REGRAS PARA CALCULO DE NOTAS
Sobre o coeficiente de Rendimento Acadêmico – CAA (60 pontos):
(USO DA COMISSÃO)
O Coeficiente de Rendimento Acadêmico será retirado do histórico escolar, como
mostra a figura abaixo:

Sobre o cálculo da pontuação final do candidato:
(USO DA COMISSÃO PROPICIE)
A classificação dos candidatos será determinada pela Pontuação Final do candidato
que será calculado e transformado em um valor de 0 a 100, conforme cálculo abaixo:
O CAA será multiplicado por 10;
A avaliação da carta de motivação e a entrevista em inglês serão avaliadas
com uma nota de 0 a 10.
((CAA x 0,6)*10)+CM+((EI*0,3)*10)
Onde: CAA – Coeficiente de Aproveitamento Acadêmico;
CM – Pontuação da Carta de Motivação;
EI – Nota da Entrevista de Inglês.
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REGRAS PARA CALCULO DE NOTAS
(Para cursos não adequados ao Regulamento Didático Pedagógico - RDP)
Conforme o RDP do IFSC a formula abaixo é o calculo do Coeficiente de Aproveitamento
Acadêmico – CAA:
Índice= Σ ( VFi x CHi) / (10 x Σ CHi) (1)onde: indice é coeficiente de aproveitamento
acadêmico>Σ representa a somatória dos valores em i>VFi é o resultado final do
componente curricular i, expressa em valores de 0 a 10>CHi é a carga horária do
componente curricular i, expressa em número de créditos.
Será feita uma adequação para o cálculo do índice dos cursos que não estão adequados ao

RDP do IFSC.
O VFi será obtido através da média das notas dos conceitos das competências;
o CHi será obtido através da soma da carga horária das unidades curriculares previstas na
estrutura curricular.

Instituto Federal de Santa Catarina – Reitoria
Rua: 14 de julho, 150 | Coqueiros | Florianópolis /SC | CEP: 88.075-010
Fone: + 55 (48) 3877-9000 | www.ifsc.edu.br | CNPJ 11.402.887/0001-60

