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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 32/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o Regulamento de Procedimento para Verificação de 
Extraordinário Aproveitamento nos Estudos no âmbito da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 a necessidade de criação de regras para o procedimento mencionado no art. 47, 

§ 2.º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reunião, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento do Procedimento para Verificação de 

Extraordinário Aproveitamento nos Estudos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(FASAI), constante no Anexo Único da presente Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário. 
 

Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DE VERIFICAÇÃO DE RENDIMENTO ESCOLAR 

 

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Art. 1.º O rendimento escolar do Acadêmico, regularmente matriculado em cada 

disciplina/unidade curricular/módulo, é verificado por semestre, em função de assiduidade e 

aproveitamento nos estudos, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. 

 

Art. 2.º Somente o Acadêmico regularmente matriculado poderá frequentar as atividades 

letivas e proceder às atividades avaliativas do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna. 

Parágrafo único. Eventual presença de pessoa em sala de aulas, sem que esteja regularmente 

matriculada no Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, corresponderá a 

uma anormalidade, e o Professor não poderá em relação a tal pessoa: 

I – acrescentar, por iniciativa própria, o nome da pessoa no Diário de Classe, como se 

Acadêmico regularmente matriculado fosse; 

II – permitir a feitura de atividades avaliativas; 

III – permitir assinar atas de realização de atividades avaliativas; 

IV – devolver atividades avaliativas eventualmente feitas. 

 

Art. 3.º O Acadêmico em Tratamento Especial terá direito a acompanhamento e avaliação em 

condições especiais, conforme Regulamento que disciplina a matéria. 

 

Art. 4.º A aplicação, recebimento e devolução das avaliações somente poderão ser realizadas 

por Professor regularmente contratado pela Instituição. 

 

 

 

CAPÍTULO II  

DA FREQUÊNCIA ESCOLAR E DA VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 

 

 

Art. 5.º É obrigatória a frequência do Acadêmico às atividades escolares correspondentes a 

cada disciplina/unidade curricular/módulo/módulo. 

§ 1.º A verificação do aproveitamento e do controle da frequência às aulas será 

responsabilidade do Professor, sob a supervisão do Coordenador de Curso. 

§ 2.º É dever de o Professor aferir a frequência, para cada aula, em instrumento próprio, 

fornecido pela Secretaria Acadêmica, e somente aos Acadêmicos regularmente matriculados 

no Curso. 

§ 3.º É dever de o Acadêmico acompanhar o registro da sua frequência às aulas. 

 



                         

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000 
 

Art. 6.º Quando da aplicação ou realização de atividades avaliativas, serão feitos documentos 

denominados “Ata de Realização de Atividade Avaliativa”, ou nomenclatura equivalente, que 

terão a assinatura do Acadêmico. 

§ 1.º Igualmente, haverá a assinatura do Acadêmico, quando da devolução das atividades 

avaliativas. 

§ 2.º A Ata de Realização de Atividade Avaliativa, após assinada pelo Acadêmico tanto no 

ato da feitura da atividade avaliativa quanto da sua devolução, será arquivada na Secretaria do 

Curso.  

 

Art. 7.º O aproveitamento do Acadêmico em cada disciplina/unidade curricular/módulo será 

apurado por atribuição de pontos cumulativos em avaliações, em escala de zero (0) a 100 

(cem). 

§ 1.º Os pontos das avaliações serão lançados no Diário de Classe, admitindo-se notas 

fracionadas em meio ponto. 

§ 2.º A distribuição de pontos será definida pelo Professor, registrada no Plano de Ensino, 

respeitando as especificidades de cada disciplina/unidade curricular/módulo e de 

conformidade com orientações emitidas pela Coordenação do Curso. 

§ 3.º É vedada a distribuição de pontuação extra, significando que, em nenhuma situação 

serão aplicadas avaliações que, cumulativamente, ultrapassem a distribuição de mais do que 

100 (cem) pontos por disciplina/unidade curricular/módulo, a cada semestre letivo.  

