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CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO

ANEXO A – Meu semestre (semestre por direito)

O MEU SEMESTRE (SEMESTRE POR DIREITO) é o semestre contado a partir

da  entrada  do  aluno  na  UCS,  ou  seja,  o  semestre  cronológico.  Esse  semestre  é

garantido para o aluno. Quando o aluno entrar na UCS terá o direito de fazer todas as

disciplinas conforme a grade proposta e entregue pelo coordenador/orientador no dia

da primeira matrícula.

Por exemplo, o aluno da Engenharia de Produção no 4º semestre tem direito às

disciplinas do respectivo semestre, como mostra a Figura 2.

Figura  2:  Semestre  por  Direito  de  um  aluno  do  4º  semestre  da  Engenharia  de

Produção.

Portanto, as disciplinas de outros semestres ele terá que disputar com outros

alunos,  sendo  que  os  alunos  do  semestre  terão  garantidas  as  vagas  sobre  as

disciplinas do seu semestre.
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ANEXO B – Sistema de desempenho acadêmico

A classificação dos alunos será pelo desempenho acadêmico, que contemplará

dois critérios: os créditos e a média das disciplinas. Os créditos corresponderão a 60%

do  desempenho  acadêmico,  e  a  média  das  disciplinas,  a  40%  do  desempenho

acadêmico.

Como alunos de semestres e cursos diferentes concorrem entre si, é necessário

padronizar as notas e adicionar constantes de correção, para que a comparação das

notas seja possível. Em resumo, o cálculo do índice de classificação é:

     a) fazer a padronização dos escores
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xnota

nizadaMédiaPadro
curso









     onde CM é constante da média;

     b) fazer o cálculo do percentual de créditos

CC
TotalCURSO

Cursado
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     onde CC é constante de créditos;

     c) fazer o cálculo do índice de classificação (nota)

)6,0(%)4,0(  CréditosnizadaMédiaPadroIC

Exemplo para determinado aluno:

Média das notas do aluno: 2,11 Créditos cursados: 98

Média do curso: 2,24 Total de créditos: 244

Desvio padrão do curso: 1,59 Constante de créditos1: 8

Constante da média2: 4

4
59,1

24,211,2 nizadaMédiaPadro 8
244
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% Créditos

91,3nizadaMédiaPadro 21,3% Créditos

49,3)6,021,3()4,091,3( IC

1 Não muda, valor de correção para a comparação com média.
2 Não muda, valor de correção para a comparação com créditos.
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ANEXO C – Prioridades e critérios de classificação

Conforme se observa na figura anterior são nove as categorias de prioridades.

Importante:  A  classificação  decorrente  do  desempenho  acadêmico

somente influi a partir da terceira prioridade; os alunos que têm a prioridade

do  seu  SEMESTRE  POR  DIREITO  e  os  FORMANDOS  estarão  melhor

classificados, independentemente de seu desempenho acadêmico.
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A terceira prioridade de classificação é dada aos alunos dos outros semestres.

Os alunos que deixaram disciplinas pendentes (semestres posteriores) têm prioridade

sobre  os  alunos  que  querem  adiantar  as  disciplinas  (semestres  anteriores),  não

dependendo exclusivamente do desempenho acadêmico.

As  demais  prioridades  são  dadas  nesta  ordem:  alunos  de  outros  turnos  do

curso,  áreas  de  interesse  comum,  e  alunos  de  outros  cursos  (todos  os  alunos  da

Universidade). 

Por  exemplo: na  disciplina  de  Administração  de  Operações  I  do  curso  de

Administração Noturno na Cidade Universitária.  Quando sobrar vagas de alunos da

Administração Noite, terão preferência os alunos de Administração Manhã e Tarde da

Cidade Universitária, posteriormente os alunos de Administração de outros Campi e

Núcleos.

Na sequência, é dada prioridade aos alunos de outras áreas de interesse, no

caso em estudo o curso de Ciências Contábeis, por exemplo (essas áreas de interesse

são definidas pelo colegiado dos cursos), sempre respeitando os campi e núcleos de

origem, e posteriormente outros campi e núcleos.

E, finalmente, todos os alunos, de todos os cursos, podem concorrer a essas

vagas,  como  alunos  da  Engenharia,  ou  de  Relações  Públicas.  Sempre  é  dada  a

prioridade ao campus e núcleo de origem e, posteriormente, às demais localidades.

Importante! Essas prioridades são dadas aos alunos que participam do

processo desde a FASE 2 – Solicitação de Disciplinas. Aqueles que deixarem

para  fazer  a  matrícula  só  nas  Fases  3  ou  4  não  terão  observados  esses

critérios de prioridades.


