DECLARAÇÃO / STATEMENT
Recife, 2019

A quem interessar,

To whom it may concern,

Declaramos para os devidos fins que, conforme a
Resolução nº 04/1994 do Conselho Coordenador
de Ensino, Pesquisa e Extensão,a UFPE adota em
seus cursos de graduação um sistema de
avaliação de aprendizagem realizado por
disciplina, abrangendo, simultaneamente, os
aspectos de frequência e de aproveitamento.

We declare for all due purposes that, according
to Resolution No. 04/1994 of the Coordinating
Council for Teaching, Research and Extension,
UFPE adopts in its undergraduate courses a
system of learning evaluation that considers,
simultaneously, the frequency and learning
aspects.

A frequência às atividades escolares é
obrigatória, considerando-se reprovado o aluno
que não tiver comprovada sua participação em
pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das
aulas.
A avaliação de aproveitamento acadêmico será
expressa em graus numéricos de 0.00 (zero) a
10.00
(dez).O
aluno
que
alcançar
a
porcentagem de frequência necessária e obtiver
uma média parcial (considerando as avaliações
realizadas no semestre) igual ou superior a 7.00
(sete) será considerado aprovado na disciplina,
tendo registrada a situação final de APROVADO
POR MÉDIA em seu histórico escolar.
O aluno que obtiver média parcial não inferior a
3.00 realizará o exame final e será considerado
APROVADO na disciplina se obtiver média final
não inferior a 5.00 (cinco). A seguir
disponilizamos tabela explicativa.

The attendance at school activities is
compulsory, and that the student has to be
present in at least 75% (seventy-five percent) of
the classes, otherwise he will fail the subject
due to absences.
The assessment of academic achievement will be
expressed in numerical degrees from 0.00
(zero) to 10.00 (ten). The student who achieves
the mandatory attendance percentage and
obtains a partial mark (considering the
assessments made in the semester) equal to or
higher than 7.00 (seven) will be considered
approved in the discipline, and his situation on
the transcript of records will be APROVADO POR
MÉDIA (APPROVED).
The student who obtains a partial mark between
3.00 and 6.99 will take the final exam and will
be considered APROVADO (APPROVED AFTER
FINAL EXAMS) in the course if he obtains a final
score of at least 5.00 (five). The explanatory
table is available bellow.

NOTAS E SITUAÇÃO FINAL / SCORES AND FINAL SITUATION
NOTA / SCORE

SITUAÇÃO / FINAL SITUATION

7.00 a 10.00
5.00 a 6.99
0.00 a 4.00
Reprovado por falta
(critério de frequência)

Aprovado por média (Passed)
Aprovado (Passed)
Reprovado (Failed)
Failed due to Absences
(Attendance criteria)
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