
                                                                                                                                                                                   

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA 

CONSELHO DIRETOR 

RESOLUÇÃO Nº 10 DE 1º DE JUNHO DE 2006 

 

 

 

 

 

                          A PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO CENTRO 
FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DA BAHIA – CEFET-BA, no uso de 
suas atribuições legais e, considerando o que foi deliberado na sessão realizada no dia 
26.05.2006,  

                         Resolve:  

                         Art. 1º  Estabelecer o sistema de reserva de vagas, cotas para afro-
descendentes, indígenas e índios descendentes, nos processos seletivos para ingresso nos 
cursos oferecidos pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia. 

                         Art. 2º  Haverá reserva de vagas em todos os cursos do CEFET-BA, a 
serem preenchidas conforme estabelecido neste Artigo.  

                         Parágrafo Único  50% (cinqüenta por cento) das vagas de cada curso serão 
preenchidas na seguinte ordem de prioridade:  

                      a)  cursos superiores: estudantes que tenham cursado todo o ensino médio na 
Escola Pública, sendo que, desses, pelo menos 60% (sessenta por cento) de estudantes que 
se declarem afro-descendentes, de acordo com a classificação do IBGE, 5% ( cinco por 
cento) de estudantes que se declarem índios e índios descendentes e 35% para os demais;  

                      b) cursos técnicos subseqüentes ao Ensino Médio: estudantes que tenham 
cursado todo o ensino médio na Escola Pública, sendo que, desses, pelo menos 60% 
(sessenta por cento) de estudantes que se declarem afro-descendentes, de acordo com a 
classificação do IBGE, 5% ( cinco por cento) de estudantes que se declarem índios e índios  
descendentes e 35% para os demais;  

                     c) ensino médio, PROEJA, técnico integrado ao Ensino Médio: estudantes que 
tenham cursado da 5ª a 8ª série do ensino fundamental na Escola Pública, sendo que, 
desses, pelo menos 60% (sessenta por cento) de estudantes que se declarem afro-
descendentes, de acordo com a classificação do IBGE, 5% ( cinco por cento) de estudantes 
que se declarem índios e índios descendentes e 35% para os demais;  

Estabelece reservas de vagas para afro-
descendentes, índios e índios descendentes, 
nos cursos do CEFET-BA realizados através 
de Vestibular/Seleção. 



                                                                                                                                                                                   

             d) Nas Unidades de Eunápolis e de Porto Seguro, por estarem situadas em uma 
região com características étnicas específicas, dos 50% (cinqüenta por cento) das vagas 
reservadas, 30% (trinta por cento) será destinado para estudantes de Escola Pública que se 
autodeclararem afro-descendentes, de acordo com a classificação do IBGE, 30% (trinta por 
cento) será destinado para estudantes de Escola Pública que se autodeclararem índios e 
índios descendentes e 40% (quarenta por cento) será destinado para os demais estudantes 
oriundos de Escola Pública; 

            e)  no caso de não preenchimento dos 50% (cinqüenta por cento) das vagas 
reservadas em conformidade com os critérios estabelecidos nas alíneas antecedentes, as 
vagas remanescentes desse percentual, serão preenchidas por estudantes provenientes das 
escolas particulares que se declarem afro-descendentes, índios e índios descendentes. 

           Art. 3º  Os 50% (cinqüenta por cento), referentes às vagas não reservadas, bem 
como as vagas reservadas eventualmente não preenchidas nos termos desta Resolução, 
serão ocupadas por candidatos de qualquer etnia e procedência escolar, selecionados, 
exclusivamente, pelo critério de desempenho acadêmico nas provas de Vestibular/Seleção.  

           Art. 4º  A classificação quanto à procedência dos candidatos, se de escola pública ou 
privada e, ainda, quanto à etnia decorrerá das declarações destes no formulário de inscrição 
no Vestibular/Seleção, feitas de forma irrevogável. 

           § 1º  Perderá o direito à vaga e à matrícula o candidato selecionado, se no ato da 
matrícula ou posteriormente, em qualquer época, for constatada a falsidade das declarações. 

           § 2º  O candidato, que não declarar expressamente a natureza da escola de origem, 
não será incluído na reserva de vagas, conforme a presente Resolução.  

           Art. 5º  A seleção final dos candidatos será feita até o limite das vagas oferecidas 
para cada curso, pela ordem decrescente do escore global de cada candidato, atendida a 
reserva de vagas estabelecida nesta Resolução.  

           Art. 6º  Os candidatos terão que apresentar, quando da matrícula no CEFET-BA, 
documento que comprove a escola de origem.  

           Art. 7º A ordem de classificação geral dos candidatos no Vestibular/Seleção 
obedecerá, exclusivamente, aos critérios de desempenho acadêmico nas provas. 

           Art 8º  A ordem de seleção e convocação dos primeiros classificados, até o limite de 
50% (cinqüenta por cento), obedecerá, exclusivamente, aos critérios de desempenho 
acadêmico nas provas. 

           Art 9º  A ordem de seleção e convocação para os outros 50% (cinqüenta por cento), 
levará em conta os critérios para a reserva de vagas estabelecidos nesta Resolução.  

           Art. 10.  Esta Resolução tem vigência a partir da data da sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  

 

Aurina Oliveira Santana 

Presidente do Conselho Diretor 
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