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DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO | DESCRIPTION OF THE INSTITUTIONAL GRADING SYSTEM
1. A avaliação final de uma unidade curricular é expressa através de uma classificação na escala numérica de 0 a 20 valores,
considerando-se aprovação a obtenção de um mínimo de 10 valores, bem como no seu equivalente na escala europeia de
classificação (Escala ECTS, de A a E). | The final assessment of a course unit is expressed in a numerical grading from 0 to 20,

with 10 as the minimum passing grade, as well as in its equivalent ECTS grading scale (from A to E).
2. A classificação final do curso é expressa no intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20, bem como no seu
equivalente na escala europeia de comparabilidade de classificação (Escala ECTS). A classificação final é calculada através da
média ponderada pelo número de ECTS de cada resultado de aprovação elegível para a determinação da conclusão do curso. |

The final classification of a degree programme is expressed in a numerical grading from 10 to 20 within the whole numerical
scale from 0 to 20, as well as in its equivalent ECTS grading scale (from A to E). The final classification is calculated using the
weighted average number of ECTS credits earned in each approved coursed unit, which is eligible for the completion of the
degree programme.
3. A classificação final do curso pode ser acompanhada de uma menção qualitativa, expressa na seguinte escala: Suficiente
(10 a 13), Bom (14 e 15), Muito bom (16 e 17) e Excelente (18 a 20). | The final numerical classification of the degree

programme can be accompanied by a qualitative classification, expressed by the following terms: Sufficient (10-13), Good (1415), Very Good (16-17), and Excellent (18-20).

(2) ESCALA ECTS | ECTS GRADING SCALE
A escala ECTS assenta na associação de uma definição numérica (percentil), com os escalões A, B, C, D e E, de acordo com a
tabela seguinte. | The ECTS grading scale is based on a percentile statistical distribution, which splits into five percentage

segments also called A, B, C, D, E according to the following table.
ESCALA ECTS

ECTS GRADE

% DE ALUNOS QUE OBTÊM UMA DETERMINADA CLASSIFICAÇÃO,
ADMINTINDO UMA DISTRIBUIÇÃO NORMAL

CARACTERÍSTICAS

DEFINITION

% OF SUCCESSFUL STUDENTS NORMALLY ACHIEVING THE GRADE

A

10

B

25

C

30

D

25

E

10

F

-

Excelente desempenho com pequenas falhas.

EXCELLENT – outstanding performance with only minor errors.
Muito bom desempenho com algumas falhas.

VERY GOOD – above the average standard but with some errors.
Bom desempenho mas com algumas falhas.

GOOD – generally sound work with a number of notable errors.
Desempenho satisfatório com alguns pontos fracos.

SATISFACTORY – fair but with significant shortcomings.
Tem os requisitos mínimos para ser aprovado.

SUFFICIENT – performance meets the minimum criteria.
SEM APROVEITAMENTO - Necessita de mais trabalho para que o
crédito possa ser atribuído.
FAIL–some more work required before the credit can be awarded.

(3) CRÉDITOS ECTS | ECTS CREDITS
1 ano académico completo | 1 full academic year = 60 ECTS
1 semestre | 1 semester = 30 ECTS
1 trimestre | 1 trimester = 20 ECTS
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