5. CLASSIFICAÇÃO
A nota da prova com questões objetivas e a
redação classificará os candidatos pela
ordem decrescente da soma das notas
padronizadas, em Redação/Língua
Portuguesa/Literatura, História/ Geografia,
Matemática/ Física, Biologia/ Química e
Língua Inglesa.
PADRONIZAÇÃO DAS NOTAS
A nota padronizada de Língua Inglesa será
calculada tendo por base os pontos obtidos
nas questões objetivas.
As notas da prova objetiva e da redação
serão padronizadas segundo a fórmula:
NP = (P – M) x 100 + 500/DP
Em que :
- NP (Nota Padronizada) - é a nota
padronizada da disciplina.
- M (Média) - é a média dos pontos da
disciplina.
- DP (Desvio Padrão) - é o desvio padrão
dos pontos da disciplina.
- P (Pontos) - é a nota bruta (total de
pontos) que o candidato obteve na
disciplina.
A somatória das notas padronizadas de
Redação, Língua Portuguesa e Literatura;
História e Geografia; Matemática e Física;
Biologia e Química e Língua Inglesa formará
o total das notas padronizadas.Os totais
das notas padronizadas serão organizados

de modo decrescente, constituindo a
classificação geral do vestibular.
Para melhor sensibilidade e diminuir os empates
de totais de pontos dos candidatos, considera-se
que 3 (três) algarismos decimais são
significativos.
A partir da classificação geral no vestibular, o
candidato será recolocado, de acordo com as
suas opções de curso, obtendo o número de
ordem na classificação em 1ª e 2ª opção da
seguinte forma:
- Os candidatos serão separados por suas opções
de curso/turno e colocados em ordem
decrescente do total de notas padronizadas.
- Os candidatos mais bem classificados em suas
respectivas opções preencherão as vagas
disponíveis para aquele curso/turno.
- Para os candidatos ainda não convocados para
a 1ª opção será considerada a possibilidade de
convocação para matrícula em 2ª opção .
Em caso de empate, para efeito de classificação
final, prevalecerão as notas atribuídas as
disciplinas a seguir indicadas, respeitando a
seguinte ordem:
- Redação/Língua Portuguesa/Literatura,
- História/Geografia,
- Matemática/Física,
- Biologia/Química;
- Língua Inglesa.
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