Classificação/Designação

Da classificação e designação para o trimestre/período dos 1500 convocados na 1ª
chamada e da substituição dos que não se matricularam

I - Esclarecimentos Iniciais: Candidato a uma vaga do sistema de cota é todo aquele que, na
inscrição do vestibular, declarou ter:
(a) cursado todo o Ensino Médio em escola pública ou
(b) concluído o Ensino Médio via exame Supletivo e cursado todo o Ensino Fundamental
em escola pública.
Portanto, para ser candidato a uma vaga do sistema de cota, o candidato não precisa explicitar
tal intenção em nenhum momento da sua inscrição.
Da mesma forma, o candidato que preenche os requisitos (a) ou (b) acima e que, na inscrição do
vestibular, declarou ser de origem étnica indígena, negra ou parda automaticamente se
candidatou a uma vaga do sistema de cota étnica.

II - Da classificação e designação dos primeiros 1.500
1 - Os candidatos que fizeram o exame da 2ª fase foram divididos em 2 grupos: Cotistas
(candidatos a vagas do sistema de cota) e Não Cotistas.
2 - Os primeiros 750 candidatos Não Cotistas, de acordo com a nota final obtida e os critérios de
desempate relacionados no edital do vestibular, compuseram a relação NC de aprovados como
não cotistas.
3 - A relação CO, dos 750 cotistas, às quais só concorriam os candidatos que satisfaziam as
condições necessárias para se candidatar a uma vaga do tipo cota, foi preenchida da seguinte
maneira:
(a) 2 vagas foram preenchidas pelos candidatos auto declarados de origem étnica
indígena com as melhores notas dentre esses candidatos;
(b) 244 vagas foram preenchidas pelos candidatos auto declarados de origem étnica
negra ou parda com as melhores notas dentre esses candidatos;
(c) as demais 504 vagas foram preenchidas pelos demais candidatos a vagas do sistema
de cota, independentemente da origem étnica.
Sempre que necessário, foram empregados os critérios de desempate relacionados no edital do
vestibular.
4 - A relação NC foi ordenada em ordem decrescente, de acordo com a nota final obtida por
aqueles que a compunham. O mesmo foi feito para a relação CO, independentemente da origem
étnica daqueles que a compunham.
5 - O 1º classificado na relação CO foi designado para o trimestre/período declarado como de

sua 1ª opção. Em seguida, o 1º classificado na relação NC foi designado para o
trimestre/período declarado como de sua 1ª opção. Esse mesmo procedimento foi repetido para
o 2º classificado na relação CO e o 2º classificado na relação NC, respectivamente, e assim
sucessivamente.
6 - Cada trimestre/período tinha 250 vagas. Eventualmente, na seqüência descrita no item (5),
chegaria a vez de um candidato que não poderia ser designado à sua 1ª opção uma vez que
aquele trimestre/período já estaria preenchido, isto é, todas as 250 vagas disponíveis já haviam
sido ocupadas. Nesse caso, esse candidato foi designado para a sua 2ª opção. No caso dessa
vaga também ter sido preenchida, a designação ocorreu para a 3ª opção, e assim
sucessivamente. Nenhum candidato foi alocado em um trimestre/período para o qual não tenha
optado na 1ª, 2ª até a 6ª opção.

III - Da substituição dos ausentes à matrícula (2ª chamada)
1 - Suponha um candidato “X” que foi aprovado na 1ª chamada e designado, por exemplo, para
o 1º trimestre (início em setembro de 2006), período diurno.
2 - “X” não compareceu para fazer a matrícula. Então, ele é identificado quanto ao grupo a que
pertence, dentro das seguintes alternativas:
Grupo A: Não Cotista;
Grupo B: Cotista de origem indígena;
Grupo C: Cotista de origem negra ou parda, ou
Grupo D: Cotista não integrante do sistema de cota étnica.
3 -: “X” é eliminado do Vestibular.
4 - São candidatos a substituir “X” apenas aqueles que:
(a) pertençam exatamente ao mesmo grupo de “X” - ver item (2) - e
(b) tenham declarado, na inscrição do vestibular, maior preferência pelo trimestre/período
a que “X” havia sido designado (na hipótese apresentada, 1º trimestre, período diurno) do que ao
trimestre/período que lhes tenha sido designado na classificação dos primeiros 1.500 (seção II).
Dentre esses, será chamado para substituir “X” o candidato que tiver a melhor nota final,
observados, quando necessário, os critérios de desempate descritos no edital do vestibular.
5 - Considere que “Y” foi o candidato escolhido para substituir “X”. Se “Y” não atender à
chamada para substituir “X”, então, “Y” será eliminado do Vestibular e será substituído por outro
candidato, observados rigorosamente os mesmos critérios descritos no item (4), acima.
6 - “Y”, por sua vez, abre uma vaga na posição ocupada antes de substituir “X”. A vaga de “Y”
será preenchida por “Z” seguindo rigorosamente os mesmos critérios descritos acima nos itens
(2) a (5), substituindo “X” por “Y”, e “Y” por “Z”.
7 - Suponha agora que há uma vaga aberta e que não há ninguém que satisfaça as condições
(a) e (b) descritas no item (4), para substituir essa vaga. Busca-se então alguém de outro grupo

de acordo com o seguinte critério:
Esgotado o Grupo A, a busca passa para o Grupo D;
Esgotado o Grupo B, a busca passa para o Grupo D;
Esgotado o Grupo C, a busca passa para o Grupo D;
Esgotado o Grupo D, a busca passa para o Grupo A.
8 - Caso todo o processo de busca se complete sem que um substituto tenha sido encontrado, a
vaga é eliminada.

