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RESOLUÇÃO Nº 5/2017 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO - CEPE/ESCS 

 

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 ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE – DA ESCOLA SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, no uso das competências conferidas pelo Regimento da ESCS em seu 

art. 9º, inciso II, RESOLVE: 

 

Art. 1
o
. Regulamentar os procedimentos de aplicação dos instrumentos para a avaliação de desempenho dos 

estudantes no Programa Educacional de Módulos Temáticos. 

 

CAPÍTULO I 

DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 2º. Os instrumentos de avaliação de desempenho dos estudantes no Programa Educacional de Módulos 

Temáticos são compostos por Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC), Primeira e Segunda Reavaliações 

(R1 e R2). 

 

Art. 3º. Os instrumentos de avaliação somativa são realizados sem consulta, caracterizada por questões de 

aprendizagem baseadas em problemas ou situação-problema.  

Parágrafo único. Os instrumentos de avaliação devem permitir que o estudante demonstre que alcançou os 

objetivos de aprendizagem da unidade educacional. 

 

Art. 4º. As reavaliações (R1 e R2) devem seguir os mesmos critérios de elaboração, correção, aplicação, 

duração, entrega dos resultados e feedback do EAC.  

 

Art. 5º. A avaliação e as reavaliações serão entregues, juntamente com os objetivos de aprendizagem e 

critérios de resposta satisfatória, às Gerências de Avaliação, no prazo mínimo 7 (sete) dias úteis antes de 

sua aplicação. 
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Art. 6º. O EAC corrigido é entregue, nas Gerências de Avaliação, no prazo de até 30 (trinta) dias após a 

data de aplicação. 

Parágrafo único. O prazo para entrega do R1 e R2 é de até 1 (uma) semana após a data da aplicação. 

 

Art. 7º. No R1 e R2, o estudante será reavaliado somente nos objetivos de aprendizagem não atingidos, 

podendo ser utilizados problemas/situações-problema diversas que contemplem conhecimentos prévios 

adquiridos. 

 

Seção I 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO AVALIATIVO 

 

Art. 8º. Fica criada a Comissão de Elaboração e Avaliação de Módulos Temáticos.  

§1º A Comissão de Elaboração e Avaliação de Módulos Temáticos é composta pelo Gerente de Educação, 

Gerente de Avaliação, Coordenador do Módulo Temático, Coordenador de Série e Coordenador do 

Programa Educacional de Módulos Temáticos. 

§2º A Comissão de Elaboração e Avaliação de Módulos Temáticos tem como finalidade construir os 

instrumentos avaliativos e os critérios de resposta satisfatória, quanto à clareza e coerência com os 

objetivos de aprendizagem no Módulo Temático. 

 

Art. 9º. O Coordenador de Série é responsável por supervisionar o cumprimento de normas e prazos com 

relação ao EAC, R1, R2 e a entrega das avaliações e critérios de resposta satisfatória nas Gerências de 

Avaliação. 

 

Art. 10. O docente Coordenador do Módulo é responsável pela aplicação, correção e disponibilização dos 

critérios de resposta satisfatória do EAC e reavaliações (R1 e R2). 

 

Seção II 

DO TESTE DE PROGRESSO 

 

Art. 11. O Teste de Progresso poderá ser utilizado como critério de aprovação, caso o estudante permaneça 

com conceito insatisfatório, após a segunda reavaliação, em apenas uma Unidade Educacional (Módulo 

temático) e em um único objetivo de aprendizagem desta unidade. 
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Art. 12. Para a utilização do Teste de Progresso como critério de aprovação em Módulo Temático, o estudante 

deverá obter nota acima da mediana da série que está cursando. 

 

Seção III 

DA COMISSÃO DE REAVALIAÇÃO ESPECIAL 

 

Art. 13. O estudante que obtiver conceito insatisfatório, após a segunda reavaliação, em apenas um Módulo 

Temático é automaticamente submetido à avaliação por uma Comissão de Reavaliação Especial, excetuando-

se o caso descrito nos Art. 11 e 12 da presente resolução. 

 

Art. 14. A Comissão de Reavaliação Especial é composta pelo Coordenador do Curso, Gerente de Avaliação, 

Coordenador da Série e Coordenador do Módulo Temático no qual o estudante obteve conceito insatisfatório. 

 

Art. 15. A Comissão de Reavaliação Especial, após a análise das respostas às questões da 2ª reavaliação 

(R2), delibera pelo Plano de Reavaliação Especial.  

§1º São utilizados os seguintes critérios para inclusão de estudantes em plano de reavaliação especial no 

Programa de Módulos Temáticos: 

a) A coerência entre os critérios de resposta satisfatórios estabelecidos pelo docente responsável, e as 

questões formuladas da 2ª reavaliação (R2); 

b) A coerência entre as respostas dos estudantes e os critérios de resposta satisfatória estabelecidos pelo 

docente. 

§2º No caso da deliberação pela realização de mais uma avaliação, esta é denominada reavaliação especial, 

sendo elaborada no mesmo formato das avaliações e reavaliações anteriores (EAC, R1 e R2) e com 

assessoramento da comissão de elaboração e avaliação de Módulos Temáticos. 

§3º Os estudantes serão reavaliados apenas nos objetivos de aprendizagem não alcançados. 

§4º A reprovação será mantida caso a comissão considere que as reavaliações demonstrem que o estudante não 

atingiu os objetivos de aprendizagem avaliados. 

 

CAPITULO II 

DA ELABORAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS RESPOSTAS 

SATISFATÓRIAS 

 

Art. 16. Os instrumentos avaliativos são construídos com a finalidade de avaliar se o estudante alcançou os 

objetivos de aprendizagem preestabelecidos. 
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Parágrafo único. O manual do Módulo Temático contém os objetivos de aprendizagem de forma clara e 

precisa, definindo com exatidão o que o estudante deve alcançar ao término da unidade. 

