BOLETIM DE REGISTO ACADÉMICO / TRANSCRIPT OF RECORDS
ANO ACADÉMICO/ACADEMIC YEAR:

20____/20____

ÁREA DE ESTUDO / FIELD OF STUDY: :

Este formulário deverá ser preenchido a PRETO para facilitar a sua reprodução e/ou o envio por e-mail ou fax /
This application should be completed in BLACK in order to be easily copied e-mailed and/or faxed.

THE STUDENT:
Last Name(s):

First Name(s):

Date of Birth:

Género / Gender:

THE SENDING INSTITUTION:
Name:

Escola Superior de Actividades Imobiliárias

Adress:

Praça Eduardo Mondlane, 7C – Marvila,
1950-104 Lisboa

Contact Person:

Vitor Reis

Erasmus Code:
Country, Country Code:

Portugal

Contact Person Phone:

0035121 836 70 12

PRT

Contact Person Email: vitorreis@esai.pt

THE RECEIVING INSTITUTION:
Name:

Erasmus Code:

Adress:

Country, Country Code:

Contact Person:

Contact Person Phone:

Contact Person Email:
CÓDIGO DA UC/
COURSE UNIT CODE

NOME DA UC (COMO INDICADO NO CATÁLOGO DE CURSOS)/
COURSE UNIT TITLE (AS INDICATED IN THE COURSE CATALOGUE)

(1), (2), (3), (4) Ver nota explicativa/ See explanation notes
Assinatura do Diretor do Curso/
Course Director´s Signature

TIPO/
TYPE
(1)

CLASSIFICAÇÃO/
LOCAL GRADE
(2)

NOTA ECTS/
ECTS GRADE
(3)

CRÉDITOS ECTS/
ECTS CREDITS
(4)

Total de Créditos ECTS/ Total ECTS Credits
Carimbo da Instituição/
Stamp of Institution

Data/Date
NB: Este documento não é válido sem a assinatura do Diretor de Curso e o carimbo oficial da instituição.
NB: This document is not valid without the Course Director´s Signature and the official stamp of the institution.
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(1) TIPO/ TYPE
A – Anual/Annual

S – Semetral/Semestral

M – Modular/Modular

(2) ESCALA DE CLASSIFICAÇÃO NACIONAL/ NATIONAL CLASSIFICATION SCALE
Escala de classificação nacional e utilizada na ESAI: A classificação final da qualificação e a de cada unidade curricular são expressas
através de uma nota numérica inteira de 0 a 20. Considera-se "Aprovado" numa unidade curricular o aluno que nela obtenha uma nota
não inferior a 10. Para concluir a qualificação, à qual corresponde uma classificação final de 10 a 20, é necessário obter aprovação a todas
as unidades curriculares obrigatórias do plano de estudos.
National and ESAI classification scale: The overall classifications of the qualification and of each course unit are expressed through a score
on a numerical integer scale from 0 to 20. In order to “Approve” a course unit the student must obtain a score not inferior than 10. To
complete a qualification, to which it is assigned an overall classification from 10 to 20, the student is required to approve all compulsory
course units of the study plan.
(3) ESCALA DE CLASSIFICAÇÕES ECTS/ ECTS GRADING SCALE
% de Alunos que obtêm a classificação/
Classification ECTS/
% of successful Students normally
ECTS Grading Scale
achieving the grade
A

10

B

25

C

30

D

25

E

10

F

-

FX

-

Definição/ Definition
Excelente desempenho com pequenas falhas/
EXCELENT – outstanding performance with only minor errors
Muito bom desempenho com algumas falhas/
VERY GOOD – above the average standard but with some errors
Bom desempenho mas com algumas falhas/
GOOD – generally sound work with a number of notable errors
Desempenho satisfatório com alguns pontos fracos/
SATISFACTORY – fair but with significant shortcomings
Tem os requisitos mínimos para ser aprovado/
SUFFICIENT – performance meets the minimum criteria
Insuficiente: é necessário trabalho suplementar para a atribuição de
créditos/ Fail: some work required for the credit can be awarded
Insuficiente: é necessário trabalho suplementar considerável/
Fail: considerable further work required

A escala de classificação do ECTS (escala europeia de comparabilidade de classificações), para os diplomados e para os alunos aprovados
em unidades curriculares, é constituída por cinco classes, identificadas pelas letras A a E e visa simplificar a comparação entre a escala de
classificação aplicada a nível nacional e as vigentes noutros países e tornar
mais transparente o processo de avaliação e o
reconhecimento académico dos resultados obtidos. As classificações A, B, C, D e E deverão ser atribuídas a 10%, 25%, 30%, 25% e 10%
dos estudantes, respetivamente.
Para fixação das classificações das unidades curriculares abrangidas por cada uma das classes da escala ECTS, considerou-se a distribuição
dos estudantes aprovados nessa unidade curricular no conjunto dos cinco anos letivos anteriores àquele em que o(a) aluno(a) obteve
aproveitamento, e/ou num total de, pelo menos, 30 estudantes. Na impossibilidade de atingir a dimensão da amostra, a utilização da
escala ECTS é substituída pela aplicação de uma tabela institucional construída com base nos dados de todas as unidades curriculares, nos
cinco anos letivos anteriores. De notar que nem todas as classificações da escala ECTS poderão estar representadas.
The ECTS classification scale (European scale of comparability of classifications), for graduates and for students that pass out units, is
composed by five levels, identified by letters A to E, and aims to simplify the comparison between the classification scale used at national
level and those current in other countries and to make more transparent the evaluation process and the academic recognition of the
results obtained. Classifications A, B. C,D and E will be awarded to 10%, 25%, 30%, 25% and 10% of the students respectively.
In order to establish the course units grades for each group of the ECTS grading scale, the distribution of students with passes in the
previous five academic years and/or in a total of at least thirty students is taken into consideration. When a cohort of this scale is
impossible, the ECTS grading scale is replaced by the use of an institutional conversion table based on all course units grades of the 1.º
cycle Degree Course from the previous five academic years. It is important to notice that not all groups of the ECTS grading scale might be
represented.
(4) CRÉDITOS ECTS/ ECTS CREDITS:
1 Ano Académico completo/Full Academic Year=60ECTS

1 Semestre/1 Semester=30ECTS

1 Trimestre/1 Trimester=20ECTS

