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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º 006/2020-ESCS/COCG/2020 Brasília-DF, 07 de outubro de 2020

RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO  – ESCS/COCG nº. 006/2020.

 

DISPÕE SOBRE AS AVALIAÇÕES DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES NO PROGRAMA
EDUCACIONAL MÓDULOS TEMÁTICOS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ESCS.

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS/COCG, no uso das competências conferidas
pelo Regimento Interno da ESCS em seu art. 12º, inciso II, a fim de regulamentar os procedimentos de elaboração, aplicação e reavaliação dos
instrumentos avalia�vos dos estudantes no Programa Educacional de Módulos Temá�cos, RESOLVE:

 

CAPÍTULO I

DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
 

Art. 1º. Os instrumentos de avaliação soma�va de desempenho dos estudantes no Programa Educacional de Módulos Temá�cos (MT) são
compostos por Exercício de Avaliação Cogni�va (EAC), Primeira e Segunda Reavaliações (R1 e R2).

 

Art. 2º. As avaliações soma�vas têm como finalidades avaliar se o estudante alcançou os obje�vos de aprendizagem preestabelecidos na unidade
educacional e fornecer feedback quanto aos não alcançados.

 

Art. 3º. O estudante que ob�ver conceito Insa�sfatório em qualquer obje�vo no EAC de um MT deve cumprir plano de reavaliação (R1), no qual
será reavaliado somente nos obje�vos de aprendizagem não a�ngidos.

 

Parágrafo único. O estudante que permanecer com conceito Insa�sfatório na 1ª reavaliação (R1) será subme�do a um 2º plano de reavaliação
(R2).

 

SEÇÃO I

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO AVALIATIVO

 

Art. 4º. O Coordenador do Módulo Temá�co é responsável pela elaboração, aplicação, correção, lançamento dos resultados no sistema
acadêmico e feedback aos estudantes dos instrumentos de avaliação.

 

Art. 5º. A Gerência de Avaliação é responsável pela supervisão e orientação dos instrumentos avalia�vos.

 

Parágrafo único. Cabe a Gerência de Avaliação a comunicação à Coordenação do Curso quanto às reprovações dos estudantes por desempenho.

 

Art 6º. O Coordenador de Série é responsável por supervisionar o cumprimento de normas e prazos com relação à elaboração das avaliações,
assim como a entrega das avaliações juntamente com os critérios de resposta e dos formatos F2 na Gerências de Avaliação.

 

SEÇÃO II

DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS RESPOSTAS

 

Art. 7º. Os instrumentos de avaliação EAC, R1 e R2 são compostos por questões disserta�vas relacionadas a uma situação problema.
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Parágrafo único. Cada avaliação é composta por, no máximo, 7 (sete) problemas, sendo que cada problema deve ser composto de 2 (duas) a 5
(cinco) questões.

 

Art. 8°. As avaliações e reavaliações serão entregues, juntamente com os obje�vos de aprendizagem e critérios de resposta, na Gerência de
Avaliação, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos antes de sua aplicação.

 

Parágrafo único. Os critérios de resposta sa�sfatória contêm o conhecimento necessário que demonstre que o estudante a�ngiu o(s) obje�vo(s)
de aprendizagem do MT.

 

SEÇÃO III

DA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO

 

Art. 9º. Os instrumentos de avaliação e de reavaliação são realizados, pelo estudante, individualmente e sem consulta.

 

Parágrafo único. No caso de ser constatada fraude na realização da avaliação o instrumento, este será re�do e será atribuído conceito
Insa�sfatório em todas as questões, sem prejuízo das penalidades previstas nas normas disciplinares.

 

Art. 10. Somente serão aceitos instrumentos de avaliação preenchidos à caneta e devidamente iden�ficados.

 

Art. 11. A aplicação dos instrumentos de avaliação e de reavaliação tem duração de 4 (quatro) horas.

 

SEÇÃO IV

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

 

Art. 12. A comunicação dos resultados dos instrumentos de avaliação deve ser ética, preservando o caráter confidencial e o respeito à
individualidade do estudante, sendo de responsabilidade do docente coordenador do Módulo Temá�co.

 

Art. 13. Os resultados dos instrumentos de avaliação devem ser apresentados, a contar da data da sua aplicação, observado os seguintes prazos:

 

I - Em até 21 (vinte e um) dias corridos para o EAC;

II - Em até 14 (quatorze) dias corridos para R1;

III - Em até 3 (três) dias corridos antes do término do ano le�vo para R2.

