
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 31/2012

Altera a Resolução CONSUNI Nº 29/2008, 
modificada  pelas  Resoluções  20/2010  e 
18/2011,  que  dispõem  sobre o  Programa 
UFGInclui na UFG.

O VICE-REITOR,  NO  EXERCÍCIO  DA  REITORIA  DA 
UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE  GOIÁS,  AD  REFERENDUM DO  CONSELHO 
UNIVERSITÁRIO,  no uso de suas atribuições legais, estatutárias e regimentais, tendo em 
vista o que consta do Processo nº 23070.009143/2007-33 e considerando os termos da Lei nº 
12.711/2012, do Decreto nº 7.824/2012 e da Portaria Normativa MEC nº 18/2012,

R E S O L V E :

Art. 1º O Programa de Inclusão da UFG - UFGInclui será aplicado da 
seguinte forma:

I - acréscimo, quando houver demanda, de uma (1) vaga em cada curso 
de graduação da UFG para serem disputadas por indígenas oriundos 
de escolas públicas (3 anos do ensino médio)  que se inscreverem 
para estas vagas especiais. O indígena deverá apresentar documento 
que comprove esta condição segundo o exigido em edital;

II - acréscimo, quando houver demanda, de uma (1) vaga em cada curso 
de graduação da UFG para serem disputadas por negros quilombolas 
oriundos  de  escolas  públicas  (3  anos  do  ensino  médio)  que  se 
inscreverem para estas vagas especiais. O negro quilombola deverá 
apresentar  documento  que  comprove  esta  condição  segundo  o 
exigido em edital;

III - do  total  de  vagas  oferecidas  no  curso  de  graduação  em  Letras: 
Libras,  quinze (15) serão destinadas a candidatos surdos, os quais 
serão submetidos a processo seletivo especial.



Parágrafo único.  Caso não existam candidatos classificados nas vagas 
destinadas aos candidatos surdos no curso de Letras: Libras, as vagas serão preenchidas por 
ordem  de  classificação  pelos  candidatos  que  optaram,  no  ato  da  inscrição,  pelo  sistema 
universal.

Art. 2º O Programa UFGInclui compreende, ainda, o aproveitamento das 
notas do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio, no cálculo da nota final de todos os 
candidatos convocados para a 2ª etapa.

Art.  3º  Esta  Resolução  entra  em  vigor  nesta  data,  revogando-se  as 
disposições em contrário.

Goiânia, 19 de outubro de 2012

Prof. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin
- Reitor em exercício -
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