
Requisitos padrão para diploma 
Aconselhamento Acadêmico – O que os alunos e pais precisam saber 

 

Quais são as opções de diploma? 

Os alunos devem concluir com sucesso uma 

das seguintes opções de diploma: 

• Diploma padrão de 24 créditos 

• Currículo acadêmico desafiador de 18 créditos para 
aprimorar o aprendizado (ACCEL) 

• Caminho de Educação Profissionalizante e Técnica 

(CTE) 

• Currículo do Certificado Internacional de Educação 
Avançada (AICE) 

• Currículo do Diploma de Bacharelado Internacional 

(IB) 

Quais são os requisitos da avaliação estadual? 

Os alunos devem passar nas seguintes 

avaliações estaduais: 

• 10ª série Língua e Literatura Inglesa (ELA) 

ou pontuação equivalente 

• Conclusão do curso de Álgebra 1 (EOC) ou 
pontuação equivalente 

Consultar Requisitos de graduação para as 

avaliações estaduais da Flórida para 

pontuações equivalentes e comparativas. 

Os alunos matriculados nos seguintes cursos devem 

participar da avaliação EOC correspondente, que 

compõe 30% da nota final do curso: 

• Álgebra 1 • Geometria 

• Biologia 1 • História dos EUA 

+ Observação especial: Trinta por cento não 

aplicável se não estiver matriculado no curso, 

mas for aprovado no EOC (programa de 

aceleração de crédito [CAP]). 

Qual é a diferença entre a opção ACCEL de 18 créditos e a 

opção de 24 créditos? 

• 3 créditos eletivos em vez de 8 

• Educação Física não é obrigatória 

• Curso on-line não é obrigatório 

Qual é a diferença entre a opção CTE (educação técnica e 

profissionalizante) e a opção de 24 créditos? 

• São necessários pelo menos 18 créditos 

• 4 créditos eletivos em vez de 8 

o 2 créditos em cursos CTE devem 
resultar na conclusão e certificação do 
setor 

o 2 créditos em programas de aprendizagem 
baseados no trabalho ou até 2 créditos eletivos, 
incluindo educação financeira 

• Educação Física não é obrigatória 

• Artes Plásticas e Cênicas, Discurso e Debate, e 
Artes Práticas não são obrigatórias 

• Curso on-line não é obrigatório 

Diploma padrão de 24 créditos 
 

4 Créditos ELA 

• ELA 1, 2, 3, 4 

• ELA Honors (intermediário), Posicionamento 

Avançado (AP), AICE, IB e os cursos de matrícula 

dupla podem satisfazer esse requisito 

4 Créditos Matemática* 

• Um deve ser Álgebra 1 e outro deve ser 

Geometria 

• As certificações setoriais que levam a créditos 

universitários podem substituir até dois créditos de 

matemática (exceto para Álgebra 1 e Geometria) 

• Um crédito de ciência da computação** identificado 
pode substituir até um crédito de matemática (exceto 
para Álgebra 1 e Geometria) 

3 Créditos Ciências 

• Um deles deve ser Biologia 1, dois outros devem 

ser cursos de ciências igualmente rigorosos 

• Dois dos três créditos de curso requeridos devem ter 

um componente de laboratório 

• As certificações setoriais que levam a créditos 

universitários podem substituir até dois créditos de 

ciência (exceto para Biologia 1) 

• Um crédito de ciência da computação** 

identificado pode substituir até um crédito de 

ciência (exceto para Biologia 1) 

3 Créditos Estudos Sociais 

• 1 crédito em História Universal 

• 1 crédito em História dos EUA 

• 0,5 crédito em Governo dos EUA 

• 0,5 crédito em Economia 

1 Crédito em Belas e Artes Cênicas, Discurso e Debate, 
ou Artes Práticas* 

1 Crédito em Educação Física * 

• Para incluir a integração da saúde 

8 Créditos Eletivos 

1 Curso On-line 

Os estudantes devem alcançar uma média de nota (GPA) 
de 2,0 pontos em uma escala de 4,0 para todos os grupos 

etários e passar em todo o estado, avaliações 
padronizadas, a menos que seja concedida uma dispensa 
dos resultados da avaliação pela equipe do IEP para alunos 
com deficiências. 

* Os cursos qualificados são especificados no Diretório 

de Códigos de Cursos da Flórida. 

** Um crédito de ciência da computação não pode ser 

usado para substituir um crédito de matemática e 

ciências. 



 

Quais são as opções adicionais de graduação para 

alunos com deficiência? 

Duas opções adicionais estão disponíveis apenas para 

alunos com deficiência. Ambas permitem que os alunos 

substituam um curso CTE com conteúdo relacionado 

por um crédito em ELA 4, Matemática, Ciências e 

Estudos Sociais (exceto Álgebra 1, Geometria, Biologia 

1 e História dos EUA). As duas opções abaixo: 

• Os alunos com deficiências cognitivas 

significativas podem ganhar créditos por meio de 

cursos de acesso e ser avaliados por meio de uma 

avaliação alternativa. 

