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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 

 
 
 

1. 

A classificação obedece a ordem decrescente das notas obtidas pelo 

candidato até o limite de vagas de cada curso.  

A nota de cada candidato tem origem a partir do cálculo da média de pontos e, 

desta forma, a classificação compreende tanto os candidatos que optaram pela 

Prova quanto os candidatos que solicitaram o Aproveitamento do ENEM. 

2. 

O candidato que obtiver resultado zero em qualquer uma das partes da prova 

(REDAÇÃO/QUESTÕES OBJETIVAS) não se classifica. A prova de redação será 

zerada quando o candidato: 

- não enquadrar seu texto no tema proposto; 

- apresentar texto com muitas impropriedades em relação às normas de escrita. 

 

3. 
Em caso de empate no total de pontos entre os candidatos a um mesmo Curso 

de Graduação, dar-se-á preferência ao candidatado mais idoso. 

 

4. 
Após a matrícula dos candidatos classificados, restando vagas nos Cursos de 

Graduação, serão realizadas chamadas de candidatos suplentes por Curso de 

Graduação, seguindo rigorosamente a ordem decrescente dos pontos obtidos. 

 

5. 
Observada rigorosamente a ordem decrescente de pontos obtidos pelos 

candidatos suplentes, a UNIJUÍ reserva-se o direito de fazer as chamadas 

necessárias para o preenchimento das vagas definidas no Curso. 

 

6. 

Para obtenção do resultado final da nota de cada candidato – tanto para os que 

optaram pela Prova, quanto para os que solicitaram o Aproveitamento do ENEM 

– é observada a média de pontos, realizada da seguinte forma: 

Modalidade Presencial: soma da pontuação obtida em cada uma das 

quatro áreas de conhecimento da Prova Objetiva e da Redação, dividindo-

se o resultado obtido por cinco. 

Modalidade EaD: resultado da Prova de redação ou nota da redação do 

ENEM. 

7. 

Lei Nº 13.478, de 30/08/2017: A universidade definirá critérios adicionais de 

seleção, caso o curso de Pedagogia ou das outras licenciaturas, ultrapassar neste 

certame, interessados em número superior às vagas disponíveis, desde que, haja 

entre os candidatos “professores das redes públicas municipais, estaduais e federal 

que ingressaram por concurso público, tenham pelo menos três anos de exercício da 

profissão e não sejam portadores de diploma de graduação ”. 
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DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 
 

 

 

GABARITO  

DAS QUESTÕES OBJETIVAS 
 

Será divulgado no site da UNIJUÍ 

no dia 04 de dezembro de 2017 

(segunda-feira), às 15 horas. 

LISTA DE CLASSIFICADOS 
 

Os resultados do Concurso 

Vestibular são divulgados pela 

Internet e na Imprensa Regional, 

no dia 06 de dezembro de 2017 

(quarta-feira), às 15 horas. 

CHAMADA DE SUPLENTES 
 

A lista de Suplentes será 

divulgada no dia 06 de dezembro 

de 2017, quarta-feira, às 15 horas. 

As chamadas de candidatos 

suplentes, conforme vagas 

disponibilizadas em período de 

matrículas, serão realizadas no 

site da UNIJUÍ, nas seguintes 

datas e horários: 
 

13/12/2017 - 15h - 1ª CHAMADA 

14/12/2017 - 15h - 2ª CHAMADA 

19/12/2017 – 15h – 3ª CHAMADA 

 

BOLETIM DE DESEMPENHO 
 

Será divulgado no dia 06 de 

dezembro de 2017, quarta-feira, 

às 15 horas, no site da UNIJUÍ. 
 

Para ter acesso ao mesmo, o 

candidato deve informar e-mail 

e senha da sua inscrição. 

RECURSO 
 

Considerando a natureza do presente Processo Seletivo não são 

concedidos vistos, revisão ou recontagem de pontos ou dos conteúdos 

da prova, NÃO cabendo, portanto, qualquer espécie de recurso. 

http://www.unijui.edu.br/vestibular
http://www.unijui.edu.br/vestibular
http://www.unijui.edu.br/vestibular
http://www.unijui.edu.br/vestibular
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REOPÇÃO 
 

A reopção é a possibilidade de um candidato aprovado no processo seletivo, 

que não tenha conseguido vaga no curso escolhido ou que tenha interesse 

em efetuar a troca da opção de curso escolhida, matricular-se em outro 

curso de seu interesse.  
 

Pode ser realizada reopção desde que exista vaga disponível após a 

chamada de todos os suplentes do respectivo curso.  

 

O curso para o qual o candidato vai efetuar a reopção deverá ser da mesma 

modalidade (presencial ou EaD) do curso para o qual se inscreveu no 

Processo Seletivo. 

 

 

PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO 
 

Os resultados do Processo Seletivo realizado em dezembro/2017 têm 

validade durante o período de matrícula, exclusivamente no 1º semestre de 

2018. 

 

 

 

 

 

 


