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RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO (CoCG/ESCS) Nº 02/2022

 

Dispõe sobre a avaliação soma�va de desempenho dos estudantes no programa educacional de módulos
temá�cos do Curso de Medicina da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS).

 

O COLEGIADO DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE (ESCS), no uso das competências conferidas pelo Regimento Interno da ESCS em seu art. 12,
inciso II, e conforme Reunião Ordinária realizada no em 02 de fevereiro de 2022, RESOLVE:

Art. 1º Regulamentar os procedimentos avalia�vos do Programa Educacional de Módulos Temá�cos do Curso de Medicina.

Art. 2º O processo avalia�vo tem como obje�vos verificar o alcance dos obje�vos educacionais estabelecidos nos módulos temá�cos, oportunizar feedback sobre os obje�vos
não a�ngidos e promover o aprendizado

SEÇÃO I 
DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Art. 3º Os instrumentos soma�vos de avaliação de desempenho dos estudantes no Programa Educacional de Módulos Temá�cos são: Exercício de Avaliação Cogni�va (EAC) e
Avaliação de profissionalismo (PROF).

Art. 4º O EAC é uma avaliação disserta�va caracterizado pela descrição de uma situação problema sobre a qual são formuladas questões cuja resposta seja capaz de
demonstrar o grau de alcance dos obje�vos educacionais.   

Art. 5º A avaliação de profissionalismo é realizada pelo tutor da turma por observação direta do desempenho considerando os elementos: responsabilidade, pontualidade,
par�cipação na dinâmica tutorial, colaboração com a construção do conhecimento, habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal.

SEÇÃO II 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO AVALIATIVO

Art. 6º Cabe ao coordenador do Módulo Temá�co construir os instrumentos avalia�vos com os respec�vos critérios de correção, correção das provas, feedback para os
estudantes e lançamento dos resultados no sistema acadêmico.

Art. 7º Cabe a Gerência de Avaliação, a orientação e revisão dos instrumentos de avaliação, recebimento de recursos, orientação de estudantes e docentes quanto a normas,
procedimentos, supervisão geral do processo avalia�vo.



§ 1º  Cabe a Gerência de Avaliação comunicar a Coordenação do Curso eventuais descumprimentos de prazos no processo avalia�vo.

§ 2º  Cabe a gerência de avaliação comunicar à coordenação do curso e à Coordenação de série quanto as reprovações por desempenho dos estudantes.

At. 8º Cabe ao tutor realizar a avaliação de profissionalismo. 

Art. 9º Cabe ao Coordenador de Série  a supervisão do cumprimento das normas e prazos, acompanhamento do desempenho dos estudantes da série e resposta aos recursos
.

SEÇÃO III 
DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

Art. 10. O EAC devem ser elaborado de maneira a avaliar os obje�vos educacionais abordados no módulo Temá�co.

Art. 11.  O EAC é composto por, no máximo, 7 problemas, sendo que cada problema deve ter de 2 a 5 questões.

Art. 12. As questões são necessariamente relacionadas ao problema/situação-problema e baseada em casos clínicos, pesquisas e/ou outras situações fac�veis extraídas da
realidade.

Art. 13. O EAC do final do módulo e o EAC de reavaliação serão entregues juntamente com os obje�vos de aprendizagem e critérios de resposta à Gerência de Avaliação, no
prazo máximo de 10 (dez) dias corridos antes de sua aplicação.

Parágrafo único: Os critérios de resposta esperados devem permi�r avaliar o grau de alcance do(s) obje�vo(s) de aprendizagem pelo estudante.

Art. 14. A gerência de Avaliação terá cinco dias úteis para revisar os EACs e retornar ao elaborador.

Art. 15. O EAC deve ser enviado pelo coordenador do módulo para formatação e impressão até, no máximo, quatro dias úteis antes da aplicação da prova.

Art. 16. Nenhum instrumento de avaliação poderá ser aplicado sem a revisão pela Gerência de Avaliação.

Art. 17. A elaboração do instrumento de avaliação de profissionalismo é atribuição da Gerência de Avaliação.

SEÇÃO IV 
DA APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Art. 18. Os instrumentos de avaliação são realizados individualmente e sem consulta.

Parágrafo único. No caso de ser constatada fraude na realização do instrumento de avaliação e reavaliação por parte do estudante, este será confiscado e atribuído escore
zero em todas as questões, aplicando-se também as penalidades das normas de conduta previstas.

Art. 19. Somente serão aceitos instrumentos de avaliação preenchidos à caneta e devidamente iden�ficados.

Art. 20. A aplicação dos instrumentos de avaliação tem duração de 4 (quatro) horas.              

