
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

SECRETARIA DOS CONSELHOS SUPERIORES
CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO, DA PESQUISA E DA EXTENSÃO

RESOLUÇÃO N° 04/75

O  Vice-Reitor  da  Universidade  Federal  de 

Pelotas, Presidente do Conselho Coordenador do Ensino e da Pesquisa, 

no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO  as  deliberações  do  já 

mencionado Conselho referentes aos concursos na Universidade para 

ingresso nas classes da carreira do magistério, resolve:

1. Que o “Curriculum Vitae” para apresentação 

de títulos e trabalhos, aprovado pelo COCEP, em sessão realizada no 

dia  6 do corrente mês, seja adotado pelos candidatos inscritos em 

concursos na UFPel.

2.  Que  seja  utilizado  pelas  Comissões 

Examinadoras de concursos, os modelos padronizados de atas para as 

diferentes provas, aprovadas pelo COCEP.

3.  Que  após  o  encerramento  do  prazo 

estabelecido para apresentação das teses dos candidatos inscritos para 

Livre Docência, amparados pela Lei n° 5802, de 11.09.72, dentro de 20 

(vinte)  dias  a  contar da presente data,  os  Departamentos deverão 

enviar:

a) conteúdo programático das áreas em concurso;

b)  programas a  serem  aprovados  pelo  COCEP,  dos  quais  a 

Comissão Examinadora escolherá a relação de 10 (dez) assuntos que 
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deverão  ser  submetidos  a  sorteio  para  a  realização  das  provas 

indicadas pelos Departamentos;

c)  respeitadas as  peculiaridades  de  áreas,  a  qualidade  e  o 

número  das  provas a  serem realizadas, a  sugestão do  COCEP é  a 

seguinte:

1) prova de títulos e trabalhos;

2) prova escrita;

3) prova prática;

4) prova didática;

5) leitura de prova escrita;

6) prova de entrevista;

7) defesa de tese.

4.  Será  atribuição  da  Comissão Especial  do 

COCEP para concursos de  pessoal docente,  o  estabelecimento  dos 

critérios e demais condições que precederão à realização das provas 

nas distintas áreas.

5. Juntamente com a remessa das teses será 

enviada à Comissão Examinadora, as Normas de Concurso para Pessoal 

Docente  aprovadas  pelo  COCEP  e  homologadas  pelo  Conselho 

Universitário.

Gabinete do Vice-Reitor, 08 de maio de 1975.

Prof. Alexandre A. Valério da Cunha

- Presidente do COCEP -


