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À 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP 
 
Assunto: Orientações aos pareceristas FAPESP sobre o sistema da avaliação da UFABC. 

1. Para auxiliar os pareceristas da FAPESP que não estão totalmente familiarizados com o sistema 
de avaliação da Universidade Federal do ABC (UFABC), a Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPES) 
esclarece que, em nossa instituição: 

 alunos de Graduação não são avaliados por notas numéricas, mas por conceitos: 
A (desempenho excepcional), B (desempenho bom), C (desempenho regular), 
D (aprovado com aproveitamento parcial do assunto), F (reprovado), O (reprovado por 
falta), além de um conceito incompleto I (interrupção de curso, sem conceito no momento). 

 alunos de Pós-Graduação são avaliados de forma similar, exceto pela inexistência do 
conceito D neste nível. 

 os conceitos possuem os seguintes pesos: A=4, B=3, C=2, D=1 (para graduação) e F=0. 
O CR de um aluno corresponde ao quociente da somatória dos conceitos de cada disciplina 
cursada multiplicados pelos seus respectivos números de créditos, e normalizado pelo 
número total de créditos cursados. Dessa forma, o CR de um aluno da UFABC varia de 0 a 4. 

 de acordo com levantamento realizado pela Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional da UFABC (PROPLADI), aproximadamente 22% dos alunos 
da graduação possuem CR maior ou igual a 3,0 (dados autodeclarados de pesquisa 
respondida por aproximadamente metade dos alunos de graduação da UFABC 
(propladi.ufabc.edu.br/informacoes/perfil). 

2. A UFABC se encontra entre as 10 universidades públicas com maior IGC, juntamente com 
instituições mais antigas, como UNICAMP, UFRGS, UFMG, UNIFESP e UFRJ. Esse dado corrobora a 
alta qualidade de nossos discentes, uma vez que o cálculo do IGC contempla também o 
desempenho dos formandos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). Fonte: 
https://emec.mec.gov.br/. Acesso em 03/10/2022. 

3. Esperamos que as informações acima ajudem a dirimir dúvidas que as particularidades do 
sistema de avaliação da UFABC possam causar. 

Atenciosamente, 

 

 
PRÓ-REITOR DE PESQUISA 
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