá  formalizar  seu 
pedido de vaga à Coordenadoria do Curso, no prazo definido no Calendário Acadêmico.

Art.  26.  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Câmara  de 
Graduação.

Art. 27.  Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

Goiânia, 11 de março de 2008

Prof. Edward Madureira Brasil
- Presidente - 
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