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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 20/2021 
 

 

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, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, CONSIDERANDO 

o Calendário Acadêmico de cada período letivo, 

 

RESOLVE: 

 

Art.1º Estabelecer Sistema de Avaliação do Estudante para os semestres letivos 2022/1 e 2022/1, 

do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em anexo único a esta Resolução.  

  

Art. 2º Estabelecer os pressupostos e os métodos avaliativos de acordo com o conhecimento, 

habilidades e atitudes de cada eixo e suas unidades educacionais: módulos, disciplinas, estágios e 

outros.  

  

Art.3º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições 

em contrário. 

  
Publicada em 14 de dezembro de 2021. 

 

Itabuna – Bahia, 14 de dezembro de 2021. 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna  

 Institui o Sistema de Avaliação do Estudante para os semestres letivos 2022.1 e 2022.2 do 

Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 
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ANEXO ÚNICO 

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ACADÊMICO 2022.1 e 2022.2 

CURSO DE MEDICINA 

 

Art. 1o A avaliação do desempenho acadêmico dos alunos dos Cursos de Graduação Presencial é 

realizada por componente curricular, considerando-se a programação do mesmo e incidindo sobre a 

frequência e o aproveitamento. 

 

§1º A programação do componente curricular de que trata o caput do artigo engloba, em observância 

ao Projeto Pedagógico do Curso, os conteúdos ministrados, as atividades acadêmicas realizadas, as 

habilidades desenvolvidas e as competências requeridas do aluno.  

 

§2º A avaliação da aprendizagem e o registro da frequência são da responsabilidade exclusiva do 

professor, e o seu processamento e o controle são responsabilidade da Secretaria Acadêmica da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 2o A frequência às aulas e demais atividades curriculares, permitida apenas aos alunos 

devidamente matriculados, é obrigatória, vedado o abono de faltas, sendo permitida, no entanto, a sua 

justificativa em casos de falta de conectividade ou similares. 

 

§1º Para efeito de aprovação nos Componentes Curriculares, é requerido do aluno, além do 

cumprimento das exigências de aproveitamento estabelecidas nesta Resolução, que haja a seguinte 

frequência mínima: 

 

I. 75% (setenta e cinco por cento) às aulas teóricas e/ou práticas e demais atividades previstas na 

carga horária do Componente Curricular, ainda que ministradas por via remota; 

II. 75% (setenta e cinco por cento) aos encontros periódicos para orientação previstos na carga 

horária do Componente Curricular Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

§2º Será considerado reprovado por falta no Componente Curricular, automaticamente, o aluno que 

não atinja a frequência mínima exigida para o mesmo, conforme estabelecido no §1º deste artigo. 

 

§3º Para efeito de integralização das Atividades Complementares, é requerido do aluno que, 

comprovadamente, cumpra 100% (cem por cento) da carga horária prevista para este componente 

curricular, considerando-se inapto para colar grau, automaticamente, aquele que não satisfaça tal 

condição. 

 

Art. 3o A avaliação de aluno em situação especial de frequência, conforme previsto em lei, é 

disciplinada em resolução específica do Conselho Superior.  
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Art. 4o O aproveitamento é avaliado a partir do acompanhamento contínuo do aluno e dos resultados 

por ele obtidos nas avaliações. 

 

§1º Para cada componente curricular, a verificação da aprendizagem é realizada por meio de avaliações 

parciais, consistindo em um conjunto de verificações de aprendizagem nas diversas atividades 

acadêmicas realizadas, sob a responsabilidade do professor da disciplina, operacionalizadas por meio 

de instrumentos ou processos utilizados, ao critério do docente, para verificar e aferir conhecimento 

ou habilidade do aluno, na forma de testes, provas, trabalhos teóricos ou práticos, projetos, ou de 

quaisquer outras técnicas pertinentes ao objeto de estudo deste componente curricular, aplicados 

individualmente ou em grupo, visando à avaliação progressiva do aproveitamento do aluno conforme 

previsto no plano de curso da disciplina, conforme descrito no presente Sistema de Avaliação de 

Desempenho Acadêmico. 

 

§2º A avaliação do estudante de medicina envolve as dimensões do saber, saber fazer, saber ser e 

saber conviver durante a graduação, a fim de bem exercer a profissão médica. Avaliar essas 

dimensões na formação dos futuros médicos significa verificar não apenas se assimilaram os 

conhecimentos, mas sim, quanto e como os mobilizam para resolver situações - problema, reais ou 

simuladas, e se desenvolveram as habilidades e atitudes necessários, relacionadas, com o exercício 

profissional.  

 

§3º A avaliação do desempenho acadêmico é periódica e sistemática, processual e composta de 

procedimentos e instrumentos diversificados, incidindo sobre todos os aspectos relevantes: 

conhecimentos, habilidades e atitudes trabalhados e a construção das competências profissionais, 

coerente com a metodologia de ensino empregada no curso de Medicina. 

 

§4º O processo de avaliação verificará o progresso do estudante, apontando as debilidades e as 

potencialidades dos estudantes nas áreas avaliadas, com a finalidade diagnóstica, formativa e 

somativa. Oportuniza ao estudante elementos para buscar a sua formação em um processo de ação-

reflexão-ação. 

 

§5º A avaliação da e para a aprendizagem pressupõe a aplicação de diversos métodos e técnicas 

avaliativas acompanhar o desenvolvimento cognitivo, das habilidades e das atitudes para além da 

finalidade somativa, comforme figura a seguir: 

 

 
Figura 1: Pirâmide de Miller e tipos de avaliação (Miller, 1976) 
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 §6º Para avaliar as habilidades comportamentais complexas, dever-se-á inverter a pirâmide de Miller 

(Figura 2), pois a maioria dos testes utilizados não avaliam as competências profissionais preconizadas 

para o século XXI. 

