
 
 

 

 

COMUNICADO-DG-001/2015 

 

 

DIVULGAÇÃO DOS CRITÉRIOS E DA 

METODOLOGIA PARA O CÁLCULO DE PONTUAÇÃO DO ALUNO 

PARA CONCESSÃO DE DESCONTO EM CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

DAS FACULDADES INTEGRADAS SANTA CRUZ DE CURITIBA - FARESC  

 

 

O Diretor Geral, no uso dos poderes 

que lhe confere a Resolução nº 

01/2008, COMUNICA que 

 

DA PROPOSTA 

As Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba - FARESC, 

comprometidas com o desenvolvimento intelectual e pessoal dos seus alunos, 

e reconhecendo o empenho e comprometimento dos mesmos perante as 

Avaliações do Ministério da Educação (MEC), lançam uma campanha para a 

oferta de descontos para os cursos de pós-graduação (especialização) para o 

ano de 2016. 

 

DOS REQUISITOS 

Concorrem à concessão de desconto aqueles acadêmicos inscritos, 

pelas Faculdades Integradas Santa Cruz de Curitiba, no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes (ENADE 2015), que compareceram à referida 

prova e enviaram seus respectivos gabaritos, ao e-mail enade@santacruz.br, 

até o dia 23 de novembro de 2015, às 21h. 

 

DO CÁLCULO 

Para calcular a pontuação de cada aluno, a Instituição levará sempre 

em consideração os gabaritos encaminhados através de e-mail por cada um 

deles, bem como os gabaritos oficiais disponibilizados no sítio do INEP, e o 

seguinte raciocínio: 



 
 

 

NOTA DE FORMAÇÃO GERAL (NFG) 

A NFG é formada pela Quantidade de Acertos nas Questões Objetivas 

de Formação Geral (QAFG) – Acerto nas Questões de 1 a 8, dividido 

pelo total de questões de Formação Geral (8), em seguida aplica-se o 

peso (25%) deste conhecimento. Traduz-se, portanto, na seguinte 

equação:  

 

NFG = ( QAFG ÷ 8 ) x 0,25 

 

NOTA DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO (NCE) 

A NCE é formada pela Quantidade de Acertos nas Questões Objetivas 

de Conhecimento Específico (QACE) – Acerto nas Questões de 9 a 35, 

dividido pelo total de questões de Formação Geral (27), em seguida 

aplica-se o peso (75%) deste conhecimento. Traduz-se, portanto, na 

seguinte equação:  

 

NCE = ( QACE ÷ 27) x 0,75 

 

PONTUAÇÃO DO ALUNO (PA) 

Para o cálculo da Pontuação do Aluno (PA) no ENADE, é necessário 

apenas a soma do NFG e NCE, traduzindo-se assim na seguinte 

equação: 

 

PA = NFG + NCE 

 

DO DIREITO 

 Farão jus aos descontos oferecidos pelas Faculdades Integradas Santa 

Cruz de Curitiba - FARESC, aqueles acadêmicos cuja Pontuação do Aluno 

(PA), após arredondamento até a segunda casa decimal, enquadre-se 

respectivamente a um dos percentuais descritos na tabela abaixo: 
 



 
 

 

PA % DE DESCONTO 

90% ou + 100% 

Entre 80% e 89% 80% 

Entre 70% e 79% 70% 

Entre 60% e 69% 60% 

Entre 50% e 59% 50% 
 

O percentual de desconto a que o acadêmico terá direito, não será 

cumulativo a outros descontos.  

O referido desconto será disponibilizado para os alunos que obtiverem a 

pontuação acima descrita, e realizarem as suas matrículas nos cursos de Pós-

Graduação no ano de 2016.   

O aluno não usufruirá do desconto se não obtiver a pontuação mínima 

de 50% ou se não houver a abertura de nova turma de Pós-Graduação.  

O acadêmico deverá atender aos requisitos necessários para a 

matrícula nos cursos de especialização e cumprir todas as exigências 

constantes no contrato de prestação de serviços educacionais, dentre os 

quais destaca-se a conclusão do curso de graduação, concomitantemente 

a solicitação do Diploma. 

 
 

Comunique-se. 

 

Curitiba, 09 de outubro de 2015. 

 

 

 

Hugo Eduardo Meza Pinto 

Diretor Geral 

 
 