 

Art. 8.º O Acadêmico será considerado aprovado, em cada disciplina/unidade 

curricular/módulo, ao atingir, conjuntamente: 

I – frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária, ressalvado o 

exposto no art. 3.º deste Regulamento; 

II – aproveitamento mínimo de 70 (setenta) pontos. 

 

Art. 9.º Considera-se em Prova Final o Acadêmico que obtiver nota igual ou superior a 50 

(cinquenta) e inferior a 70 (setenta) pontos nas avaliações do período ou semestre letivo em 

cada disciplina/unidade curricular/módulo. 

§ 1.º O Acadêmico que tiver direito a fazer Prova Final, referida no caput deste artigo, e nesta 

não obtiver nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos, estará automaticamente reprovado na 

disciplina/unidade curricular/módulo. 

§ 2.º Constará no Diário, no Currículo, no Histórico Escolar e em outros apontamentos, a nota 

70 (setenta) quando se tratar de pontos obtidos em Prova Final, ainda que o Acadêmico tenha 

obtido pontuação acima de 70 (setenta) na Prova Final. 

§ 3.º Não há Prova Final para as disciplinas de Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 10. É dever de o professor elaborar, aplicar e receber dos Acadêmicos todas as 

avaliações aplicadas no semestre.  

§ 1.º As Atividades Avaliativas, exceto Prova Final, deverão ser entregues pelo Professor ao 

Acadêmico durante o semestre, não se admitindo a entrega aos demais Acadêmicos. 

§ 2.º Na data da devolução de atividades avaliativas, não estando presente o Acadêmico em 

sala de aulas, a avaliação será entregue à Secretaria do Curso, que ao Acadêmico entregará 

quando houver solicitação, ainda que verbal, respeitado o prazo do parágrafo 3.º do presente 

artigo.  
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§ 3.º As atividades avaliativas não entregues ao Acadêmico até a segunda semana do semestre 

letivo seguinte, em relação ao semestre letivo em que foram realizadas, serão descartadas a 

critério da Instituição. 

§ 4.º A Prova Final não será devolvida ao Acadêmico, e ficará arquivada na Secretaria do 

Curso. 

 

Art. 11. As atividades acadêmicas obrigatórias de natureza especial, as Atividades 

Complementares, o Estágio Curricular Supervisionado e o Trabalho de Conclusão de Curso, 

atendem aos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso e têm sistema de avaliação e controle 

de frequência definidos em Regulamentos próprios, aprovados pelo Colegiado do Curso e 

pelo Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 12. A divulgação do resultado final ou nota final do semestre letivo será feita pela 

Secretaria Acadêmica, por meio do Portal Acadêmico. 

 

CAPÍTULO III 

DA PROVA DE SEGUNDA OPORTUNIDADE 

Seção I 

Das Disposições em Comum Quanto ao Capítulo 

 

 

Art. 13. A Prova de Segunda Oportunidade é classificada como gênero e é composta das 

espécies: 

I – Prova de Segunda Chamada; 

II – Prova de Segunda Chamada em Tratamento Especial. 

 

Art. 14. Para efeitos deste Regulamento, entende-se por Prova de Segunda Chamada a 

prerrogativa de o Acadêmico recompor, por meio de uma prova, necessariamente escrita, a 

nota correspondente a uma prova escrita regular, trabalho escolar, seminário, prova oral ou 

outra modalidade de atividade avaliativa a que voluntariamente não se submeteu. 

Parágrafo único. Entende-se por atividade avaliativa da disciplina/unidade curricular/módulo 

do semestre letivo o teste ou a conferência dos conhecimentos ministrados, por meio de 

avaliação periódica, programado para ser feito dentro do Calendário Escolar da FASAI. 

 

Art. 15. Para efeitos deste Regulamento, entende-se por “prova escrita” a modalidade 

avaliativa que consiste em verificação do aprendizado, quanto ao conteúdo programático da 

disciplina, cujas respostas do Acadêmico são feitas por escrito, à mão, de forma objetiva ou 

discursiva, com ou sem consulta a material ou suporte. 

