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Critérios de Classificação: 
 

 

Caberá à Comissão Coordenadora do PAE/EESC o deferimento das inscrições e a 

divulgação da lista classificatória final de cada PPG.  

 

As Comissões Coordenadoras dos Programas de Pós-Graduação são responsáveis 

pela composição da lista classificatória dos candidatos de origem do Programa, aplicando, 

por ordem de prioridade, os critérios abaixo discriminados:  

 

1. Alunos matriculados nos Programas de Pós-Graduação da EESC. 

2. Alunos em dia com o cronograma de atividades do Programa de Pós-

Graduação. 

3. Alunos matriculados no curso de doutorado. 

4. Alunos com maior índice de aproveitamento em disciplinas, no curso atual, 

calculado através do *GPA (do inglês, Grade Point Average), conforme indicado abaixo. 

5. Alunos com maior tempo de participação voluntária (número de meses).  

6. Alunos com menor tempo de participação remunerada (número de meses). 

7. Alunos com maior porcentagem de créditos em disciplinas concluídos no curso 

atual. 

 

Em caso de empate, os critérios utilizados serão: 

 

(i) Disciplina requisitada no Programa PAE ser obrigatória.  

(ii) Candidato de mais idade.  

 

Casos excepcionais serão tratados pelo Comissão Coordenadora do Programa  

(CCP).  

 

 

 

*Cálculo do GPA: 

 

Nos programas de pós-graduação da EESC/USP, o sistema de avaliação é realizado por 

meio de conceito, sendo o conceito “A” referente à nota máxima e “R” à mínima, que 

implica na reprovação do aluno. Dessa forma, o primeiro passo para cálculo do GPA é 

atribuir valores distintos para cada conceito, utilizando a seguinte conversão: 

 

Conceito A = Nota 4; Conceito B = Nota 3; Conceito C = Nota 2; Conceito R - Nota 0. 

 

Com base nesses valores (notas) e no número de créditos de cada disciplina, o GPA de um 

aluno é calculado da seguinte forma: primeiro calcula-se o somatório do produto entre a 

nota e o número de créditos de cada disciplina cursada; o resultado do somatório é dividido 

pelo somatório do número de créditos de cada disciplina cursada, resultando no GPA. 

 

 


