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COMUNICADO 
 

 
Recife, 13 de outubro de 2016. 
 
 
A comissão acadêmica institucional do PROFMAT-UFRPE, composta por seu colegiado, vem por 
meio deste comunicar que: 
 

1. Na UFRPE o Exame Nacional de Acesso (ENA) do PROFMAT de 2017 será realizado no 
prédio João Vasconcelos Sobrinho, também conhecido como CEAGRI II, situado no 
Campus Sede da UFRPE, em Dois Irmãos.  Segue abaixo o link do local: 

https://www.google.com.br/maps/place/Ceagri+II+-+UFRPE/@-8.0177455,-
34.94656,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x7ab198c1040db71:0xeefd7d59b3a40ce6?hl=en 

 
2. O exame consistirá numa única prova, realizada no dia 22 de outubro de 2016, com início 

às 13 horas(horário local),  e duração máxima de 3 horas.  
O horário limite para acesso às salas da prova é de 10 minutos antes do inicio. Isto é,  
12:50 horas, horário local. 
Aconselhamos que o candidato esteja presente no local da prova com pelo menos 1 hora 
de antecedência, para garantir organização e agilidade no processo de identificação. 
 

3. Não é permitido ao candidato entregar definitivamente a prova antes de decorridas 2 
(duas) horas do início do Exame. Ao final do Exame (16h, horário local) o candidato 
poderá levar o caderno de questões. 
 

4. A folha de respostas deve ser preenchida utilizando caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul. 

 
5. Em caso de empate na nota geral dos candidatos, obedecendo aos artigos 6.2 e 6.3 do 

edital de nº8/2016 do exame nacional de acesso ao PROFMAT em 2017, o desempate 
será feito, para fins de classificação, considerando sucessivamente os candidatos com: 
 
a) Maior valor na soma dos pesos relativos às questões acertadas, isto é, aquele que 

obtiver maior valor na fórmula   ∑ 𝑛𝑘𝑝𝑘
30
𝑘=1       onde 

 

𝑛𝑘 = {
1,    se  a  k − ésima questão foi respondida corretamante pelo candidato        
0,    se  a  k − ésima questão não foi respondida corretamante pelo candidato 

  ,  e 
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           𝑝𝑘 = 1 −
nº total de candidatos ao PROFMAT −  UFRPE que acertaram a k − ésima questão 

nº total de candidatos presentes no ENA 2017 do PROFMAT − UFRPE 
 

 

b) Quantidade de acertos na(s) questão(ões) de maior peso relativo no certame. Isto é, 
aquele que acertar maior número de questões cujos pesos relativos 𝑝𝑘, acima definidos, 
sejam o maior valor possível. Se persistir  o empate, verifica-se a(s) questão(ões) de 
segundo maior peso relativo. O processo continua sucessivamente em caso de 
persistência no empate.  
Casos omissos a este critério de desempate serão analisados pelo colegiado do programa. 
 

6. Na UFRPE tivemos um total de 241 candidatos ao ENA do PROFMAT de 2017. 
 

7. É importante que o candidato ao exame leia atentamente todas as informações contidas 
no Edital nº 08, PUBLICADO EM 30 DE JULHO DE 2016 referente ao ENA. Link:  
http://www.profmat-sbm.org.br/files/Edital_Exame_Nacional_de_Acesso_2017_Retificacao_1.pdf 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
Coordenação do PROFMAT/UFRPE 
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