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É imprescindível que o processo de seleção dos alunos nas EEEPs seja transparente, de
forma  a  não  deixar  margem  para  nenhuma  interpretação  controversa.  A Portaria  de
Matrícula  é  um  documento  público,  devendo  estar  exposto  nas EEEPs/Credes  para
conhecimento do público interessado.  Nesse processo é importante atentar para alguns
detalhes:

1. Como há peso dois em algumas disciplinas,  de acordo com cada curso técnico,  a
média deve ser ponderada.

2.  Na tabela das disciplinas contributivas constam as nove disciplinas  obrigatórias no
ensino fundamental, conforme o Parecer CNE/CEB Nº 11/2010:

Distribuição das disciplinas nas  áreas de conhecimento

I - Linguagens Língua Portuguesa, Língua Estrangeira 
Moderna, Arte, Educação Física.

II - Matemática Matemática

III – Ciências da Natureza Ciências da Natureza

IV – Ciências Humanas História e Geografia

V – Ensino Religioso Ensino Religioso

3. Essas nove disciplinas são comuns no currículo praticado nas escolas públicas. No
entanto, no histórico de notas dos alunos provenientes das escolas particulares, em geral
a área de Ciências da Natureza é dividida entre as disciplinas: Física, Quimica e Biologia.
Assim como muitas vezes estes não têm em seus históricos as disciplinas de Artes e/ou
Educação Religiosa. Aconselhamos então que as médias sejam feitas  de acordo com as
disciplinas constantes nos históricos dos alunos.

A seguir fazemos uma simulação do cálculo da média aritmética ponderada:
Histórico escolar do aluno

Componentes Curriculares Média Final

1. Língua Portuguesa 7,0

2. Artes 9,0

3. Educação Física 8,0

4. Língua Estrangeira 6,0

5. Educação Religiosa 9,0

6. Geografia 7,0

7. História 7,0

8. Ciências Naturais 6,0

9. Matemática 6,0



Imaginemos que esse aluno concorre a uma vaga para o curso de Administração, cujas
disciplinas  contributivas  são  Língua  Portuguesa  e  Matemática.  Calculando  a  média
aritmética ponderada teríamos:

14 (7x2) + 9 + 8 + 6 + 9 + 7 + 7 + 6 + 12 (6x2)  =  78  = 7, 09 = 7,1 (arredondando).
--------------------------------------------------------------    ----
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Nesse caso específico são nove os componentes curriculares, tendo sido atribuído peso
dois em duas disciplinas (L. Portuguesa e Matemática), daí fazermos a divisão por 11 e
não por 9.

Esse é o raciocínio a ser seguido para o cálculo da média dos alunos em cada um dos
cursos  ofertados.  Salientamos  que,  a  depender  do  curso  pretendido,  o  número  de
disciplinas contributivas pode variar entre 1, 2 ou 3. 
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