
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

CONGREGAÇÃO DA ESCOLA DE QUÍMICA

Resolução nº 04/2021 de 25/06/2021, da Congregação da Escola de Química.

Regulamenta a conversão dos créditos e das notas
obtidas nos cursos de graduação da Escola de
Química da UFRJ na tabela ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System).

A Egrégia Congregação da Escola de Química, reunida em sessão de 25 de junho de 2021,

considerando:

1 - Os recorrentes pedidos de históricos escolares convertidos no quadro ECTS;

2 - A atual falta de norma para a realização desta conversão;

RESOLVE:

Art 1°- Estabelecer a conversão de créditos obtidos nos cursos de graduação da Escola de

Química nos créditos correspondentes ao quadro ECTS. A conversão dos créditos associados a

uma disciplina dos cursos oferecidos pela Escola de Química é realizada com base na carga

horária total (teórica e prática) associada, considerando-se que 1 crédito ECTS corresponde a

uma carga horária de 12 horas. (número calculado a partir da correspondência entre os 300

créditos necessários para obter um master’s degree no quadro ECTS e as 3600 horas de carga

horária mínima a ser conseguida para integralizar qualquer um dos cursos oferecidos pela

Escola de Química).

Parágrafo único- Considerando uma disciplina cursada na Escola de Química de 60 horas de

carga horária e 04 créditos, esta corresponderá a 5 créditos no ECTS, visto que 60h/12h = 5

créditos ECTS.

Art. 2º- Estabelecer uma tabela para conversão das notas obtidas nas disciplinas nos cursos de

graduação da Escola de Química em conceitos ECTS (que variam de A até F).

Parágrafo único- As notas obtidas em disciplinas nos cursos de graduação da Escola de Química

serão convertidas em conceitos ECTS conforme a seguinte tabela:
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Nota Escola de Química Conceito ECTS

8,5 <= Nota = 10,0 A

7,0 <= Nota < 8,5 B

6,0 <= Nota < 7,0 C

5,0 < Nota < 6,0 D

Nota = 5,0 E

Nota < 5,0 F

Art 3º - Casos excepcionais serão analisados pela Diretoria Adjunta das Relações Internacionais

da Escola de Química ou pela Coordenação de Intercâmbio da Escola de Química, em conjunto

com a Direção Adjunta de Graduação e/ou o Coordenador de curso.

Congregação da Escola de Química
Professor Eduardo Mach Queiroz

Presidente da Congregação
Diretor da Escola de Química
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