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Art. 52. A presente Resolução entrará em vigor-po primeiro semestre letivo de 2019.

Art. ls. Alterar o Regulamento da Verificação do Rendimento Escolar, anexo à Resolução
001/2018, que trata das Avaliações.

Art. 22. Aprovar o novo Regulamento da Verificação do Rendimento Escolar, anexo à
presente Resolução.

Art. 3. Alterar o inciso IV do Art. 98 que trata do tempo máximo permitido para o
Trancamento de Matrícula e os artigos 135 ao 148 do Capítulo VI - Da Verificação do
Rendimento Escolar, no REGIMENTO INTERNO.

Art. 42. Fica revogada a Resolução n2 001/2018 de 26/01/2018 e outras disposições em
contrário.

RESOLVE:

O CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE
DO PIAUÍ, no uso de suas atribuições regimentais, considerando que a avaliação do

rendimento escolar é integrada ao processo de desenvolvimento curricular; e
considerando a necessidade de adequação das normas vigentes relativas ao
Trancamento de matrícula.

APROVA ALTERAÇÕES NO REGULAMENTO DA
VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR (Anexo
Resolução 001/2018) E NO REGIMENTO INTERNO
da Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da
Saúde do Piauí- FAHESP/IESVAP.

RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR N 001/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.
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ANEXO - RESOLUÇÃO CONSELHO SUPERIOR N? 001/2019, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019.

REGULAMENTO DE VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO OFERTADOS NA FACULDADE DE CIÊNCIAS

HUMANAS, EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ- FAHESP.

SEÇÃO I
DAS DEFINIÇÕES

Art. 12. A avaliação do desempenho acadêmico do aluno é feita por
disciplina/módulo/unidade, com apuração no final de cada período letivo, abrangendo
sempre os elementos; assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos

imprescindíveis para a aprovação;

12 Entende-se por assiduidade a freqüência às atividades correspondentes a cada
disciplina, ficando nela reprovado o aluno que não comparecer a, no mínimo, 75%
(setenta e cinco por cento) das atividades didáticas, vedado o abono de faltas, exceto
nos casos regulamentados por Lei.

22 A participação discente em órgãos colegiados e comissões institucionais tem
precedência sobre qualquer atividade de ensino, pesquisa e extensão, devendo ser
reconhecida como dever acadêmico.

32 Os órgãos colegiados devem emitir comprovante de comparecimento do discente à
reunião, e o professor interpretá-lo como freqüência, quando o aluno não puder
participar de qualquer atividade acadêmica em que haja coincidência de horário.

Art. 22. O sistema de avaliação das disciplinas, objetivos, programas e referências
bibliográficas (Plano de Ensino) deve ser apresentado pelo docente e/ou coordenação
de curso aos discentes no primeiro dia da aula.

SEÇÃO II
DAS AVALIAÇÕES

Art. 32. A verificação do aproveitamento em cada disciplina da FAHESP/IESVAP é feita
por meio de pontos cumulativos.

12 As Avaliações das disciplinas/módulo/unidade terão uma somatória total de 100 pontos,
distribuídos em etapas de notas (NI, N2 e/ou N3). O sistema completo de avaliação poderá
conter outras estratégias de avaliação previstas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos,
conforme estabelecido nos programas analisados pelo Núcleo Docente Estruturante -

NDE;

22 As normativas para aproveitamento mínimo nas disciplinas/módulo/unidades
Práticas e de Estágios serão disponibilizadas nos Projetos Pedagógicos dos Cursos.
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39 As avaliações acadêmicas NI e N2 poderão ser compostas por meio de provas
teóricas de múltipla escolha, de questões dissertativas, trabalhos desenvolvidos na IES
ou em campo de prática, projetos e outras formas de verificação, previstas nas
disciplinas/módulo/unidades. As avaliações Práticas e de Estágios serão disponibilizadas
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos e apresentado ao aluno, obrigatoriamente, no
início de cada semestre letivo.

42. Os Planos de Ensino deverão trazer claramente definidos para cada uma delas os
critérios que serão aplicados e os objetivos específicos a serem atingidos pelos alunos,
bem como outros elementos julgados relevantes pelo professor, além de estabelecerem
0peso ou valor de cada elemento avaliado.

