
15. DA CLASSIFICAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 

15.1. O preenchimento das vagas iniciais por campus, curso, habilitação, turno e 

semestre letivo dar-se-á através de processo classificatório, obedecendo à ordem 

decrescente dos argumentos finais dos candidatos, conforme sua opção por uma das 

modalidades previstas no item 1.1, até o limite de vagas fixado no subitem 4.2, em 

obediência ao estabelecido nos subitens 2.1 e 3.1 deste edital. 

15.2. Será eliminado o candidato que obtiver zero de pontuação em qualquer uma 

das provas, inclusive na prova de redação. 

15.3. O candidato que optar pela modalidade PSV isolado terá o seu rendimento 

apurado multiplicando-se o número de pontos do conjunto de todas as provas pela 

constante 10 (dez), através da fórmula: 

R(PSV) = 10 (Total de pontos obtidos no PSV), em que: 

10 = constante, 

R(PSV) = rendimento do candidato no PSV. 

15.4. O candidato que optar pela modalidade PSV combinado com o ENEM/2013 terá o 

seu rendimento apurado ponderando-se o seu desempenho nos dois processos, 

observando-se o seguinte: 

15.4.1. O PSV equivale a 80% (oitenta por cento) e o ENEM a 20% (vinte por cento) do 

total de pontos. 

15.4.2. Para efeito de ponderação, será considerada a média aritmética das notas 

atribuídas às questões objetivas e à redação obtidas pelo candidato no ENEM. 

15.4.3. O desempenho do candidato no ENEM/2013 será obtido diretamente do 

INEP/MEC pela COMPERVE, a partir do número de inscrição do ENEM fornecido 

pelo candidato no ato de sua inscrição no PSV 2014 da UERN. 

15.4.4. O rendimento do candidato nesta modalidade, PSV combinado com o 

ENEM/2013, será apurado através da seguinte fórmula: 

Ep = 80% R(PSV) + 7,4 R(ENEM), em que: 

 

Ep = escore padronizado, 

R(PSV) = rendimento do candidato no PSV, 

R(ENEM) = rendimento do candidato no ENEM/2013. 

 

15.4.5. O cálculo do escore padronizado de cada candidato é feito da seguinte forma: 

a) O conjunto das questões de todas as provas do PSV 2014 equivale a 370 (trezentos e 

setenta) pontos; 

b) Calculam-se 80% (oitenta por cento) do número de pontos obtidos pelo candidato no 

conjunto de provas do PSV, conforme o subitem 15.3; 

c) Multiplica-se o desempenho do candidato no ENEM 2013 (valores expressos em 

escala de 0 (zero) a 100 (cem) pela constante 7,4 (sete inteiros e quatro décimos); 

d) Somam-se os valores encontrados nas letras “b” e “c” deste item, encontrando-se 

assim o escore padronizado do candidato. 

15.4.5.1 O escore com a média do ENEM/2013 só será considerado para o cálculo 

do escore padronizado se for favorável ao candidato. Para tanto deverá ser 

comparado ao rendimento do candidato no PSV isolado, utilizando-se a fórmula 

contida no item 15.3 deste edital. 

15.5. Ocorrendo o empate de argumentos finais para classificação entre os candidatos 

do PSV 2014 a uma vaga de um mesmo curso, habilitação, campus, turno e semestre 

letivo, a decisão será pelo escore padronizado nas provas, com a seguinte ordem: 

a) Melhor desempenho na prova de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira; 



b) Melhor desempenho na prova de redação; 

c) Melhor desempenho na prova de língua estrangeira; 

d) Maior idade. 

15.6. A divulgação do resultado do PSV 2014 será feita pela COMPERVE/UERN, no 

dia 07 de março de 2014, através de edital afixado no âmbito interno desta instituição, 

e no portal www.uern.br, que compreenderá a primeira convocação para efetivação de 

matrícula dos ingressantes nos semestres letivos 2014.1 e 2014.2. 

15.7. As datas para divulgação dos convocados em 2ª chamada, se for o caso, para 

ingresso nos semestres letivos 2014.1 e 2014.2, serão indicadas no edital de divulgação 

do resultado do PSV 2014. 

15.8. Para efeito de elaboração das relações de convocados no PSV 2014, em 

obediência à ordem decrescente de classificação, será sempre elaborada, primeiramente, 

a relação dos candidatos cotistas e, em seguida, a relação pela classificação geral dos 

candidatos. 

15.9. A COMPERVE não assume responsabilidade por erro de informação advinda da 

divulgação feita por terceiros ou através da imprensa, em qualquer uma das etapas de 

desenvolvimento do PSV 2014. 
 

http://www.uern.br/

