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PROCESSO DE ADMISSÃO POR TRANSFERÊNCIA EXTERNA 2016 

 

 

RESULTADO DOS RECURSOS  

 

CPF Recurso Parecer Motivo 

414.643.188-32 3461/2016 Deferido Apresentou documentação comprobatória 

376.155.548-29 189/2016 Indeferido De acordo com o cálculo de média ponderada, o candidato não alcançou o mínimo de 600 pontos de Rendimento 

Final no ENEM por ele indicado, não atendendo a um dos requisitos necessários para estar apto a concorrer a uma 

vaga no processo seletivo (item 3.1 alínea II do Edital 006/2016). 

325.333.378-70 3466/2016 Indeferido O Edital 006/2016 estabelece os critérios de cálculo, a saber:  

"o Rendimento Final do (a) Candidato (a), resultante do cálculo da média ponderada das notas obtidas em cada uma 

das áreas do conhecimento da prova objetiva e da redação do Enem – observando-se os pesos estabelecidos no 

último edital de ingresso (Edital nº 169/2015 de 26 de outubro de 2015 disponível em: 

http://prograd.ufabc.edu.br/doc/edital_169_2015_ingresso_bis_2016.pdf)." (Item 2.1)  

O cálculo da média ponderada é feito multiplicando cada nota pelo peso correspondente a cada área do 

conhecimento. Somam-se os resultados obtidos e divide-se o resultado dessa soma pela soma dos pesos, no caso 6. 

O resultado é o Rendimento Final. 

Sendo assim o cálculo está correto. Não ocorrendo alteração no resultado publicado. 
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436.094.218-43 3427/2016 Deferido Apresentou documentação comprobatória 

445.991.628-25 186/2016 Indeferido Não apresentou documentação comprobatória no prazo que possibilitasse a análise do cumprimento dos requisitos 

elencados no item 3.1 do Edital 006/2016. 

305.564.178-79 185/2016 Indeferido De acordo com o cálculo de média ponderada (item 2.1 do edital 009/2015), o candidato não alcançou o mínimo de 

600 pontos de Rendimento Final no ENEM por ele indicado, não atendendo a um dos requisitos necessários para 

estar apto a concorrer a uma vaga no processo seletivo (item II do Edital 009/2015). 

446.254.918-00 188/2016 Deferido Apresentou documentação comprobatória 

463.792.868-02 187/2016 Indeferido Não apresentou documentação que comprove o vínculo com a IES de origem. 

 

 

  


