
 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

Norma de serviço n.º 2012/05 

Aplicação da Escala Europeia de Comparabilidade de Classificações na ESEP 

Considerando a necessidade de operacionalizar a aplicação da escala europeia de 

comparabilidade de classificações (EECC), prevista no artigo 8.º do Regulamento geral 

de frequência e avaliação, aprovado por despacho do presidente n.º 2010/51, de 19 de 

novembro; 

Considerando que na implementação do referido artigo 8.º se apresentam algumas 

situações para as quais o regime de aplicação da EECC previsto no regulamento e no 

Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, não é exequível; 

Considerando o documento emitido pela Direção-Geral do Ensino Superior, com uma 

proposta de aplicação do EECC, através da utilização de um algoritmo para a 

correspondência entre as escalas de classificações e com sugestões de métodos 

alternativos ao disposto no artigo 20.º do referido Decreto-Lei para as situações 

referidas no parágrafo supra; 

Assim, ouvidos o conselho técnico-científico e o conselho pedagógico, determina-se a 

aplicação da seguinte metodologia no estabelecimento da aplicação da 

correspondência da EECC na ESEP:  

1) A aplicação da EECC, a uma unidade curricular ou a um curso, é baseada na 

distribuição das classificações entre 10 e 20 valores, obtidas pelos estudantes com 

aproveitamento na unidade curricular/curso nos últimos três anos, num total de, 

pelo menos, 30 casos, através da aplicação do algoritmo em anexo. 

2) Nos cursos de 2.º ciclo de estudos e nos cursos de pós-licenciatura de 

especialização em enfermagem, o número de casos considerado para efeitos da 

aplicação do algoritmo a uma unidade curricular que seja comum a diferentes 

cursos, será o número total de estudantes inscritos a essa mesma unidade 

curricular nos diferentes cursos. 



3) Quando não for possível atingir os 30 casos a que se refere o número 1, deverá 

aplicar-se a seguinte tabela: 

Classificação 

ECTS 
E D C B A 

Definição Suficiente Satisfaz Bom Muito Bom Excelente 

Nota 

(10-20 

Valores) 

10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

 

4) Com a entrada em vigor da presente norma consideram-se revogadas as alíneas a) 

e b) do número 3 do artigo 8.º do Regulamento geral de frequência e avaliação da 

ESEP, aprovado por despacho do presidente n.º 2010/51, de 19 de novembro. 

5) Esta Norma de serviço aplica-se retroativamente todos os estudantes que 

concluíram a unidade curricular / curso, durante o ano letivo 2010/11. 

 

Porto e ESEP, 14 de fevereiro de 2012 

 

O Presidente,  

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 

 

  



 

 

ESCOLA SUPERIOR DE ENFERMAGEM DO PORTO 

ANEXO 

 
Descrição do algoritmo 

 
1. Atribuição da Classificação A 

Determina-se a nota máxima para a qual se somam 

pelo menos 10% de aprovados (10%A). 

Determina-se o maior valor de a tal que Sá ≥ 0.10. 

Considerando adicionalmente a soma com nota 

imediatamente acima, verifica-se qual das somas se 

aproxima mais dos 10%, i.e., com a qual se obtém a 

menor diferença para 10%. 

Se a = 20 então S21 = 0, senão, para esse valor de a, 

considere-se Sa+1. 

Se |Sá - 0.10| ≤ |Sa+1 - 0.10| 

Consoante o caso que melhor se ajuste é definida a 

Classificação A (% de alunos, nota mínima e máxima). 

Então toma-se CA = Sá, MA = MT e mA = a 

caso contrário, para a < 20 toma-se CA = Sa+1 , MA= MT e 

mA = a+1, 

para a = 20 não é atribuída a Classificação A (CA=0; 

MA=21, mA=21) 

A classificação A, caso exista, é atribuída a todos os alunos com nota pertencente ao conjunto {mA,..., MA}. 

2. Atribuição da Classificação B 

Determina-se a nota máxima para a qual se somam 

pelo menos 35% de aprovados (10%A+25%B) 

Determina-se o maior valor de b tal que Sb ≥ 0.35. 

