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Nota Técnica 

Sobre a conversão de carga horária da UFRN em créditos acadêmicos europeu (ECTS) 

 

Considerando que um semestre acadêmico europeu corresponde em média à 30 ECTS 

(European Credit Transfer System), a conversão de carga horária da UFRN em créditos 

ECTS se dará do seguinte modo: 

1. Define-se a carga horária semestral média para o curso em análise, calculando a 

razão entre a carga horária total e a duração padrão do curso, caracterizados na 

estrutura curricular do curso, de acordo com a expressão: 

Carga Horária Semestral Média = Carga horária Total do Curso/Duração Padrão (1) 

2. Define-se o número de créditos UFRN, considerando que 1 crédito UFRN equivale a 

15 horas-aula, pela razão da carga horária semestral média dividida por 15, de 

acordo com a expressão: 

Créditos UFRN = Carga Horária Semestral Média/15 (2) 

3. Define-se o fator de equivalência em ECTS, considerando que em média a carga 

horária semestral no padrão europeu equivale à 30 ECTS, de acordo com a 

expressão: 

Fator de Equivalência em ECTS = 30/Créditos UFRN (3) 

 

Com base no fator de equivalência se faz a correspondência desejada, seja por 

componente curricular do curso ou pela carga horária completa do curso, de acordo com 

o requerido. Esta conversão pode ser feita nos dois sentidos, do seguinte modo: 

Créditos ECTS = Créditos UFRN * Fator de Equivalência em ECTS (4) 

Créditos UFRN = Créditos ECTS / Fator de Equivalência em ECTS (5) 

 

Observação: Estes cálculos são realizados especificamente para cada curso, com base 

na estrutura curricular. 
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