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APURAÇÃO DOS RESULTADOS  

  
Serão excluídos do Processo de Apuração dos Resultados os candidatos que se 

enquadrarem em algum dos itens seguintes: 
 

 Adotarem qualquer procedimento fraudulento durante a realização do concurso; 

 Estiverem portando MP3 ou similares, pager, máquina de calcular, máquina 
fotográfica, agenda eletrônica ou telefone celular, mesmo que desligados; 

 Realizarem provas usando óculos escuros, relógios digitais, bonés ou qualquer 
objeto que cubra os cabelos ou orelhas. 

 
  A Apuração dos Resultados das provas do Concurso será feita por meio eletrônico de 
computação, obedecendo-se aos seguintes procedimentos: 

1) Padronização dos escores brutos obtidos por cada candidato(a) em cada uma das 
provas 

a) Obtenção dos escores brutos (numa escala de zero a vinte) para cada uma das provas de cada 
candidato(a). No caso específico da prova de Língua Portuguesa com Redação e Literatura 
Brasileira, o escore bruto é constituído por 50% referentes à Redação, 25% referentes às 
questões discursivas e 25%, às questões objetivas. 

Consideremos 81,  iBij  e Nj 1 , onde ijB  corresponde ao escore bruto da prova i  

do(a) candidato(a) j  e N  corresponde ao número de candidatos presentes (e não 

eliminados) ao Concurso Vestibular. 

b) Cálculo do escore bruto médio para cada uma das provas do Vestibular: 
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, onde iB  é o escore bruto médio da prova i , considerando-se os N  

candidatos. 

c) Cálculo da média aritmética dos quadrados dos escores brutos para cada uma das provas do 
Vestibular: 
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, onde iQ  é a média aritmética dos quadrados dos escores brutos da prova 

i , considerando-se os N  candidatos. 

d) Cálculo do desvio-padrão dos escores brutos para cada uma das provas do Vestibular: 

 
2)( iii BQ  , onde i  é o desvio-padrão dos escores brutos da prova i . 

e) Cálculo do escore padronizado para cada uma das provas de cada candidato (padronização 
com desvio-padrão igual a 100 e média igual a 500): 

 500100. 
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, onde ijP  é o escore padronizado da prova i  do(a) candidato(a) 

j . 

2) Eliminação dos candidatos que: 
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a) faltaram a, pelo menos, uma das provas; 

b) obtiveram escore bruto igual a zero na redação; 

c) obtiveram escore bruto igual a zero em, pelo menos, uma das provas; 

d) não alcançaram rendimento mínimo correspondente a meio desvio-padrão abaixo da 
média na prova de Língua Portuguesa com Redação e Literatura Brasileira (Prova N

o
. 

1), ou seja, com escore padronizado 4501 jP . 

3) Cálculo do desvio-padrão dos escores globais para cada um dos cursos do Vestibular 

Para os candidatos não eliminados, o processo de apuração continua nos seguintes passos: 

a) Cálculo dos escores globais para cada candidato(a): 
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ijkikj PFG , onde kjG  é o escore global do candidato j  do curso k  e kiF  é o peso da 

prova i  no curso k  para o qual se inscreveu o(a) candidato(a) j  em primeira opção; cursos 

que são oferecidos em turnos diversos são considerados como cursos distintos para efeito 
desses procedimentos de apuração.     

 b) Cálculo do escore global médio para cada um dos cursos do Vestibular: 
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, onde kG  é o escore global médio do curso k  e kN  é o número de 

candidatos do curso k . 

c) Cálculo da média aritmética dos quadrados dos escores globais para cada um dos cursos do 
Vestibular: 
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 , onde kH  é a média aritmética dos quadrados dos escores globais do 

curso k . 

d) Cálculo do desvio-padrão dos escores globais para cada um dos cursos do Vestibular: 

 
2)( kkk GHD  , onde kD  é o desvio-padrão dos escores globais do curso k . 

4) Eliminação dos candidatos  

Serão eliminados os candidatos que não alcançarem rendimento mínimo correspondente a 
meio desvio-padrão abaixo da média dos escores globais, nos respectivos cursos, ou seja, 

eliminação dos candidatos em que 
2

k
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Eliminação dos Candidatos  

  
Conforme visto no Processo de Apuração dos Resultados, serão eliminados os candidatos que se 
enquadrarem em qualquer dos itens seguintes: 
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 Faltarem a, pelo menos, uma prova; 

 Adotarem qualquer procedimento fraudulento durante a realização do concurso; 

 Estiverem portando MP3 e similares, pager, máquina de calcular, máquina fotográfica, 
agenda eletrônica ou telefone celular, mesmo que desligados; 

 Realizarem provas usando óculos escuros, relógios digitais, bonés ou qualquer objeto que 
cubra os cabelos ou orelhas; 

 Obtiverem escore bruto igual a zero na Redação; 

 Obtiverem escore bruto igual a zero em, pelo menos, uma das provas; 

 Não alcançarem rendimento mínimo correspondente a meio desvio-padrão abaixo da 
média na prova de Língua Portuguesa com Redação e Literatura Brasileira; 

 Não alcançarem rendimento mínimo correspondente a meio desvio-padrão abaixo da 
média dos escores globais, nos respectivos cursos. 

 

Seleção de Candidatos  

  
Serão selecionados os candidatos que alcançarem, dentro do curso, rendimento mínimo 

correspondente a meio desvio-padrão abaixo da média aritmética dos escores globais.  
  

CLASSIFICAÇÃO E CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS EM PRIMEIRA OPÇÃO:  
  

A classificação dos candidatos em primeira opção será feita por curso e por turno, em 
ordem decrescente dos escores globais obtidos.  

Na convocação dos candidatos nos respectivos curso e turno serão levados em conta além 
da classificação, as recomendações constantes na Resolução CONSEPE N

o
 64/2006, que trata da 

reserva de vagas.  
  

CLASSIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS EM SEGUNDA OPÇÃO:  

  
A classificação dos candidatos em segunda opção também será feita por curso e por turno, 

em ordem decrescente dos escores globais obtidos. A convocação em segunda opção, entretanto, 
só será feita para os cursos e turnos que não apresentarem, em primeira opção, número suficiente 
de candidatos convocados, observando-se ainda as recomendações constantes na Resolução 
CONSEPE N

o
 64/2006, que trata da reserva de vagas.  

  
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 

 Maior Escore Padrão na Prova de Língua Portuguesa com Redação e Literatura Brasileira. 
Maior Escore Padrão na prova Instrumental correspondente ao Curso (Anexo I). 


