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5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 
5.1. Os critérios de seleção dos três melhores resultados de cada IES são 
 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1. Maior nota obtida no CR (coeficiente de 
rendimento / 0 a 100) das 
disciplinas/módulos cursados até 2021/1. 

 

1. Maior nota obtida na  MG (Média Global / 
0 a 100) das disciplinas/módulos cursados 
até 2021/1. 

4. Maior nota obtida no teste de 
proficiência* (0 a 100), de acordo com a faixa 
(referente a última participação do aluno, 
caso ele não tenha participado será atribuído 
nota zero.  
 

4. Maior nota obtida no teste de 
proficiência* (0 a 100), de acordo com a faixa 
(referente a última participação do aluno, 
caso ele não tenha participado será atribuído 
nota zero.  
*Atenção: Nos períodos em que o Teste de 
Proficiência (TP) não foi aplicado (2020.1 e 
2020.2) ou não será aplicado (2021.1) em 
decorrência dos decretos que limitam ou não 
permitem atividades presenciais nos campi 
devido às medidas sanitárias no combate à 
COVID-19, será repetida a pontuação da 
Média Global para fins de cálculo do Teste 
de Proficiência. Porém, isso não exime os 
alunos de participarem do teste, se assim for 
determinado pela Coordenação de Curso. 

5.2. A nota final de cada um dos concorrentes 
será composta da soma entre coeficiente de 
rendimento, horas complementares, projeto 
de pesquisa, extensão e ou inovação e teste 
de proficiência, a saber  
CR + HC + PPEI + TP*, sendo que o máximo de 
pontuação possível será 400 pontos. 
 

5.2. A nota final de cada um dos concorrentes 
será composta da soma entre média global, 
horas complementares, projeto de pesquisa, 
extensão e ou inovação e teste de 
proficiência*, a saber  
MG + HC + PPEI + TP*, sendo que o máximo 
de pontuação possível será 400 pontos.  
*Atenção: Nos períodos em que o Teste de 
Proficiência (TP) não foi aplicado (2020.1 e 
2020.2) ou não será aplicado (2021.1) em 
decorrência dos decretos que limitam ou não 
permitem atividades presenciais nos campi 
devido às medidas sanitárias no combate à 
COVID-19, será repetida a pontuação da 
Média Global para fins de cálculo do Teste 
de Proficiência. Porém, isso não exime os 
alunos de participarem do teste, se assim for 
determinado pela Coordenação de Curso. 

5.3. Para efeito de desempate, caso dois ou 
mais proponentes tenham a mesma nota, 
será considerado vencedor aquele que 
obtiver maior nota no CR. Se persistir o 

5.3. Para efeito de desempate, caso dois ou 
mais proponentes tenham a mesma nota, 
será considerado vencedor aquele que 
obtiver maior nota na MG. Se persistir o 



 
empate, será considerado vencedor aquele 
que obtiver maior nota no teste de 
proficiência*. 
 

empate, será considerado vencedor aquele 
que obtiver maior nota no teste de 
proficiência*. 
 
*Atenção: Nos períodos em que o Teste de 
Proficiência (TP) não foi aplicado (2020.1 e 
2020.2) ou não será aplicado (2021.1) em 
decorrência dos decretos que limitam ou não 
permitem atividades presenciais nos campi 
devido às medidas sanitárias no combate à 
COVID-19, será repetida a pontuação da 
Média Global para fins de cálculo do Teste 
de Proficiência. Porém, isso não exime os 
alunos de participarem do teste, se assim for 
determinado pela Coordenação de Curso. 

 
6. DA PREMIAÇÃO 
 

6.3. Para efeito de desempate, caso dois ou 
mais proponentes tenham a mesma nota, 
será considerado vencedor aquele que 
obtiver maior nota no CR. Se persistir o 
empate, será considerado vencedor aquele 
que obtiver maior nota no teste de 
proficiência*. Ainda persistindo a premiação 
será destinada ao aluno que estiver cursando 
o período mais avançado. 
 

6.3. Para efeito de desempate, caso dois ou 
mais proponentes tenham a mesma nota, 
será considerado vencedor aquele que 
obtiver maior nota na MG. Se persistir o 
empate, será considerado vencedor aquele 
que obtiver maior nota no teste de 
proficiência*. Ainda persistindo a premiação 
será destinada ao aluno que estiver cursando 
o período mais avançado.  
*Atenção: Nos períodos em que o Teste de 
Proficiência (TP) não foi aplicado (2020.1 e 
2020.2) ou não será aplicado (2021.1) em 
decorrência dos decretos que limitam ou 
não permitem atividades presenciais nos 
campi devido às medidas sanitárias no 
combate à COVID-19, será repetida a 
pontuação da Média Global para fins de 
cálculo do Teste de Proficiência. Porém, isso 
não exime os alunos de participarem do 
teste, se assim for determinado pela 
Coordenação de Curso. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 


