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RESOLUÇÃO Nº 002/2021

COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO - CoCG

 

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÕES NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS
ESTUDANTES DA QUARTA SÉRIE DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA DA
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ESCS, PARA O ANO DE 2021
 

 

O COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS/CoCG
no uso de suas competências nos termos do inciso II, Art. 12, do regimento Interno da ESCS, e
considerando a reunião ordinária realizada no dia 14/04/2021, com devido registro em Ata (59960729),
resolve:

 

Art. 1º. Alterar a operacionalização avaliação de desempenho nos módulos temá�cos dos estudantes de
graduação da quarta série do Curso de Medicina da ESCS no ano de 2021 conforme sistemá�ca descrita
no anexo I desta resolução.

Art. 2º. São considerados aprovados no programa educacional de módulos temá�cos os estudantes que
ob�verem o conceito final sa�sfatório no conjunto de módulos temá�cos conforme sistemá�ca descrita
no anexo.

Art. 3º. Os casos omissos serão subme�dos à deliberação de comissão especial cons�tuída pelo
Coordenador do Curso de Graduação, Gerente de Avaliação, Gerente de Desenvolvimento Docente e
Discente e Gerente de Educação do curso de medicina.

Art. 4º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no sí�o oficial da ESCS.

 

 

ANEXO

OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

 

 

1. Instrumentos de avaliação                

O desempenho do estudante no Programa Educacional de Módulos Temá�cos (MT) será avaliado com
base em duas modalidades de avaliação: 1) Exercício de Avaliação Cogni�va (EAC) e 2) Avaliação Cogni�va
Semestral (ACS).

 

https://sei.df.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=68576417&id_procedimento_atual=67969381&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110031480&infra_hash=abb2a1d60ab517ef606b2d2c05f1191855258527ceec71bd3a3efe5da83f1a03


1.1. Exercício de Avaliação Cogni�va – Módulo Temá�co (EAC)

Tipo do teste: O EAC será discursivo, baseado em problemas, abrangendo os conteúdos discutidos no
módulo.
Periodicidade: O EAC será realizado ao final das atividades de cada módulo.
Critério de avaliação da resposta: O desempenho do estudante será avaliado com base nos critérios de
qualidade da resposta, conforme sua completude e relevância. Cada resposta para as questões
formuladas será classificada como: plena; suficiente, insuficiente e sem rendimento, para cada uma
dessas categorias de resposta, o estudante receberá respectivamente o escore (pontuação) de 3, 2, 1, ou
0. A correspondência entre os escores e os respectivos critérios de resposta estão dispostas no Manual
de Avaliação da ESCS.

O total de pontos do EAC será calculado pela soma simples dos escores ob�dos em cada uma das
questões. O Escore Médio do EAC (EME) será calculado mediante divisão da pontuação final ob�da pelo
número de questões:

 

 

1.2 - Avaliação Cognitiva Semestral (ACS)

Tipo de teste e conteúdo: A análise do conhecimento adquirido pelo estudante ao longo do semestre
será feita também com base na Avaliação Cognitiva Semestral (ACS). A ACS é um teste de melhor
resposta escolhida, com número de questões variando entre 80-100. As questões serão,
preferencialmente, baseadas em problema (contextualizadas), com 4 opções de resposta e apenas uma
alternativa correta. 
Periodicidade: O primeiro ACS será realizada após o final dos tres primeiros e o segundo após a
conclusão dos três últimos módulos, totalizando 2 avaliações por ano.
Análise do resultado: O percentual de acertos em cada ACS será convertida em escore de 0-3.

 

2. Resultado final do programa educacional de módulos temáticos

O resultado final dos módulos temáticos que compõem o Programa Educacional de Módulos Temáticos da
quarta série (Tabela 1) será dado pelo Escore Final do programa de módulos temáticos (EFMT) de acordo
com a fórmula abaixo :

 

 

Curso de Medicina

Série Código Módulo
4ª MOD401 Transtornos Mentais e de Comportamento  



MOD402 Distúrbios Sensoriais, Motores e da Consciência  
MOD403 Dispneia, Dor torácica e Edemas
MOD404 Desordens Nutricionais e Metabólicas
MOD406 Manifestações Externas das Doenças e Iatrogenias
MOD407 Emergências

Tabela 1 – Módulos que cons�tuem o Programa Educacional de Módulos Temá�cos da quarta série do
Curso de Medicina

 

 

3. Registro no Histórico Escolar

 

Para efeito de registro no histórico escolar, o estudante que ob�ver escore ≥ 2,00 no Escore Final do
programa de Módulos temá�cos (EFMT) receberá o conceito sa�sfatório em todos os módulos listados na
tabela 1 e será considerado aprovado nestes módulos.

O estudante que ob�ver ob�ver escore <2,00 no Escore Final do programa de Módulos temá�cos (EFMT)
receberá o conceito insa�sfatório em todos os módulos listados na tabela 1 e será considerado reprovado
na série

 

  

4. Decisão sobre a progressão no curso

 

4.1. Aprovação na série

Será considerado aprovado na série o estudante que ob�ver conceito final sa�sfatório em todos os
módulos que compõem a quarta série .

 

4.2. Reprovação na série

O estudante será reprovado na série caso ocorra reprovação em qualquer unidade educacional que
compõe a matriz curricular da quarta série

 

 

MARTA DAVID ROCHA DE MOURA

COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO/ESCS

Presidente
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