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RESOLUÇÃO COLEGIADO 01/2021 

O Colegiado de Graduação do curso de Odontologia/UFES, 
no uso de suas atribuições, aprovou a Resolução 01/2021, 
que estabelece o número de vagas do Curso de Graduação em 
Odontologia, que serão disponibilizadas para matrícula 
especial de refugiados políticos e os critérios de seleção. 

O Colegiado do curso de graduação em Odontologia, no uso de suas atribuições legais, 
considerando o seu Art. 2° e § 4° e 5° da Resolução CEPE nº 66/2010, de 07 de dezembro de 2010, 
que dispõe sobre o ingresso de alunos refugiados políticos nos cursos de graduação da UFES, 
resolve:  

Art. 1°. Estabelece que será disponibilizada uma (01) vaga anual para matrícula especial de 
refugiados políticos.  

Parágrafo único: A vaga prevista no caput é adicional às vagas iniciais disponibilizadas 
regularmente pelo curso. 

Art. 2°. Em casos de o número de candidatos exceder o número de vagas, serão aplicados, 
sucessivamente, os critérios de classificação listados a seguir: 

I. Ter iniciado e não ter concluído o curso de Odontologia em seu país;  
II. Ter iniciado e não ter concluído curso superior em qualquer área de conhecimento em seu país 

de origem; 
III. Nota obtida em exame de proficiência em língua portuguesa para estrangeiros, tipo Celpe-Bras 

ou equivalente; 
IV. Idade, com preferência ao de idade mais avançada. 

Art. 3°. Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Colegiado de Graduação de 
Odontologia. 

Art. 4°. A presente resolução entra em vigor nesta data. 

Vitória, 02 de março do 2021 

Denise Maria Kroeff de Souza Campos 
Coordenadora do Colegiado de Graduação em Odontologia UFES
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