DELIBERAÇÃOCC-7/2007

ESCOLA SUPERIOR
DE
TECNOLOGIAE GESTÃO

Assunto:

DE

FORMA DE CÁLCULODA MÉDIA FINAL DE CURSO,APLICÁVEL

Aos ALUNOS QUE CONCLUíDOO BACHARELATO,INGRESSAMNO

PORTALEGRE

PLANO COMPLEMENTARPARA OBTENÇÃO
DO GRAU DE LICENCIADO

(BOLONHA)

Considerando que:
1.

Na sequência da adequação dos cursos ao Processo de Bolonha alguns alunos que concluíram

o

bacharelato ao abrigo do anterior plano de estudo, em vigor para as licenciaturas bi-etápicas, optaram
por concluir a licenciatura de acordo com os novos planos curriculares;

2.

Em consequência frequentaram, ou terão de frequentar, um plano de estudos complementar,
que

integradisciplinas do novo plano de estudos;

3.

Se torna necessário definir

a

fórmula de cálculo da média final da licenciatura para esses alunos, que

atenda simultaneamente à classificaçãodo bacharelato e aos critérios que presidiram à elaboração da

fórmula de cálculo da média final da nova licenciatura, na parte em que cada uma é aplicável.

o Conselho Científico, na sua reunião de 12/10/2007, deliberou aprovar
do curso, aplicável ao alunos que, concluído

o

a

fórmula de cálculo da média final

bacharelato, ingressam no plano complementar para

obtenção do grau de licenciado (Bolonha_10. cicio), anexa à presente deliberação e que dela faz parte
integrante.

Portalegre, 16 de Outubro de 2007
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(Prof. Catedrático)
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ANEXO

CÁLCULODA MÉDIAFINAL DE CURSO APLICÁVEL AO ALUNOS QUE, CONCLUíDOO BACHARELATO,
INGRESSAM NO PLANO COMPLEMENTAR PARA

OBTENÇÃO
DO GRAU DE

LICENCIADO

(BOLONHA
-10. CICLO)

1.

A classificação final é

a

média aritmética ponderada, arredondada à unidade mais próxima, das

classificações do bacharelato

e

das obtidas nas disciplinas que integram o

complementar.

"

2.

A fórmula de cálculo é.
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o nO.

total de créditos ECTS do plano complementar;

classificaçãofinal do bacharelato;

o nO.

-

Mi

classificaçãofinal da licenciatura (10ciclo de Bolonha);

a

de créditos ECTS da unidade curricula i do plano complementar;

classificaçãoobtida na unidade curricular i do planocomplementar.

~~

plano de estudos

