ECTS grading scale
Escala de notas ECTS
1.The final evaluation of a course unit is express through a grade on the numerical scale of 0 to 20
values, considering the approval to obtain a minium of 10 values, as well as its equivalent on the ECTS
grade scale.
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).
2.The ECTS scale is based on the association of a numerical definition (percentil), with steps A, B, C,D
and E, according to the following table:
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:

Grade
ECTS

% of successful students normally achieving the grade
% estudantes com aproveitamento que obtêm essa classificação

A
B
C
D
E

Best | Melhores 10%
Next | Seguintes 25%
Next | Seguintes 30%
Next | Seguintes 25%
Next | Seguintes 10%

- The grading scale reflects both the final grades for the whole of the three previous academic years, and
a total of a least 100 graduates/students approved in the course unit.
A escala da classificação reflete tanto as classificações finais no conjunto dos três anos académicos
anteriores, e num total de pelo menos 100 diplomados /estudantes aprovados na unidade curricular.
- If the sample does not meet the above-mentioned requirements, the grading scale will be replaced
based on the grades of the corresponding academic year by the following notation: |
Se a amostra não atender aos requisitos acima mencionados, a escala de classificação será substituída
com base nas notas do ano acadêmico correspondente pela seguinte notação
|_| (|_|) / |_|.
1

2

3

1 -Ordinal number of graduate/student in the list of passing grades of the degree/course unit ;
Número ordinário do diplomado/estudante na lista de notas aprovadas do curso / unidade curricular;
2 - Number of graduate/students who have passed the course unit with the same grade;
Número de diplomados / estudantes de licenciado que tenham passado a unidade curricular com o
mesmo grau;
3 - Number of graduate/students who have passed the course unit in the academic year;
Número de diplomados / estudantes de licenciado que tenham passado a unidade curricular no ano
lectivo.

