
 
 

ANEXO II 
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO CURRICULAR NA PRIMEIRA ETAPA DO PROCESSO SELETIVO  

 
VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO A 

 
NÍVEL MÉDIO 

Critérios Pontuação 

Ano escolar que o candidato estará cursando 
no período da inscrição: 

1º ano (3 pontos) 

2º ano (5 pontos) 

3º ano (2 pontos) - (somente para cursos com 4 
anos de duração).  

Estudantes da Rede pública  1 ponto 

Total máximo 6 pontos 

 
Critérios de Desempate 

1. Estudante com mais idade 
 
NÍVEL SUPERIOR 

Critérios Pontuação 
Semestre do curso que o candidato estará 
cursando no período da inscrição: 

 
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos: 

Se entre o 3º e o 4º 
semestre do curso 

20 pontos 

Se entre o 5º e o 6º 
semestre do curso 

30 pontos 

No 7º semestre do 
curso 

15 pontos 

 
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou mais: 

Se entre o 3º e o 5º 
semestre do curso 

20 pontos 

Se entre o 6º e o 8º 
semestre do curso 

30 pontos 

No 9º semestre do 
curso 

15 pontos 

 
a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos: 

Se até 50% do curso 15 pontos  

Mais de 50% do curso 30 pontos 
 

Coeficiente de rendimento acumulado 
(CRA)  

Entre 6,0 e 7, 9 – 10 pontos 
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos 
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos 

Total máximo 60 pontos 

 
Critérios de Desempate 

1. Estudante com mais idade 
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES 



 
VAGAS DE ESTÁGIO DO GRUPO B 

NÍVEL MÉDIO 

Critérios Pontuação 
Ano escolar que o candidato estará cursando no 
período da inscrição: 

1º ano (5 pontos) 
2º ano (3 pontos) 
3º ano (2 pontos) – (somente para cursos com 4 
anos de duração). 
 

Estudantes da Rede pública  1 ponto 

Total máximo 6 pontos 

 
Critérios de Desempate 

1. Estudante com mais idade 
 
 

NÍVEL SUPERIOR 
Critérios Pontuação 

Semestre do curso que o candidato estará 
cursando no período da inscrição: 

  
a.1) Para os cursos com duração de 4 anos: 

Se entre o 3º e o 4º 
semestre do curso 

30 pontos  

Se entre o 5º e o 6º 
semestre do curso 

20 pontos  

No 7º semestre do 
curso 

15 pontos  

  
a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou mais: 

Se entre o 3º e o 5º 
semestre do curso 

30 pontos  

Se entre o 6º e o 8º 
semestre do curso 

20 pontos 

No 9º semestre do 
curso 

15 pontos 

  
a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos: 

Se até 50% do curso 30 pontos 

Mais de 50% do curso 10 pontos 

   
Coeficiente de rendimento acumulado 
(CRA)   

Entre 6,0 e 7, 9 – 10 pontos 
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos 
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos 

Total máximo 60 pontos 

 
Critérios de Desempate 

1. Estudante com mais idade 
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES 

 

 

 



VAGAS DE ESTÁGIO GRUPO C 

NÍVEL SUPERIOR 
Critérios Pontuação 

Semestre do curso que o candidato estará 

cursando no período da inscrição: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.1) Para os cursos com duração de 4 anos: 

Se entre o 3º e o 

4º semestre do curso 

15 pontos 

Se entre o 5º e o 6º 

semestre do curso 

20 pontos 

A partir do 7º semestre 

do curso 

30 pontos 

a.2) Para os cursos com duração de 5 anos ou mais: 

Se entre o 3º e o 5º 

semestre do curso 

15 pontos 

Se entre o 6º e o 8º 

semestre do curso 

20 pontos 

A partir do 9º 

semestre do curso 

30 pontos 

  

  

 

a.3) Para os cursos com duração inferior a 4 anos: 

Se até 50% do curso 15 pontos  

Mais de 50% do curso 30 pontos 
 

Coeficiente de rendimento acumulado (CRA) Entre 7,0 e 7, 9 – 10 pontos 
Entre 8,0 e 8,9 – 20 pontos 
Entre 9,0 e 10, 0 – 30 pontos 

Total máximo 60 pontos 

 
 
Critérios de Desempate 

1. Estudante com mais idade 
2. Estudante matriculado via PROUNI ou que utilize o FIES 

 

 

 

 

 

 


