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Anexo VI
TIPO DE HISTÓRICO E INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DAS NOTAS

1.1 Das informações gerais:
1.1.1 O candidato deve anexar em formato .PDF via Upload no sistema de processos seletivos
(https://ps.ifgoiano.edu.br) a documentação exigida, conforme descrito nos itens 5 e 8 do edital.
Serão aceitos apenas documentos eletrônicos do tipo .PDF com tamanho máximo de 10MB
(Megabytes);

1.1.2 É de inteira responsabilidade do candidato realizar a conferência das notas lançadas.

1.2 Para os cursos técnicos do Campus Rio Verde serão aceitos neste processo seletivo, os seguintes tipos de
histórico:

a. Histórico Escolar regular do Ensino Fundamental (para modalidade Concomitante) ou do Ensino Médio
(para modalidade Subsequente) ou Relatórios Descritivos do Ciclo de Formação e Desenvolvimento
Humano;

b. Histórico Escolar via ENCCEJA;
c. Histórico Escolar via EJA;
d. Boletim Individual de Resultado, para quem concluiu o ensino médio através do Enem, até o ano de

2016

1.3 O candidato deverá lançar as notas no sistema do processo seletivo respeitando o tipo de histórico,
conforme item 1.2 deste Anexo, e a modalidade na qual se encaixa (concomitante ou subsequente).

1.3.1 O candidato da modalidade concomitante, aquele que está cursando o Ensino Médio, deve
lançar suas notas do 9º ano do ensino fundamental, que constam no Histórico Escolar do Ensino
Fundamental ou documento equivalente. Após isso, anexar o histórico escolar contendo as notas do 9°
ano, conforme item 1.1.1 deste anexo.

1.3.2 O candidato da modalidade subsequente, aquele que já concluiu o Ensino Médio, deve lançar
suas notas do 3° ano do ensino médio, que constam no Histórico Escolar do Ensino Médio ou
documento equivalente. Após isso, anexar o histórico escolar contendo as notas do 3° ano, conforme
item 1.1.1 deste anexo.

1.3.3 A disciplinas a serem lançadas no sistema, de acordo com a série descrita nos itens 1.3.1 e 1.3.2
deste anexo, são: Língua Portuguesa e Matemática;

1.3.3.1 No caso de não constar a disciplina Língua Portuguesa nos modelos de Histórico
Escolar, definidos no item 1.2 deste anexo, será considerada a média aritmética simples da
nota das disciplinas de: Redação, Gramática e Literatura.

1.4 Nos casos onde as notas do Histórico Escolar do candidato estiverem na escala de 0 a 10, ele deverá
escolher no momento da inscrição o tipo de Histórico Escolar como “Histórico Padrão”, e o candidato deverá
convertê-las para escala de 0 a 100, multiplicando cada nota por 10.

a. Caso de exemplo: Se a nota na disciplina a ser lançada no sistema for 9.5, você deverá lançar 95.

1.5 Os Históricos Escolares, definidos no item 1.2 deste anexo, nos quais constam Conceitos, sem
informação sobre os correspondentes valores numéricos, serão convertidos numa escala de 0 a 100, de
acordo com os critérios do Quadro 1.5.1 deste anexo.
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1.5.1 Quadro de equivalência entre conceitos e notas.

Diferentes tipos de Histórico com conceitos: Notas atribuídas atribuídas pelo sistema:

“A” (Excelente)
“B” (Bom)

“C” (Satisfatório)
“D” (Regular)

“E” (Insatisfatório)

A = 95
B = 85
C = 75
D = 65
E = 30

“OT” (Ótimo)
“B” (Bom)

“RB” (Regular para Bom)
“R” (Regular)

“I” (Insuficiente)

OT = 95
B = 85

RB = 75
R = 65
I = 30

“MB” (Muito Bom)
“B” (Bom)

“S” (Suficiente)
“I” (Insuficiente)

MB = 95
B = 85
S = 70
I = 30

“B” (Bom)
“S” (Suficiente)
“I” (Insuficiente)

B = 90
S = 70
I = 30

“PS” (Plenamente Satisfatório)
“S” (Satisfatório)

“NS” (Não Satisfatório)

PS = 90
S = 70

NS = 30

1.5.2 Caso o histórico apresente um único Conceito de aprovação (exemplo: “Aprovado”, “Apto”,
“Habilitado”, “Aproveitamento Satisfatório”, “Satisfatório” ou conceito de aprovação equivalente), o
candidato deverá lançar, no campo da nota de cada disciplina, obrigatoriamente, a média 70.