Parágrafo único. O trabalho escolar não se classifica como “prova escrita”, ainda que: 

I – seja avaliação do conteúdo; 

II – exija desenvolvimento de um determinado tema, de forma manuscrita ou não; 

III – constitua-se de perguntas; 

IV – seja aplicado de forma individual; 

V – seja feito em sala de aula ou no ambiente escolar; 

VI – seja feito durante o horário da própria disciplina. 

 

Art. 16. O requerimento de aplicação de Prova de Segunda Oportunidade, em suas 

modalidades Prova de Segunda Chamada e/ou Prova de Segunda Chamada em Tratamento 
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Especial, acompanhado do comprovante de recolhimento da taxa devida, quando for o caso, 

deve ser feito no prazo estipulado no Calendário Escolar e protocolizado na Secretaria 

Acadêmica. 

Parágrafo único. O requerimento de Prova de Segunda Oportunidade poderá ser feito por 

terceiro, sem necessidade de procuração. 

 

Art. 17. A Prova de Segunda Oportunidade, constituída de Prova de Segunda Chamada e/ou 

Prova de Segunda Chamada em Tratamento Especial, será realizada no horário de aulas do 

professor da disciplina/unidade curricular/módulo, na data definida de acordo com o 

Calendário Escolar. 

 

Art. 18. A Prova Final não será objeto de prova de Segunda Chamada.  

Parágrafo único. A Prova Final será realizada: 

I – no prazo fixado no Calendário Escolar; 

II – conforme prazo fixado no Regulamento próprio de Tratamento Especial, caso tal 

benefício tenha sido deferido pela Instituição. 

 

 

 

Seção II 

Da Prova de Segunda Chamada 

 

 

 

Art. 19. O Acadêmico que não puder comparecer à atividade avaliativa aplicada poderá 

requerer sua realização na qualidade de Prova de Segunda Chamada.  

§ 1.º É permitida a realização de uma única Prova de Segunda Chamada, por 

disciplina/unidade curricular/módulo, em cada semestre letivo. 

§ 2.º O conteúdo da Prova de Segunda Chamada terá caráter obrigatoriamente cumulativo 

quanto a toda a matéria lecionada no semestre. 

 

Art. 20. A Prova de Segunda Chamada será sempre, necessária e obrigatoriamente 

classificada como “prova escrita”, e será realizada em caráter individual e incomunicável, 

ainda que a atividade avaliativa para cuja realização o Acadêmico não compareceu para 

realizar tenha sido aplicada por espécies como trabalho escolar, seminário, prova oral ou outra 

modalidade de atividade avaliativa ou, ainda, por meio de outras formas avaliativas coletivas.  

 

 

 

Seção III 

Da Prova de Segunda Chamada em Tratamento Especial 

 

 

 

Art. 21. As provas de Segunda Chamada em casos de Tratamento Especial serão feitas 

conforme consta do Regulamento de Tratamento Especial da FASAI.  

 

 



                         

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP: 45.611-000 
 

CAPÍTULO IV 

DA REVISÃO DE AVALIAÇÃO 

 

 

Art. 22. O Acadêmico poderá requerer a revisão da nota, mediante requerimento escrito, 

fundamentado, documentado com a prova original, com o comprovante de recolhimento da 

respectiva taxa, protocolizado na Secretaria Acadêmica e dirigido à Coordenação do Curso. 

§ 1.º O prazo para protocolização do requerimento, devidamente instruído e com os requisitos 

definidos no caput do presente artigo será de 07 (sete) dias corridos contados do recebimento 

da avaliação ou da publicação da nota no Portal Acadêmico, o que ocorrer antes. 

§ 2.º O Acadêmico deverá argumentar explicitamente quais as questões a serem revistas, e o 

embasamento teórico. 

§ 3.º Não será objeto de revisão as avaliações cuja nota for emitida por uma Banca 

Avaliadora, como por exemplo, Trabalho de Curso. 