59 Para os alunos matriculados em disciplinas/módulos/unidades com atividades
práticas no Internato e em Estágios, além das especificidades deste Capítulo, as
avaliações obedecem a critérios específicos, estabelecidos no PPC de cada curso e
descritos em Regulamentos norteadores para cada Curso.

62 A avaliação N3 será uma única prova integradora com conteúdo cumulativo
multidisciplinar, sendo esta de caráter individual.

I. A avaliação N3, é aplicada somente no curso de Medicina. Os demais cursos da
FAHESP, terão somente avaliações NI e N2.

Art. 42. O calendário Acadêmico, aprovado pelo CONSUP, será dado a conhecer
antecipadamente ao Início do período letivo a que se refere ao Corpo Docente.

Parágrafo único. As Avaliações Parciais (NI e N2) deverão ser realizadas conforme
estabelecido no Calendário de Avaliações, considerando as datas pré-estabelecidas no
Calendário Acadêmico.

Art. 52. Para o curso de Medicina, ao final do semestre letivo, o aluno será submetido a
N3 (Avaliação Final Integradora). Para ingressar nesta etapa de avaliação, o aluno deverá
ter cumprido, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) de freqüência.

Art. 6S. Ao final do semestre letivo, o aluno que alcançar, no mínimo, 70 (setenta)
pontos e for assíduo será aprovado na disciplina, obtendo os créditos correspondentes.

Art. 72. As Avaliações Práticas envolvem aspectos relacionados ao desempenho em
atividades de laboratório, de campo ou de estágio e de aprendizagens em pequenos
grupos, compreendendo, de acordo com o contexto:

1- análise de desempenho, solução de problemas, raciocínio lógico, capacidade de
tomada de decisão;
II- relação interpessoal e interprofissional, trabalho em equipe, relação profissional-
paciente/cliente-família-comunidade; e,

III- compromisso, pontualidade e assiduidade.
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Parágrafo único. Para os alunos matriculados no Internato e em Estágios, além das
Especificidades deste Artigo, as avaliações obedecem a critérios específicos,
estabelecidos no PPC do curso e descrito em Regulamentos norteadores específicos de
cada Curso.

Art 82. É admitido, em determinadas disciplinas, conforme estabelecido nos programas

analisados pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE e aprovados pelo Conselho
Superior, número de avaliações diferente do proposto no art. 32.

Art. 92 A devolutiva do desempenho dos estudantes na prova ou outro instrumento de

avaliação deverá ser apresentado aos mesmos de acordo com Projeto Pedagógico de

Curso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a sua aplicação. A devolutiva poderá

ser realizada de diversas formas e baseada nos princípios da avaliação formativa.

Parágrafo único. Após a aplicação da prova, o docente deverá guardá-la por um período
de no mínimo 5 anos, no caso do curso de Medicina. O s demais cursos, a prova poderá

devolvida ao aluno, com exceção da N3 (Medicina) e N2 (demais cursos), que deverá ser
entregue na Secretaria Acadêmica para as providências de arquivamento, pelo mesmo
período.

Art. IO, o controle da freqüência dos alunos é um procedimento oficial em "Diário
Acadêmico Eletrônico", de responsabilidade direta do professor de cada disciplina.

Parágrafo único. O coordenador do curso deverá acompanhar e orientar os docentes à

cerca do preenchimento diário da freqüência no "Portal do professor".

Art. lls. a verificação do desempenho do aluno nos estudos é de competência do
professor, que deverá informar através do "Portal do Professor" no "Diário Acadêmico"
e disponibilizado para visualização no "Portal do Aluno", obrigatoriamente, até 15
(quinze) dias após as datas de aplicação das avaliações, no Calendário Acadêmico.

12. No curso que houver o Teste de Proficiência e/ou outros testes semelhantes, a
correção e o lançamento da nota no Portal do Aluno, ficará a cargo do órgão responsável
pelo Teste.

22. A comprovação da realização de avaliações em geral, e especialmente orais ou
práticas, far-se-á essencialmente através da assinatura do aluno no instrumento de

avaliação empregado pelo professor ou através de assinatura em lista de chamada para
este fim.

32. No caso de avaliações aplicadas na forma de trabalhos escritos, cabe ao estudante
comprovar a sua entrega ao professor da disciplina, mediante recibo em cópia (folha de
rosto), envio por e-mail ou Portal Acadêmico, conforme seja determinado na requisição
do professor ou em seu Plano de Ensino.