 

Art. 17. Os instrumentos avaliativos são compostos de questões discursivas, baseadas em 

problemas/situações-problema.  

§1º É vedado o uso de questões de múltipla escolha ou questões para julgamento de afirmações. 

§2º Cada avaliação é composta por 5 a 7 problemas, sendo que cada problema deve ser composto de 3 a 5 

questões. As questões são necessariamente relacionadas ao problema/situação-problema e baseada em 

casos clínicos, pesquisas e/ou outras situações factíveis extraídas da realidade.  

§2º Cada avaliação é composta por no máximo 7 problemas, sendo que cada problema deve ser composto 

de 3 a 5 questões. As questões são necessariamente relacionadas ao problema/situação-problema e baseada 

em casos clínicos, pesquisas e/ou outras situações factíveis extraídas da realidade. (Alterada pela 

Resolução do CEPE/ESCS nº 11, de 06/09/2017) 

§3º As questões do instrumento de avaliação propicia ao estudante a possibilidade de demonstrar sua 

capacidade de raciocínio e articulação entre a teoria e prática por meio da aplicação dos conhecimentos ao 

contexto do problema. 

§4º Cada questão do instrumento de avaliação deve avaliar um ou mais objetivos específicos do Módulo 

Temático e o mesmo objetivo poderá ser avaliado em mais de uma questão. 

 

Art. 18. Será atribuído o conceito “Satisfatório” à resposta que atender ao critério de resposta satisfatória e 

“Insatisfatório” à que não atender ao mesmo critério.  

 

Art. 19. Os critérios de resposta satisfatória contém o conhecimento mínimo necessário que demonstre que 

o estudante atingiu o(s) objetivo(s) de aprendizagem. 

 

Seção I 

DA APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 

Art. 20. Os instrumentos de avaliação e de reavaliação 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 conceito insatisfatório em todas as questões, 

aplicando-se as penalidades das normas de conduta previstas.  

 

Art. 21 Somente serão aceitos instrumentos de avaliação preenchidos à caneta e devidamente identificados.  

Art. 22. A aplicação dos instrumentos de avaliação e de reavaliação tem duração de 4 (quatro) horas. 
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Seção II 

DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Art. 23. A comunicação dos resultados das avaliações e reavaliações deve ser ética, preservando o caráter 

confidencial e o respeito à individualidade do estudante, sendo de responsabilidade do docente 

coordenador do Módulo Temático garantir e acompanhar esse procedimento. 

 

Art. 24. O resultado deverá ser apresentado em até 21 (vinte e um) dias corridos após a realização do EAC, 

e das reavaliações (R1 e R2), em até 7 (sete) dias corridos. 

Art. 24. Os resultados das avaliações 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 a Primeira Reavaliação; 

III - Em até 7 (sete) dias corridos para a Segunda Reavaliação. (Alterada pela Resolução do CEPE/ESCS 

nº 11, de 06/09/2017) 

 

 

Seção III 

DO PROCESSO DE FEEDBACK  E TEMPO PARA ESTUDO 

 

Art. 25. O feedback individual é um dos principais pilares do sistema de avaliação da ESCS no qual possibilita 

ao estudante aprender com o erro e definir, juntamente com o docente, um plano de estudos para superação 

das fragilidades e facilitar o alcance de todos os objetivos de aprendizagem nos quais obteve conceito 

insatisfatório. 

 

Art. 26. É assegurado ao estudante o feedback individual relativo à avaliação e reavaliações, com a finalidade 

de apresentar os objetivos de aprendizagem formulados e  os critérios de resposta satisfatórias.  

§1º O docente deve indicar exatamente ao estudante suas lacunas de conhecimento, conceitos equivocados e 

falhas de raciocínio encontradas em sua avaliação.  

§2º O estudante deve ser informado sobre os objetivos de aprendizagem do EAC, e da primeira reavaliação 

(R1) que ainda não foram atingidos e orientados quanto aos métodos de estudo, referências bibliográficas e 

ações necessárias para superação das fragilidades. 

§3º Ao final do feedback da avaliação e reavaliação, o docente e o estudante devem assinar o Formato F2.  
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§4º É de responsabilidade do estudante acompanhar seu processo de avaliação. O não comparecimento do 

estudante ao feedback da avaliação ou reavaliação deverá ser registrado no Formato F2. 

 

Art. 27. 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, será assegurado o mesmo intervalo, após a deliberação da 

Comissão Especial. 

 

Art. 28. O momento do feedback não deve ser utilizado para reavaliar o estudante ou para realização de 

perguntas de caráter avaliativo, fazendo parte do processo do feedback somente perguntas de caráter de 

esclarecimento. 

 

Art. 29. Os critérios mínimos de resposta satisfatória da avaliação e reavaliações (R1 e R2) serão 

apresentados ao estudante durante o processo do feedback e não serão divulgados em painéis ou em outros 

meios.  

 

CAPITULO III 

DA SOLICITAÇÃO DE CÓPIAS DAS AVALIAÇÕES E REAVALIAÇÕES 

 

Art. 30. O estudante tem assegurado o acesso ao seu instrumento avaliativo durante o processo de feedback, 

sendo permitido o registro fotográfico. 

 

Art. 31. O estudante tem assegurado o direito à cópia do seu instrumento de avaliação, conforme normatização 

própria. 

 

Art. 32. Os casos omissos serão submetidos à apreciação da Direção Geral da ESCS. 

 

Art. 33 Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário. 

Brasília, 05 de abril de 2017. 

 

PAULO ROBERTO SILVA 

CEPE/ESCS/FEPECS 

PRESIDENTE 
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