• Os alunos que escolherem a opção acadêmica 

e de emprego devem ganhar pelo menos 0,5 

crédito por meio de emprego remunerado. 

O que é o CAP? 

O CAP permite que um aluno ganhe crédito de 

ensino médio se passar em um exame AP, um 

Programa de Exame de Nível Universitário (CLEP) 

ou uma avaliação de curso em todo o estado sem 

inscrição no curso. Os cursos incluem: 

• Álgebra 1 • Geometria 

• Biologia 1 • História dos EUA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onde se localizam as informações sobre ajuda financeira? 

O Escritório de Assistência Financeira a Alunos do 

Departamento de Educação da Flórida administra uma 

variedade de bolsas e subsídios educacionais pós-ensino 

médio financiados pelo estado. 

Escritório de Assistência Financeira ao Aluno 
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Além dos requisitos da seção (s.) 1003.4282, dos 

Estatutos da Flórida (FS), um aluno deve satisfazer os 

seguintes requisitos (por. s. 1003.4285, FS): 

• Obter 1 crédito em Álgebra 2 ou um curso 

igualmente rigoroso 

• Passar em Geometria EOC 
• Obter 1 crédito em Estatística ou um curso de 

matemática igualmente rigoroso 

• Passar em Biologia 1 EOC * 
• Obter 1 crédito em Química ou Física 
• Obter 1 crédito em um curso tão rigoroso 

quanto Química ou Física 

• Passar em EOC* História dos EUA 
• Obter 2 créditos no mesmo idioma estrangeiro 
• Obter pelo menos 1 crédito em um AP, IB, 

AICE ou um curso de inscrição dupla 

*O aluno está isento da avaliação EOC de Biologia 1 

ou História dos EUA, se estiver matriculado em um 

curso de AP, IB ou AICE Biologia 1 ou História dos 

EUA; faz a respectiva avaliação AP, IB ou AICE; e 

obtêm a pontuação mínima para ganhar crédito 

universitário. 

  Designação de diploma acadêmico  

• Cumprir os requisitos padrão do diploma do ensino 

médio 

• Atingir uma ou mais certificações setoriais da 
lista estabelecida (por s. 1003.492, FS) 

Designação de diploma acadêmico 
 

 

Sistema Universitário Estadual (SUS)  

A admissão nas universidades públicas da Flórida é 

competitiva. Os futuros alunos devem concluir um 

rigoroso curso de estudos no ensino médio e se inscrever 

em mais de uma universidade para aumentar suas 

chances de aceitação. Para se qualificar para entrar em 

uma das universidades públicas da Flórida, o aluno que 

está ingressando na faculdade deve atender aos 

seguintes requisitos mínimos (o crédito obtido pela 

certificação setorial não conta para a admissão no SUS): 

• Formatura do ensino médio com diploma padrão, 

média de pontos das notas (GPA) mínima de 2,5 e 

pontuações de teste de admissão atendendo a 

pontuações mínimas de teste pronto para 

universidade, de acordo com o Regulamento 6.008 

do Conselho de Governadores (BOG) 

• 16 créditos de cursos acadêmicos preparatórios para 

a universidade aprovados pelo Regulamento BOG 

6.002 

• 4 Inglês (3 com escrita substancial) 
• 4 Matemática (Álgebra nível 1 e acima) 

• 3 Ciências Naturais (2 com laboratório substancial) 

• 3 Ciências Sociais 
• 2 Idioma Estrangeiro (sequencial, no mesmo idioma 

ou outros equivalentes) 

• 2 eletivas aprovadas 

Sistema de Universidade Estadual da Flórida 

   O sistema universitário da Flórida  

As 28 faculdades do Sistema Universitário da Flórida 

atendem a cerca de 800.000 alunos. As faculdades 

oferecem credenciais de força de trabalho acessíveis e 

acumuláveis, incluindo programas de certificação, 

diplomas de associado em ciências e de associado em 

artes, que se transferem para um programa de 

bacharelado. Muitas faculdades também oferecem 

programas de bacharelado para força de trabalho em 

áreas de alta demanda. Todas as instituições do Sistema 

Universitário da Flórida têm portas abertas para alunos 

que obtiveram um diploma de segundo grau padrão ou 

um diploma equivalente, ou que obtiveram crédito 

universitário com sucesso. 

Sistema Universitário da Flórida 

   Faculdades e centros técnicos e 
profissionalizantes  

A Flórida também oferece aos alunos 49 faculdades ou 

centros técnicos e profissionalizantes credenciados em 

todo o estado, que fornecem a educação e a certificação 

necessárias para trabalhar em uma determinada carreira 

ou campo técnico. Os programas são flexíveis para os 

alunos e oferecem educação e treinamento específicos do 

setor para uma ampla variedade de ocupações. 

Diretores de Educação Profissionalizante e Técnica 
 