1.5.3 No caso de candidato estrangeiro, as notas deverão ser lançadas conforme o modelo de Histórico
Escolar padrão apresentado no item 1.4 deste anexo. Em cada disciplina, a nota a ser lançada será
igual à média aritmética de todas as disciplinas cursadas no último ano constante no Histórico
Escolar apresentado, que deve ser equivalente ao Ensino Fundamental 2 brasileiro.

1.6 Os candidatos que cursaram o ensino fundamental via ENCCEJA deverão escolher no momento da
inscrição o tipo de Histórico Escolar como “Valores numéricos inteiros de 0 a 180”, onde serão lançadas notas
nos valores na escala de 0 a 180, que serão convertidas automaticamente pelo sistema de acordo com a
equação:

𝑁𝐹 =  𝑁𝐿
1.8 ,

onde NF é a Nota Final considerada pelo sistema do processo de seleção, e NL é a Nota da disciplina Lançada
pelo candidato.

1.6.1 As notas a serem lançadas no sistema para quem cursou o ensino fundamental via ENCCEJA
serão relativas às seguintes disciplinas:

a. Língua Portuguesa (a nota do histórico do ENCCEJA em Língua Portuguesa, Língua
Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação);

b. Matemática;

1.7 No caso de alunos que cursaram o Ensino Fundamental 2 na modalidade EJA, as notas deverão ser
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lançadas conforme o modelo de Histórico Escolar padrão apresentado no item 1.4 ou item 1.5 deste anexo.

1.8 Os candidatos que concluíram o ensino médio utilizando o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
até a edição do ano de 2016 deverão escolher no momento da inscrição o tipo de Histórico Escolar como
“Histórico Padrão”, onde serão lançadas notas nos valores na escala de 0 a 100.

1.8.1 As notas a serem lançadas no sistema para esses casos serão relativas às disciplinas exibidas no
Boletim Individual de Resultado:

a. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;
b. Matemática e suas Tecnologias.

1.8.2 O valor da nota a ser lançado de cada uma das disciplinas deverá ser o valor das notas exibidas
no Boletim Individual de Resultado dividido por 2 (dois).

a. Caso de exemplo: O candidato obteve 162 em “Linguagens, Códigos e suas tecnologias e
Redação”, então deverá lançar 81 no sistema de processo seletivo.

1.9 O candidato deve ter ATENÇÃO às notas dos Relatórios Descritivos para os alunos que cursaram o
Ensino Fundamental 2, na modalidade Ciclo de Formação e Desenvolvimento Humano e de casos análogos. A
nota de cada disciplina a ser lançada no sistema, caso não tenha o histórico com a média anual, será a média
aritmética das notas obtidas do 9° ano.

1.9.1 As notas a serem lançadas, conforme descrito no item 1.8 deste anexo, deverão seguir o modelo
de Histórico Escolar padrão apresentado no item 1.4 deste anexo.

1.10 Nos casos onde o Histórico Escolar do candidato seja dividido em semestres (ou períodos), o candidato
deverá utilizar as notas do último semestre (período) das respectivas disciplinas listadas no item 1.3.3 deste
anexo.

1.10.1 Para esses casos, quando não houver valor numérico da nota, o candidato deverá proceder
como descrito no item 1.5 deste anexo e seus subitens

1.11 Os candidatos cujas situações diferem das possibilidades apresentadas neste anexo do edital devem
contatar, o mais breve possível, a Comissão Permanente de Seleção dos Cursos Técnicos (CPSCT) do Campus
Rio Verde pelo e-mail selecao.tecnico.rv@ifgoiano.edu.br, anexando cópia digitalizada do histórico escolar
ou documento equivalente para análise e orientações e realização da inscrição, obedecendo ao prazo
previsto no Cronograma do edital.

mailto:selecao.rv@ifgoiano.edu.br
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