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São Paulo,30 de abrilde 2019
À Câmara de Normas do CoPGr

Propomos a criação de uma minuta de declaração unificada "Equivalência de
conceitos em notas". A avaliação dos alunos nos programas de pós-graduação utiliza o

determinado no art. 67 do Regimentode Pós-Graduação,
Resoluçãon9 7493,de 27 de
março de 2018 -- expresso por conceito A -- B -- C -- R e T.
A aprovação

de tal

minuta

visa atender

a grande

demanda

de alunos

USP

candidatos a curso e bolsas nas universidades estrangeiras e nessesentido atenderia
também Internacionalização da Pós-Graduação.Segue abaixo minuta a ser apreciada:
DECLARATION

l hereby declare that the evaluations of the Graduate Programs follow a
standard concept at the University of São Pauta, according to art. 67 of the Graduate
Regiment, Resolution ne 7493, ofMarch 27, 2018, described below:
Article 67 - The student's achievement in each discipline will be expressed by
one of the following concepts:

1- A - Excellent,with right to credít;
il - B - Good, with rjght to credit;
111
- C - Regular, with ríght to credit;
IV - R - Disapproved, without right to credit;
v - T- Passed in a discipline

studied

outside

the USP.

/. .]
In this sense, there is no norm that indicates numerical equivalence with the

concepts above, but it is usual to understand the following correspondence considering
a scale O to lO.

A :9.0/Í0.0
B : 7.0/8.9

C: 5.0/6.9
As mentíoned the concept R corresponding to the reprobation.
São Paulo, Aprí1 26th 2019
CardosG. Carlotti Jr
Pro-Rector of Graduate Studies
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