
MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CONSELHO SUPERIOR ACADÊMICO

RESOLUÇÃO Nº 227, DE 10 DE JULHO DE 2020

Vestibular específico para
o curso de Engenharia de
Pesca - Campus de
Presidente Médici

O Conselho Superior Acadêmico - CONSEA, no uso das atribuições conferidas pelo ar go 1º do Regimento
Interno e considerando:

Parecer  nº  21/2020/CAMGR/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR,  do  Conselheiro  Elder  Gomes
Ramos -  Documento nº  0419959;

Decisão  da  Câmara  de  Graduação,  em  12-05-2020,  no  Despacho  Decisório  26/2020/CAMGR
/CONSEA/CONSUN/SECONS/REI/UNIR - Documento nº  0443416;

Homologação pela Presidência dos Conselhos Superiores - Documento 0443460;

Deliberação na 105ª sessão Plenária do CONSEA, em 29-06-2020.

Art. 4º do Decreto presidencial 10.139, de 28 de novembro de 2019.

R E S O L V E :

Art.  1º   Estabelecer  procedimentos  para  a  seleção  de  discentes  no  curso  de  Engenharia  de  Pesca  -
Campus de Presidente Médici, nos seguintes termos:

I - A proporção de cem por cento (100%) das vagas mediante processo sele vo adotado pela Universidade
Federal de Rondônia - UNIR.

II - Caso não seja completado o número de vagas mencionado no inciso I, haverá um edital específico para
o curso de Engenharia de Pesca para o preenchimento das vagas remanescentes, u lizando-se a média de
todas as notas do Ensino Médio entre os interessados. 

III  -  O processo de seleção mencionado no inciso II  obedecerá a  legislação para  o  acesso ao ensino
superior das ins tuições federais.

IV - Se do processo mencionado no inciso II  ainda resultar vagas não preenchidas, bem como houver
outras  vagas  ociosas  no  curso,   estas  poderão  ser  disponibilizadas  para  nova  seleção  com  base  na
Resolução 523/CONSEA, de 08/06/2018.

Parágrafo único. Os candidatos obrigatoriamente deverão efetuar suas inscrições na Universidade Federal
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de Rondônia - UNIR, conforme os meios disponibilizados por suas unidades competentes. 

Art. 2º Revogam-se disposições contrárias.

Art. 3º  Esta resolução entra em vigor no primeiro dia ú l ao mês subsequente a sua publicação.

CONSELHEIRO JOSÉ JULIANO CEDARO
Conselho Superior Acadêmico - CONSEA

Vice-Presidente no exercício da Presidência

Documento assinado eletronicamente por JOSE JULIANO CEDARO, Vice-Presidente, em 20/07/2020,
às 00:53, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.unir.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 0455787 e o código CRC DAEAFA38.

Referência: Processo nº 999119649.000075/2019-06 SEI nº 0455787
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