O QUE É

COEFICIENTE DE RENDIMENTO?
É A SUA MEDIDA DE
APROVEITAMENTO
ESCOLAR.
Chamado também pela
sigla CR, ele consiste na
média ponderada das
notas obtidas nas diversas
disciplinas cursadas,
em que o peso é o
número de carga
horária da disciplina.

COMO FAZER ESSE CÁLCULO POR SEMESTRE?
1º Passo
Multiplique a carga horária das disciplinas pela nota obtida em
cada uma.
Exemplo: (110 x 7,0) + (66 x 8,0) + (110 x 8,5) + (110 x 9,0) +
(66 x 6,0) = 770 + 528 + 935 + 990 + 396 = 3.619.

Para saber a carga
horária das suas
disciplinas, você
deve acessar a
opção Estrutura
curricular através
do menu no
Campus virtual (SIA).

2º Passo
Some as horas da carga horária das disciplinas do semestre
que está calculando.
Exemplo: (110 + 66 + 110 + 110 + 66) = 462
3º Passo
Divida o resultado do 1º Passo pelo resultado do 2º Passo.
Exemplo: 3.619 / 462 = 7,8
Resultado final
do CR referente
ao semestre
calculado.

E COMO FAZER O CÁLCULO DO CR GERAL?
Acabamos de aprender como fazer o cálculo do CR por
semestre, e para fazer o cálculo do CR geral de todos os
semestres já cursados é bem simples:
Passo A
Repita todo o processo do 1º Passo em todos os períodos que
você já cursou.
Passo B
Repita todo o processo do 2º Passo em todos os períodos que
você já cursou.
Passo C
Dividir o resultado do Passo A pelo resultado do Passo B.
Exemplo: 5.844 / 780 = 7,5
Resultado final
do CR geral.

Fique atento:
 Considere para cálculo apenas as disciplinas Aprovadas
(AP), Reprovadas por Notas (RN), Optativas (O) e Eletivas
(E).
 As disciplinas Isentas (IS), Reprovadas por Faltas (RF) e
Extracurriculares (X) não são calculadas. A soma sempre
deverá ser feita com todas as horas contidas no histórico
escolar (carga horária).
 Faça a consulta do CR do período no histórico escolar
disponível no Campus virtual ou via requerimento.