42. As notas referentes a última avaliação regular (N3 para o curso de Medicina e N2
para os demais cursos) do semestre e do Exame Final deverão ser disponibilizadas para
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visualização no Portal do Aluno, no prazo pré-estabelecido no calendário acadêmcoa
IES.

5^. O professor deverá obrigatoriamente ao final do período letivo entregar a
Coordenação de Cursos, o Diário impresso, devidamente preenchido e assinado, assim
como, o Plano de Ensino de cada disciplina, inserido no portal durante o semestre letivo,
segundo normas institucionais.

6fi. O coordenador de curso deverá entregar na Secretaria acadêmica os documentos

citados no parágrafo anterior, obedecendo ao prazo estabelecido em calendário
Acadêmico.

SEÇÃO III
DA SEGUNDA CHAMADA

Art. 12^ o aluno que vier a faltar a alguma avaliação NI ou N2, programada no

planejamento da disciplina ou módulo, terá direito à 2- (segunda) chamada, de acordo

com a forma e nos casos previstos neste Regimento e na Resolução 004/2017 do

CONSUP.

Parágrafo único: Nos casos das avaliações práticas, o direito à 2. Chamada será
considerada de acordo com o disposto no PPC do curso.

Art. 139 As avaliações teóricas de segunda chamada, de todas as disciplinas, com

exceção da N3, devem ser escritas e realizadas durante o período letivo, de acordo com

as datas previamente agendadas no Calendário Acadêmico.

SEÇÃO VI
DO EXAME FINAL

Art. 149. o Exame Final (EF) é disponibilizado, como mecanismo de recuperação, ao
aluno assíduo que tiver ao final do semestre, após a Avaliação Final, aproveitamento
insuficiente.

19. É considerado aproveitamento insuficiente, a totalização entre 40 (quarenta) e 69,9

(sessenta e nove vírgula nove) pontos.

29. O aluno submetido ao Exame Final será considerado aprovado na
disciplina/módulo/unidade se a média entre o somatório da nota do exame final com a
média semestral, dividido por dois, for igual ou superior a 60 (sessenta pontos).

39. O Exame Final tem valor total de 100 (cem) pontos e, no caso de não
comparecimento na data e horário estabelecidos para o exame, não há possibilidade,
sob quaisquer circunstâncias, da aplicação de uma nova avaliação.
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José Frami^co Pereira de Castro
Diretor Geral e presidentetlp Conselho Superior - CONSUP

Faculdade de Ciênciás^Huménas, Exatas e da Saúde do Piauí - FAHESP

Instituto de Educação Superior do vale do Parnaíba - IESVAP

45. O cálculo da nota final do aluno submetido ao Exame Final (EF) será feito
seguinte equação:
NF = TPL + TEF, sendo:

2
NF = Nota Final
TPL = Total de pontos obtidos ao final do Período Letivo
TEF = Total de pontos obtidos no Exame Final

SEÇÃO V
DO REQUERIMENTO PARA A REVISÃO DAS AVALIAÇÕES

Art. 153. o requerimento para revisão de avaliação poderá ser solicitado no Protocolo
Unificado em até 48 (quarenta e oito) horas após a divulgação do resultado oficial.
Parágrafo único. A Secretaria Acadêmica se responsabiliza por encaminhar o
requerimento para a análise do professor responsável pela disciplina.

Art. 163. o prazo para o docente proceder à revisão das Avaliações Parciais (NI e N2),
quando solicitada, é de até 10 (dez) dias após a solicitação.

ls. O professor deve apresentar a revisão da avaliação ao aluno, quando solicitada.

23. Os professores somente estão autorizados a proceder à revisão das avaliações de
questões por ele elaboradas, podendo fazê-lo em relação a outras questões desde que
devidamente autorizados pelos professores elaboradores.

Art. 173. Em caso de Exame Final, não caberá solicitação para revisão de nota.

SEÇÃO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18S. a Coordenação de Curso deverá, ao final de cada semestre, proceder ao
levantamento dos alunos que apresentaram baixo rendimento, com vistas ao
acompanhamento deles, em conjunto com o Núcleo de Apoio Psicopedagógico - NAP.

Art. 193. os casos não previstos serão deliberados pelo Conselho Superior da
FAHESP/IESVAP.
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