SEÇÃO V 
DOS RESULTADOS E FEEDBACK

Art. 21. A metodologia de Cálculo e apresentação dos resultados estão descritas no manual de Avaliação da ESCS.

Art. 22. A comunicação dos resultados dos instrumentos de avaliação  deve ser é�ca, preservando o caráter confidencial e o respeito à individualidade do estudante, sendo de
responsabilidade do docente coordenador do Módulo Temá�co garan�r e acompanhar esse procedimento.

Art. 23. Os resultados das avaliações devem ser apresentados por meio do sistema acadêmico, a contar da data da sua aplicação, observado os seguintes prazos:

I  - Em até 40 (quarenta) dias corridos para o EAC;



II - Em até 7 dias para o PROF;

III - Em até 10 (dez) dias corridos para o EAC de reavaliação.

Parágrafo Único - Em caso de não cumprimento dos prazos estabelecidos a Coordenação do Módulo deverá apresentar jus�fica�va perante a Coordenação de Curso.

Art. 24. É assegurado a todos os estudantes o feedback individual rela�vo ao EAC  com a finalidade de oportunizar a revisão de prova, esclarecer dúvidas e promover a auto
regulação do aprendizado do estudante.

§ 1º  O feedback do EAC antecederá a reavaliação e será oportunizado conforme cronograma estabelecido pelo Coordenador do módulo .

§ 2º  O feedback individual deve possibilitar ao estudante aprender com o erro e definir, juntamente com o docente, estratégias para superação das fragilidades.

§ 3º Ao final do feedback o estudante e o coordenador deverão  preencher e assinar o Formato de Feedback. 
§ 4º O não comparecimento do estudante à devolu�va implica na aceitação do resultado não cabendo mais recursos contra o resultado da avaliação.

§ 5º O momento do feedback não deve ser u�lizado para reavaliar o estudante ou para realização de perguntas de caráter avalia�vo

CAPÍTULO VI

DA RECUPERAÇÃO

Art. 25. Os estudantes que não alcançarem o escore mínimo 2 (dois) no EAC serão subme�dos a processo de recuperação.

Art. 26. A recuperação consiste do feedback dado pelo professor e um EAC de reavaliação, abrangendo os obje�vos do módulo temá�co.

CAPITULO VII

DOS RECURSOS

Art. 27. A devolu�va do EAC cons�tui a primeira instância recursal.

Art. 28. O estudante tem direito à interpor recurso contra o resultado do EAC ou da reavaliação em até cinco dias corridos após a data da devolu�va ou a data da divulgação
do resultado da reavaliação.

§ 1º O recurso deverá ser feito mediante requerimento de revisão de prova protocolado na Secretaria de Cursos

§ 2º O recurso deverá conter jus�fica�va e ser acompanhado de referências bibliográficas que o embasem

§ 3º O recurso será encaminhado a  Gerência de Avaliação que anexará cópia não iden�ficada da prova do estudante e dos respec�vos critérios de correção.

Art. 29. O recurso será encaminhado sem iden�ficação do estudante para análise e deliberação do Gerente de Educação ou Coordenador da série no prazo máximo de dois
dias úteis.

Art. 30. O avaliador tem tem até dois dias úteis para retornar o resultado à Gerências de Avaliação.

SESSÃO VII

RESULTADO FINAL DO MÓDULO TEMÁTICO

Art. 31. Os escores ob�dos em cada módulo serão ponderados com base nos resultados ob�dos nos EACs e na Avaliação de Profissionalismo conforme descrito no Manual de
Avaliação.

Art. 32. As faixas de conversão dos escores nos respec�vos conceitos estão definidas no Manual de Avaliação.



Art. 33. Para os estudantes subme�dos a processo de recuperação o resultado final será dado pela média simples do EAC e da reavaliação e pela avaliação de profissionalismo
conforme manual de avaliação.

SESSÃO VIII

RESULTADO  FINAL  DO  PROGRAMA  EDUCACIONAL  DE  MÓDULOS TEMÁTICOS

Art. 34. O resultado final do Programa de Módulos Temá�co é ob�do com base numa combinação dos instrumentos de avaliação aplicados durante o ano, a ponderação dos
instrumentos e as faixas de corte são definidas no manual de avaliação do Curso de Medicina .  

Art. 35. A decisão sobre progressão nos Cursos é definida baseado nos padrões dos resultados e está disposta no manual de avaliação.

SESSÃO IX

DISPOSIÇÔES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36 . Excepcionalmente, em função das limitações impostas pelo calendário acadêmico, no ano le�vo de 2022 não haverá recuperação do úl�mo módulo do ano.

Art. 37. Os casos omissos serão subme�dos à apreciação da Direção Geral da ESCS.

Art. 38. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação.

 

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA 
Colegiado de Cursos de Graduação/ESCS

Presidente 
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