VESTIBULAR DE INVERNO UDESC 2020/2
PROCESSO SELETIVO ESPECIAL
Nota oficial para esclarecimentos e orientações aos candidatos
do Vestibular de Inverno – Processo Seletivo Especial 2020/2
(Edital n. 03/2020), que prestaram exames finais durante o
Ensino Médio, sobre o cálculo da Média Final do Ensino Médio
conforme o Art. 5º, §4º, da Resolução n. 158/2008 do Conselho
Estadual de Educação aprovada em 25/11/2008, homologada e
publicada em 18/02/2009.

Conforme prevê a Resolução nº 158/2008 do Conselho Estadual de Educação aprovada em 25/11/2008 e
homologada e publicada em 18/02/2009, em seu Art 5º, §4º:
“A preponderância dos resultados obtidos durante o ano letivo sobre os de exames finais, quando houver, se dará
pela conversão da média anual dos bimestres ou trimestres, multiplicada por 1,7 em pontos, cujo resultado,
somado ao resultado da multiplicação da nota do Exame final, multiplicada por 1,3, igualmente convertida em
pontos, conforme fórmula a seguir: (Média anual dos bimestres ou trimestres x 1,7) + (Nota do exame final x 1,3)
> 14 pontos.”.

Ou seja, o aluno que prestou exame final, conforme a Resolução, teria que obter nota mínima igual a 14 (catorze)
pontos para aprovação, o que corresponde a nota = 5,0 (cinco).
Dessa forma, o candidato que apresentar essa situação no histórico escolar terá que fazer a conversão da pontuação
para nota, por meio regra de três simples, considerando a pontuação máxima de 28 (vinte e oito) pontos.
EXEMPLO:
A pontuação máxima em exame é de 28 (vinte e oito) pontos, que corresponde a nota = 10 (dez);
Um candidato obteve pontuação em exame em matemática = 16 pontos.
Fazendo a conversão com uma regra de três simples:
16 pontos (nota do candidato) em exame multiplicados por 10, divididos por 28 (pontuação
máxima);
Obtém-se como resultado a nota igual a 5,71 (nota equivalente).
28 ---- 10
16 ---- x
x = 5,71 (nota)
16 pontos = nota 5,71 (exemplo)
Portanto, o candidato deverá realizar esse cálculo de conversão de cada uma das notas obtidas em exame final
para obter a nota equivalente.
Em seguida, deverá calcular a média simples do Ensino Médio já considerando as notas convertidas/equivalentes.
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