Considerando adicionalmente a soma com nota 

imediatamente acima, verifica-se qual das somas se 

aproxima mais dos 35%, i.e., com a qual se obtém a 

menor diferença para 35%. 

Se b = 20 então S21 = 0, senão, para esse valor de b, 

considere-se Sb+1. 

Se |Sb – 0.35| ≤ |Sb+1 – 0.35| 

Consoante o caso que melhor se ajuste é definida a 

Classificação B (% de alunos, nota mínima e máxima). 

Então toma-se CB = Sb–CA, MB = mA-1 e mB = b  

Caso contrário para b < 20 toma-se CB = Sb+1–CA, MB = 

mA-1 e mB = b+1  

Para b = 20 não é atribuída a Classificação B (CB=0; 

MB=21, mB=21) 

A classificação B, caso exista, é atribuída a todos os alunos com nota pertencente ao conjunto {mB,..., MB} 

3. Atribuição da Classificação C 

Determina-se a nota máxima para a qual se somam 

pelo menos 65% de aprovados (10%A+25%B+30%C) 

Determina-se o maior valor de c tal que Sc ≥ 0.65. 

Considerando adicionalmente a soma com nota 

imediatamente acima, verifica-se qual das somas se 

aproxima mais dos 65%, i.e., com a qual se obtém a 

menor diferença para 65%. 

Se c=20 então S21 = 0, senão, para esse valor de c, 

considere-se Sc+1. 

Se |Sc - 0.65| ≤ |Sc+1 – 0.65| 

Consoante o caso que melhor se ajuste é definida a 

Classificação C (% de alunos, nota mínima e máxima). 

Então toma-se CC = SC-CA-CB, MC = mB-1 e mC = c 

Caso contrário para c < 20 toma-se CC = Sc+1-CA-CB, MC = 

mB-1 e mC = c+1 



Para c = 20 não é atribuída a Classificação C (CC=0; 

MC=21, mC=21) 

A classificação C, caso exista, é atribuída a todos os alunos com nota pertencente ao conjunto {mC,..., MC} 

4. Atribuição da Classificação D 

Determina-se a nota máxima para a qual se somam 

pelo menos 90% de aprovados 

(10%A+25%B+30%C+25%D) 

Determina-se o maior valor de d tal que Sd ≥ 0.90. 

Considerando adicionalmente a soma com nota 

imediatamente acima, verifica-se qual das somas se 

aproxima mais dos 90%, i.e., com a qual se obtém a 

menor diferença para 90%. 

Para esse valor de d, considere-se Sd+1. 

Se |Sd - 0.90| ≤ |Sd+1-0.90| 

Consoante o caso que melhor se ajuste é definida a 

Classificação D (% de alunos, nota mínima e máxima). 

Então toma-se CD = Sd-CA-CB-CC, MD = mC-1 e mD = d 

Caso contrário toma-se CD = Sd+1-CA-CB-CC, MD = mC-1 e 

mD = d+1 

A classificação D, caso exista, é atribuída a todos os alunos com nota pertencente ao conjunto {mD,..., MD} 

5. Atribuição da Classificação E 

A Classificação E englobará o restante universo de 

alunos/notas. 

Toma-se CE = 1-CA-CB-CC-CD, 

Se CE > 0 então ME = mD-1e mE = mT. 

A classificação E, caso exista, é atribuída a todos os alunos com nota pertencente ao conjunto {mE,..., ME} 

 

Notação usada no algoritmo 

• A designação classificação refere-se à escala de classificações ECTS (A, B, C, D, E); 

• A designação nota refere-se à escala de classificações Nacionais (10, ..., 20); 

• T - número de alunos aprovados na disciplina; 

• Ci - fração do universo T com classificação ECTS no escalão i (i=A, B, C, D, E); 

• Nj - fração do universo T com nota j (j=10, 11, ... , 19, 20); 

• Sj =∑ Ni��
���  - fração do universo T com nota superior a j (j=10, 11, ... , 19, 20); 

• mT - nota mais baixa atribuída aos alunos aprovados do universo T; 

• MT - nota mais alta atribuída aos alunos aprovados do universo T; 

• mI - nota mínima do escalão i; 

• MI - nota máxima do escalão i; 

 