 

Art. 23. Para efeito de eventual pedido de revisão, nas avaliações orais o Acadêmico poderá, 

às suas expensas, realizar a respectiva gravação. 

§ 1.º Somente podem ser admitidas gravações lícitas, entendidas como tais as avisadas ao 

avaliador, ainda que oralmente, mas com antecedência ao seu início, de que serão feitas.  

§ 2.º Por ocasião do pedido de revisão, caberá ao Acadêmico fornecer a cópia da gravação 

efetuada e de sua transcrição. 

 

Art. 24. A protocolização ou o deferimento do requerimento não importam em suspensão ou 

interrupção de prazos de realização de outras atividades avaliativas, devendo o Acadêmico 

realizar a Prova Final se o resultado do requerimento de revisão de avaliação: 

I – não for anunciado antes da data da Prova Final; 

II – em caso de requerimento para revisão de prova ou atividade avaliativa aplicadas na 

semana que antecede a semana em que são aplicadas Provas de Segunda Oportunidade, 

segundo o Calendário Escolar; 

III – em caso de indeferimento do requerimento. 

 

Art. 25. Recebido o requerimento procedente da Secretaria Acadêmica, o Coordenador do 

Curso poderá indeferir liminarmente o recurso em casos de intempestividade e/ou ausência de 

fundamentação. 

Parágrafo único. Recebido o requerimento e não havendo indeferimento preliminar, o 

Coordenador do Curso o remeterá ao Professor que atribuiu a nota questionada, cumprindo a 

este se manifestar de maneira escrita e fundamentada, ainda que suscintamente e/ou de forma 

manuscrita, no prazo de 07 (sete) dias corridos. 

 

Art. 26. Após a manifestação do Professor, e sendo mantida a nota, o Acadêmico poderá, sem 

pagamento de nova taxa, requerer revisão da nota a uma Banca Revisora. 

§ 1.º O requerimento de revisão por Banca Revisora será feito na Secretaria Acadêmica, no 

prazo de 07 (sete) dias corridos, contados a partir do evento que primeiramente ocorrer, em 

relação à:  

I – divulgação da manifestação do Professor, no Portal Acadêmico; 

II – comunicação ao Acadêmico, por outro procedimento; 

III – inequívoca ciência do Acadêmico, como vista da manifestação do Professor, junto à 

Secretaria da Coordenação de Curso ou à Secretaria Acadêmica. 
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§ 2.º Havendo requerimento de revisão por Banca Revisora, o Coordenador do Curso nomeará 

uma Banca Revisora composta por três Professores da qual não poderá fazer parte o 

Professor: 

I – responsável pela emissão da nota em questão; 

II – integrante, da data da remessa, do Colegiado do Curso ou do Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 27. Não será objeto de revisão a avaliação feita a lápis, ainda que permitido pelo 

Professor, nem respostas que contenham qualquer espécie de rasura. 

 

Art. 28. Em caso de indeferimento, total ou parcial, do requerimento pela Banca Revisora, o 

Acadêmico poderá interpor recurso, com novo requerimento, sucessivamente ao: 

I – Colegiado do Curso; 

II – Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

§ 1.º O requerimento ao Colegiado de Curso será instruído com o pagamento de nova taxa. 

§ 2.º O recurso ao Conselho Superior é viável somente em não sendo atendida a pretensão do 

Acadêmico por parte do Colegiado do Curso. 

 

Art. 29. O Acadêmico poderá requerer cópia da Prova Final em até 07 (sete) dias corridos 

após a divulgação oficial do Resultado Final. 

§ 1.º A cópia estará à disposição do Acadêmico por 07 (sete) dias corridos, na Secretaria do 

Curso, a partir do requerimento. 

§ 2.º De posse da cópia, poderá requerer revisão, contando o prazo recursal a partir do dia 

seguinte ao dia em que o Acadêmico tiver vista da avaliação. 

 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
   

Art. 30. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


