AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO:
Na avaliação do desempenho dos candidatos serão utilizadas as seguintes medidas:
•
•
•
•

Nota Bruta
Nota Padronizada 1
Nota Padronizada 2
Medida de Desempenho

1. Nota Bruta (NB)
A nota bruta é o número de pontos obtidos pelo candidato na prova de uma determinada
matéria, numa escala de 0 (zero) a 10 (dez).
2. Nota Padronizada
A Nota Padronizada é obtida a partir da Nota Bruta, considerando-se a média, o desvio
padrão e o escore padrão das notas em uma dada matéria. A mesma é representativa do
desempenho do candidato em uma determinada matéria.
2.1. Nota Padronizada 1: (Np1)
Corrigidas as provas referentes a 1a ETAPA, obtem-se a Nota Bruta de cada matéria, que é
convertida para a nota padronizada.
Convencionou-se denominar de Nota Padronizada 1 (Np1), o desempenho do candidato em
uma determinada matéria, nas provas referentes a 1ª ETAPA.
No calculo da Np1 considera-se separadamente, para a determinação de média e desvio
padrão, dois universos de candidatos:
•

O dos candidatos que realizam as duas etapas do Concurso Vestibular em
dois anos consecutivos e;

•

O daqueles que realizam as duas etapas do Concurso Vestibular no mesmo
ano.

Na matéria Língua Estrangeira, para a determinação da média e desvio padrão, calculadas
para determinar a Nota Padronizada, considera-se um único universo, Língua Inglesa e Língua
Espanhola.
As Notas Brutas e Padronizadas obtidas pelos candidatos que se submetem apenas a 1a
ETAPA serão divulgadas, por matéria, sem caráter classificatório, após a correção das provas.
2.2. Medida de Desempenho (MD) e Classificação para 2a ETAPA:
A Medida de Desempenho (MD) de cada candidato é igual à média aritmética das Notas
Padronizadas 1, por ele obtidas, nas matérias das provas relativas à 1a ETAPA.

A MD é utilizada para classificar os candidatos que participarão da 2a ETAPA do Concurso
Vestibular.
Com base na medida de desempenho poderão participar da 2a Etapa do Concurso
Vestibular:
•

Do grupo que realiza as DUAS ETAPAS em dois anos consecutivos, estão
aptos para 2a ETAPA em determinado curso, todos os candidatos que
obtiveram Medida de Desempenho maior ou igual à menor Medida de
Desempenho no curso pretendido, dentre os candidatos que realizaram
apenas a 2a ETAPA, no Concurso Vestibular anterior;

•

Do grupo que realiza as DUAS ETAPAS do Concurso Vestibular no mesmo
ano, estão aptos para 2a ETAPA em determinado curso, um número de
candidatos limitado a 04 (quatro) vezes o número de vagas do curso,
considerando-se a ordem decrescente das Medidas de Desempenho por eles
obtidas.

2.3. Nota Padronizada 2 (Np2)
Corrigidas as notas referentes à 2a ETAPA, obtém-se a nota bruta para cada matéria,
que é convertida para uma nota padronizada.
Convencionou-se chamar esta nota de Nota Padronizada 2 (Np2), a qual é representativa do
desempenho do candidato, em uma determinada matéria, nas provas referentes à 2a ETAPA.
Na matéria Língua Estrangeira, para a determinação da média e desvio padrão, calculadas
para determinar a Nota Padronizada, considera-se um único universo, Língua Inglesa e Língua
Espanhola.
3. Classificação Final
Para efeito da classificação final, calcula-se, inicialmente, para cada candidato apto uma
Nota Final (NF) por matéria. Esta será a média ponderada das Notas Padronizadas 1 e 2,
atribuindo-se os seguintes pesos:
Cálculo da Nota Final por Matéria
Nota Padronizada 1
Peso 4
Nota Padronizada 2
Peso 6
Nota Final (NF), por matéria (Np1 x 4 + Np2 x 6)/10
Em seguida é calculada a Média Final (MF) de cada candidato apto à classificação,
efetuando-se a média aritmética das Notas Finais (NF), das matérias com duas casas decimais,
desprezando-se as demais casas decimais resultantes do cálculo. A Nota Final dos candidatos
eliminados não é calculada.

Cálculo da Média Final de cada candidato
MF = ∑ NF por matéria / Total de Matérias
3.1. Exemplo de determinação da Nota Final e da Média Final
Para um melhor entendimento, consideremos o seguinte exemplo, relativo a um candidato
que tenha obtido as notas padronizadas por matéria, conforme o quadro a seguir.
Matérias
Língua Portuguesa e Literatura Brasileira
Matemática
Física
Química
Biologia
História
Geografia
Língua Estrangeira

Np1
544
604
544
634
480
750
710
805

Np2
607
600
593
691
485
793
705
775
Média Final

NF
581,8
601,6
573,4
668,2
483,0
775,8
707,0
787,0
647,15

A classificação final é feita considerando-se a opção dos candidatos, na ordem decrescente
das Médias Finais, até o limite das vagas ofertadas. Se as vagas de um curso não forem
preenchidas por aqueles que o escolheram, as vagas remanescentes serão preenchidas
mediante reopção. Em qualquer caso, ocorrendo empate na disputa pela última vaga de um
curso, será classificado o candidato com maior Nota Final na matéria Língua Portuguesa e
Literatura Brasileira. Persistindo o empate, serão classificados todos os que estiverem
empatados.
Será desclassificado do Concurso
Vestibular o candidato que se incluir
em quaisquer das situações previstas
na Resolução da Câmara Superior de
Ensino .que regulamenta o Vestibular.
A lista de candidatos com o resultado da avaliação será divulgada, conforme o Calendário do
Concurso Vestibular nos endereços eletrônicos: http://www.comprov.ufcg.edu.br e
http://www.ufcg.edu.br e disponibilizado à imprensa local.
A COMPROV não se responsabilizará por erro de informação, advindo da divulgação de
resultados do Concurso Vestibular, feita por terceiros, inclusive nome, classificação, curso,
período letivo, turno e nota de classificação do candidato.
Após o prazo de 06 (seis) meses, contado a partir da data de aplicação da última prova no
Concurso Vestibular, as folhas de leitura óptica e os cadernos de respostas serão encaminhados
para reciclagem do papel utilizado.

