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RESOLUÇÃO  N° 02/84 

 
O CONSELHO COORDENADOR DO ENSINO, DA 

PESQUISA E DA EXTENSÃO (COCEPE), da Universidade Federal de Pelotas, 

no uso de suas atribuições e considerando o que foi deliberado em sessão 

realizada em data de 06.12.1984, 

 
Considerando que o “conceito de vaga” nos cursos da 

Universidade Federal de Pelotas tem sido motivo de controvérsias, gerando 

inúmeros processos de recurso dirigidos aos COCEPE; 

 
Considerando, por outro lado, que o art. 149 do 

Regimento Geral da UFPEL prevê o estabelecimento de normas, pelo 

COCEPE, que disciplinem o “ingresso de diplomados em curso superior”; 

 

Considerando os termos do parecer da Comissão 

Especial, constituída pelo COCEPE, para o “estudo do conceito de vaga e 

ingresso de diplomados”, aprovado em reunião de 06.12.1984; 

 
Considerando as determinações de Lei 7.165, de 

14.12.1983, bem como da Resolução n° 12/84 do Conselho Federal de 

Educação, que dispõem sobre a fixação do número de vagas e a transferência 

de alunos nos cursos superiores de graduação; 

 
Considerando a sistemática recomendada pelo 

Conselho Federal de Educação (parecer 149/82) para a fixação de vagas nos 

Cursos Superiores; 

 

Considerando a jurisprudência firmada pelo 

Conselho Federal de Educação (parecer 1.117/80 e 367/82), referentemente à 
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permissão de matrículas, com dispensa de concurso vestibular, para graduados 

em curso superior; 
 
RESOLVE: 

 

1. Serão considerados como “vagas”, nos diversos 

cursos da UFPEL: 

a) as vagas iniciais, fixadas pelo COCEPE para o 

ingresso; 

b) as vagas ocorridas por motivos de desistência, 

cancelamento, transferência ou outra condição que leve ao afastamento 

definitivo do estudante. 

 

2. As possíveis vagas alinhadas no item b somente 

serão computadas quando o número total de vagas no curso não estiver 

preenchido. 

 

3. O número total de vagas em cada curso é 

resultante da multiplicação das vagas fixadas para o ingresso pelo número de 

anos, ou semestres, do tempo útil do curso, ressalvados os casos de 

repetência, trancamento de matrícula e transferência compulsória. 

 

4. A matrícula especial de diplomados em curso 

superior somente poderá ser efetuada nos casos em que, além de não estar 

preenchido o número total de vagas no curso pretendido, existam vagas iniciais 

não providas  pela via regular do concurso vestibular. 

 

5. Revogadas todas as disposições em contrário. 
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Pelotas, 28 de dezembro de 1984 

 

 

 

     Profª Clinéa Campos Langlois 

   Presidente do COCEPE 

    

    
 


