Anexo VI
PROPICIE - 15
REGRAS PARA CALCULO DE NOTAS
a) Percentual de conclusão do curso do aluno (peso 30%):
(USO DO COORDENADOR)
A Nota do Percentual de Conclusão de Curso (NCc) valor entre 0 e 10, deverá
ser

informada por meio de declaração do coordenador do curso, sendo calculada

considerando-se o número de horas curriculares de unidades que já apresentam conceito
(NDc) e o número total de horas curriculares obrigatórias previstas no Projeto Pedagógico
de Curso (NDt) do curso em que o candidato está matriculado, conforme equação a
seguir:

×10
( NDc
NDt )

NCc=

onde: NCc – Nota do Percentual de Conclusão de Curso;
NDc – Número de horas curriculares cursadas
NDt – Número total de horas curriculares obrigatórias do PPC.
Abaixo encontra-se a Figura 1, que ilustra quais são os dados a serem incluídos no
cálculo de percentual de conclusão de curso.

Figura: Dados para cálculo do percentual de conclusão de curso
Atenção Coordenador: Caso o aluno tenha carga horaria integralizada das unidades
optativas, maior que a exigida, o valor que ultrapassar deverá ser subtraído, observando
atentamente este quesito no campo “Optativas”, onde mostra a carga horaria “Exigido”,
“Integralizado” e “Pendente”.
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b) Coeficiente de Rendimento Acadêmico – CAA (Peso 70%):
(USO DO COORDENADOR)
O Coeficiente de Rendimento Acadêmico deve ser retirado do histórico escolar,
como mostra a figura abaixo:

c) Cálculo da Nota Final do Candidato
(USO COMISSÃO PROPICIE)
A classificação dos candidatos será determinada pela Nota Final do Candidato
(NF), que será calculada com base nas notas obtidas pelo NCC e CAA, obtendo-se um
valor entre 0 e 10, conforme equação abaixo:
NF=(CAA×7+ NCc ×0,3)
onde: NF – Nota Final;
CAA – Coeficiente de Aproveitemento Acadêmico;
NCc – Nota de Conclusão de Curso;
Em caso de empate, será utilizado como critério de desempate aquele candidato
que apresentar o maior CAA. Caso permaneça o empate, será utilizado como critério de
desempate aquele candidato que apresentar a maior idade.
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