 

SEÇÃO V

DO PROCESSO DE FEEDBACK E TEMPO PARA ESTUDO

 

Art. 14. É assegurado ao estudante o feedback individual rela�vo à avaliação (EAC) e reavaliação (R1), com a finalidade de promover o
aprendizado, oportunizar o esclarecimento de de eventuais dúvidas sobre a(s) questão(ões) e os critérios de resposta.

 

§1º Ao final do feedback, o estudante e o Coordenador do MT deverão preencher e assinar o Formato de Reavaliação Final F2.

 

§2º É de responsabilidade do estudante acompanhar seu processo de avaliação. O não comparecimento ao feedback da avaliação ou reavaliação
será registrado no Formato F2 e implica impossibilidade de recurso contra o resultado da avaliação.

 

Art. 15. É assegurado intervalo de, no mínimo, 7 (sete) dias corridos entre o feedback e a data da aplicação da nova reavaliação.

 

Parágrafo único. Na Reavaliação Especial (RE), será assegurado um intervalo de 2 (dois) dias corridos, após a deliberação da Comissão Especial.
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Art. 16. O momento do feedback não deve ser u�lizado para reavaliar o estudante ou para perguntas de caráter avalia�vo, fazendo parte do
processo do feedback somente questões de caráter de esclarecimento.

 

Art. 17. Os critérios de resposta das avaliações são apresentados ao estudante apenas no processo do feedback e não são divulgados em painéis
ou em outros meios.

 

Parágrafo único: É proibido o registro fotográfico de qualquer avaliação, assim como dos critérios de resposta.

 

SEÇÃO VI

DO TESTE DE PROGRESSO

 

Art. 18. O Teste de Progresso pode ser u�lizado como critério de aprovação, caso o estudante permaneça com conceito Insa�sfatório, após a R2,
em apenas um Módulo Temá�co e em um único obje�vo de aprendizagem desta unidade.

 

Art. 19. Para a u�lização do Teste de Progresso como critério de aprovação em Módulo Temá�co, o estudante deverá obter nota acima da
mediana da série que está cursando.

 

CAPÍTULO II

DA COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO ESPECIAL
 

Art. 20. O estudante que ob�ver conceito Insa�sfatório, após a R2, em apenas um Módulo Temá�co é automa�camente subme�do à avaliação
por uma Comissão de Reavaliação Especial, excetuando- se o caso descrito nos arts. 18 e 19 da presente Resolução.

 

Art. 21. A Comissão de Reavaliação Especial é designada pelo Diretor da ESCS e composta pelo Coordenador do Curso, Gerente de Avaliação e
Coordenador da Série ou coordenador de programa educacional respec�vo.

 

Art. 22. A Comissão de Reavaliação Especial, após a análise das respostas às questões da 2ª reavaliação, delibera se o estudante fará jus a mais
uma (RE).

 

Parágrafo único. O conceito Insa�sfatório do R2 será man�do caso a Comissão considere que as reavaliações demonstrem que o estudante não
a�ngiu os obje�vos de aprendizagem avaliados.

 

Art. 23. São u�lizados os seguintes critérios para inclusão de estudantes em plano de RE no Programa de Módulos Temá�cos:

 

I - a coerência entre os critérios de resposta estabelecidos pelo Coordenador do Módulo, e as questões formuladas da 2ª reavaliação (R2);

 

II - a coerência entre as respostas dos estudantes e os critérios de resposta sa�sfatória estabelecidos pelo docente.

 

Art. 24. No caso da deliberação a favor da RE, esta deve ser elaborada no mesmo formato das avaliações e reavaliações anteriores (EAC, R1 e R2).

 

Parágrafo único. Os estudantes são reavaliados apenas nos obje�vos de aprendizagem não alcançados.

 

CAPÍTULO III

DO RECURSO
 

Art. 25. O estudante tem direito a cópia do seu instrumento de avaliação (EAC, R1 e R2), em caso de recurso, mediante requerimento na
Secretaria de Curso de Graduação.
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Art. 26. O estudante tem direito a interpor recurso contra o resultado final até 2 (dois) dias corridos após o resultado do R2.

 

§1º A Gerência de Avaliação tem até 2 (dois) dias corridos para fornecer cópia das avaliações e critérios de resposta solicitados.

 

§2º O estudante tem até 2 (dois) dias corridos após a entrega das cópias para efe�var o recurso.

 

§3º O recurso será analisado pelo Coordenador de Série e pelo Gerente de Educação em até 2 (dois) dias corridos.

 

Art. 27. Os casos omissos serão subme�dos à apreciação da Direção Geral da ESCS.

 

Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

 

 

 

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA 

Colegiado de Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde

Presidente
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