
 
 
 
 
 

 

EDITAL DIREÇÃO ACADÊMICA E COORDENAÇÕES DE CURSOS: 01/2021   

 

IESVAP PREMIUM – RECONHECIMENTO ACADÊMICO DISCENTE DOS CURSOS 

DE GRADUAÇÃO DE MEDICINA E DIREITO DA FAHESP/IESVAP 

 

 A Direção Acadêmica e Coordenações de Cursos da FAHESP/IESVAP torna pública 

a abertura do processo de reconhecimento acadêmico discente dos cursos de 

Medicina e Direito que ocorrerá por meio da análise de um conjunto de resultados 

obtidos pelo aluno nos semestres 2019/2, 2021/1 e 2021/2.  

 

1. DOS OBJETIVOS  

1.1 O presente edital tem por objetivo reconhecer de forma ampla os bons resultados 

acadêmicos e engajamento dos alunos obtidos nos semestres 2019/2, 2021/1 e 

2021/2 e fomentar o interesse pela aprendizagem. Uma forma de estimular que o 

estudante desenvolva, cada vez mais, seus hábitos de estudar, construindo uma base 

sólida para sua vida pessoal e profissional. A honraria será concedida aos estudantes 

que possuírem notável desempenho nas atividades que fazem parte do universo de 

seu desenvolvimento acadêmico. 

 

2. DOS PARTICIPANTES ELEGÍVEIS  

2.1. Poderão participar do processo: a) Alunos regularmente matriculados a partir do 

primeiro período do curso de Medicina e Direito da FAHESP/IESVAP; b) Alunos que 

não possuam em seu currículo disciplinas em que foi reprovado nos semestres 2019/2 

e 2021/1.  

 

3. DO PROCESSO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

3.1. Serão selecionados, previamente, os 5 melhores discentes de cada período de 

curso de graduação da Medicina e Direito para o reconhecimento e honraria de 1 

desses, a ser divulgado no dia 19/11/2021, no auditório da FAHESP/IESVAP.  

3.2. A análise dos resultados considerará o conjunto de atividades acadêmicas e da 

atitude ética e relacional do discente desenvolvidas nos períodos de 2021/1 e 2021/2, 

respectivamente para os períodos iniciais (2º ao 5º) e de 2019/2 e 2021/1 para os 

demais períodos dos cursos. Aos ingressantes dos cursos serão considerados a 



 
 
 
 
média global da nota da N1 de 2021/2. Essas atividades englobam a esfera avaliativa 

formal, a percepção dos docentes acerca da atitude e relacionamento discente com a 

comunidade acadêmica e da importância das atividades Interdisciplinares e 

inovadoras desenvolvidas na Instituição e que envolvem ações de extensão e 

pesquisa nos currículos dos cursos. 

3.3. Cada coordenação de curso deverá organizar o formulário de preenchimento dos 

nomes dos 5 discentes por período com maior desempenho, a ser encaminhada para 

a direção acadêmica para o procedimento de divulgação aos líderes de turma e 

premiação do discente destaque.  

 

4. DOS PRAZOS  

O envio do formulário pelas coordenações de curso: Até dia 14 de novembro de 2021. 

Divulgação dos 5 melhores discentes por período: Dia 26 de novembro de 2021 e 

Premiação do aluno destaque/período: evento no auditório da FAHESP/IESVAP no dia 

03 de dezembro de 2021, 19h. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

5.1. Os critérios de seleção será a soma dos três melhores resultados 

discente/período do curso de Medicina e Direito: 

1. Análise da nota obtida a partir da média global das disciplinas/módulos cursados até 

2021/1 para os períodos (2º ao 5º) e até 2019/2 para períodos do 6º ao 12º. Os alunos 

ingressantes dos cursos deverão considerar a média global da N1 de 2021/2. 

Pontuação: - 1º colocado: 70 pontos/ - 2º colocado: 50 pontos/ - 3º colocado: 25 

pontos 

2. Indicação do discente com bom desempenho nos aspectos de relacionamento 

interpessoal e atitudinal: Os professores dos módulos e disciplinas de cada período, 

de acordo com os critérios de ética, colaboração, comunicação assertiva, medicação 

de conflitos e respeito com os colegas, docentes e colaboradores irão indicar de 

maneira sigilosa os 5 melhores alunos no períodos atual. 

Pontuação: - 1º colocado: 100 pontos/- 2º colocado: 70 pontos/ - 3º colocado: 50 

pontos 

3. Os alunos do curso de Medicina (a partir do 2º período) premiados nos Encontros 

Interdisciplinares de MEP/IESC/TCC (I, II e III) receberão 30 pontos por premiação, 

independente de classificação. Os Alunos do curso de Direito com maiores notas no 

Projeto Integrador (2020.1/2020.2/2021.1) - 30 pontos a cada nota destaque/período. 



 
 
 
 
Nota máxima desse critério: 90 pontos. Esse critério não será considerado para os 

ingressantes dos cursos.  

5.2. Para efeito de desempate, caso dois ou mais proponentes tenham a mesma nota, 

será considerado vencedor aquele que obtiver assiduidade 100% no período de 

2021.1. Se persistir o empate, será considerado vencedor aquele que obtiver maior 

pontuação no critério 2 desta seleção.   

 

6. DA PREMIAÇÃO 

6.1. Serão destinados ao primeiro colocado de cada período dos cursos de Medicina e 

Direito da FAHESP/IESVAP, um certificado de menção honrosa e uma medalha como 

IESVAP PREMIUM ACADÊMICO DE 2021 a ser divulgado no evento presencial no 

auditório da Instituição. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

7.1. As coordenações de cursos conduzirão o processo de seleção dos alunos, 

podendo contar com a secretaria acadêmica, Núcleo de Apoio Pedagógico e de 

experiência docente (NAPED), Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) e docentes 

responsáveis pelos eventos dos Encontros Interdisciplinares e dos Projetos 

Integradores para obter os dados e notas finais. 

7.2. Esclarecimentos poderão ser feitos via e-mail para 

leidyanne.franca@iesvap.edu.br (Medicina)  maria.barros@iesvap.edu.br (Direito) 

7.3.Qualquer caso omisso será resolvido pela Diretoria Acadêmica da 

FAHESP/IESVAP. 

 

Parnaíba, 29 de outubro de 2021. 
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