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DELIBERAÇÃO CONSUNI Nº 022/2018 

 

Dispõe sobre a instituição e 

constituição da Comissão 

Permanente de Seleção Acadêmica 

da Universidade de Taubaté. 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO, em conformidade com o Processo nº R-

015/2017, aprovou e eu promulgo esta Deliberação. 

 

Art. 1º A Comissão Permanente de Seleção Acadêmica (Copesa), instituída pelo 

Consuni, tem como objetivo dar atendimento ao disposto no art. 53 da Lei Nº 9.394 - Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional e no art. 63 do Regimento Geral da Universidade de Taubaté. 

 

Art. 2º A Copesa será constituída por: 

I. 01 (um) professor, na função de Presidente. 

II.  03 (três) professores, sendo um designado como suplente da Presidência. 

III. 01 (um) servidor efetivo da carreira de Secretário, Nível II, designado como 

secretário. 

IV.  02 (dois) auxiliares administrativos. 

 

Parágrafo único. O Presidente da Comissão Permanente de Seleção Acadêmica 

deverá ser indicado pelo Reitor e os demais membros deverão ser indicados pelo Presidente da 

Comissão e submetidos à apreciação do Reitor. 

 

Art. 3º A Copesa será responsável pelos seguintes processos seletivos: 

I. vestibulares (edição de inverno, de verão e de vagas remanescentes, quando 

for o caso). 

II. provas semestrais de transferência de alunos, para o preenchimento de 

vacâncias no curso de Medicina. 

III.  prova de seleção para os cursos de Residência Médica. 

 



                                                                                                                                             
 

CONSUNI – 022/2018 - (2) 

 

Reitoria 
Secretaria dos Órgãos Colegiados Centrais 
Rua Quatro de Março, 432 – Centro - Taubaté/SP - 12020-270  
(12) 3622-2033 – sec.conselhos@unitau.br 

Universidade de Taubaté 
Autarquia Municipal de Regime Especial 
Reconhecida pelo Decreto Federal nº 78.924/76 
Recredenciada pelo CEE/SP 
CNPJ 45.176.153/0001-22 

 

IV.  concurso de bolsas da Escola de Aplicação Alfredo José Balbi. 

 

Art. 4º A Copesa deverá planejar todas as ações referentes aos processos 

seletivos descritos no art. 3º: 

I.  fixação de calendário para todas as etapas necessárias à realização dos 

processos seletivos; 

II.   seleção de professores elaboradores de questões para cada prova;  

III.   revisão gramatical e edição das questões propostas em cada prova;  

IV.   agendamento e acompanhamento das impressões das provas;  

V.   organização da aplicação e da apuração dos resultados de cada processo 

seletivo; 

VI.   elaboração e revisão continuada dos manuais do candidato (quando for o 

caso);  

VII.   acompanhamento e análise de recursos interpostos aos processos listados; 

VIII.   publicação dos resultados. 

 

Art. 5º Caberá à Copesa a elaboração/revisão dos editais e deliberações 

específicas a cada processo seletivo, por meio do qual todos os detalhes necessários à realização 

das provas sejam explicitados e divulgados. 

  

Art. 6º A Copesa atuará, em parceria com outros setores da Universidade, na 

captação de candidatos aos processos seletivos e desenvolverá projetos de divulgação que 

deverão ser submetidos à aprovação do Reitor. 

 

Art. 7º A Copesa poderá prestar assessoria às Unidades de Ensino – Institutos e 

Departamentos que realizarem processos seletivos e aplicação de avaliações progressivas junto ao 

seu corpo discente. 

 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
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Art. 9º A presente Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

SALA DOS CONSELHOS CENTRAIS da Universidade de Taubaté, em 

sessão plenária ordinária de 26 de abril de 2018. 

 

Prof. Dr. ISNARD DE ALBUQUERQUE CÂMARA NETO 

Presidente 

 

Publicada pela SECRETARIA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS CENTRAIS da 

Universidade de Taubaté, em 03 de maio de 2018. 

 

Alexandra Aparecida Lobato 

Secretária dos Órgãos Colegiados Centrais 

 