 

 
Figura 2: Pirâmide de Miller invertida para avaliação de habilidades complexas (Collares, 2019) 

 

§7º O sistema de avaliação de desempenho deverá ter validade, fidedignidade, viabilidade, 

equivalência, impacto educacional e aceitabilidade. 

 

§8º A avaliação será processual e multimétodos, superando a dicotomia entre a avaliação formativa e 

somativa, para promover a aprendizagem significativa.  Deverá ser aplicada a proposição de Philippe 

Perrenoud que considera “como formativa toda prática de avaliação contínua que pretenda contribuir 

para melhorar as aprendizagens em curso”.  

 

§9º O feedback será feito ao estudante sobre os erros e acertos de seu desempenho em todos os tipos 

de avaliação aplicados, permitindo ao aluno a reflexão sobre as suas necessidades para melhorar a sua 

aprendizagem.  

 

§10 A avaliação para os semestres letivos 2022.1 e 2022.2 será definida da forma seguinte: 

 

I. N1 e Integradora dos 1º, 2º e 3º períodos serão nacionais, em 2022.1, incluindo o 4º período, em 

2022.2, com calendário único para todas as unidades; 

III. O Teste de proficiência deverá constar no calendário acadêmico, informado ao discente antes do 

início do período letivo; 

IV. Todos módulos de todos os eixos terão provas substitutivas ou 2ª chamada, exceto para Trabalho 

de Conclusão de Curso; 

V. O exame final ou especial está previsto, somente, para os módulos dos eixos de SOI e MEP. Para 

todos os demais módulos dos eixos IESC/Comunidades, HAM, TCC, Clínicas Integradas e Clínicas 

Cirúrgicas não terão exame final ou especial. 

 

§11 Os métodos de avaliação dos módulos/estágios serão definidos de acordo com os objetivos 

educacionais: 
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I. Sistemas Orgânicos Integrados I, II, III, IV e V (SOI) 
 

SOI 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10 
 

N1 específica 15    

Integradora 20   

Avaliação processual 
(não programada)  

10 Três vezes (3 + 4 + 3) – Para as 
avaliações valendo 3,0 pontos 
recomenda-se: 6 questões, 
sendo 2 dissertativas e 4 
objetivas. Para a avaliação 
valendo 4,0 pontos recomenda-
se: 8 questões sendo 2 
dissertativas e 6 objetivas. 
Possibilidade de outras formas 
de avaliação acordadas nas IES. 

TICs 5   

Avaliação Diária na APG 18 2 avaliações parciais de 9 
pontos 

Avaliações em 
Multiestações 

15 1ª Avaliação Multiestação – 7,5 
pontos 
2ª Avaliação Multiestação – 7,5 
pontos  

Avaliação Diária nos 
Laboratórios 

7 6 pontos – 2 avaliações parciais 
de 3 pontos. Pós-teste (MAPE): 
aplicado via plataforma 
CANVAS, apenas para os alunos 
presentes na aula prática.  
1 ponto – avaliações diárias das 
práticas. 
Observação: 
Para IES com 1 turno de 
práticas: aplicar o pós-teste até 
24 horas após o término da aula 
prática.  
Para IES com mais de um turno 
de práticas: aplicar o pós-teste 
até 24 horas após o último dia 
de aula prática da semana.   
Tempo de disponibilização de 
cada pós-teste: Considerar 3 
minutos para resolução de cada 
questão.  
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Total   100   
 

a) Avaliação diária prática com incidentes críticos: O aluno inicia as atividades com pontuação 

total, e vai perdendo a cada falta identificada pelos instrutores de práticas. Os alunos deverão 

estar bem identificados durante as atividades para que a avaliação seja direcionada 

corretamente (crachás, adesivo com nomes etc.). 

 

 

II. Métodos de Estudo e Pesquisa I e II (MEP) 

 

 

MEP 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 20   

Apresentação/Qualificação do 

projeto 
10 

Apresentação do Projeto (MEP I) 

Qualificação do Projeto (MEP II) 

Projeto de pesquisa 30   

Avaliação diária 15   

Total   100   

 

 

III.  Integração Ensino-Serviço-Comunidade I, II, III, IV e V (IESC) 

 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 20   

Avaliação Diária 15   

Encontro Interdisciplinar 25 

15: Acompanhamento e elaboração 

10: Apresentação/Retorno à 

comunidade 

Logbook/Diário de Campo 15   

Total   100   

Cada período terá ferramentas diferentes para avaliar a atividade interdisciplinar  

1º: Relato de experiência 
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2º: Projeto de Intervenção  

3º: Projeto Terapêutico Singular 

4º a 8º: a definir por cada etapa (cada escola definirá a forma mais adequada): projeto de intervenção, 

projeto associado ao TCC, etc. 

 

a) O diagnóstico situacional é uma das etapas do projeto de intervenção. 

 

b) Os professores poderão realizar uma mostra científica ao final do período letivo, computando como 

apresentação. 
 

 

IV. Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI, VII e VIII (IESC) 

 

IESC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 25   

Avaliação Diária 10   

Encontro Interdisciplinar 25 

15: Acompanhamento e elaboração 

10: Apresentação/Retorno à 

comunidade 

Logbook/Diário de Campo 15   

Total   100   

Cada período terá ferramentas diferentes para avaliar a atividade interdisciplinar  

4º a 8º: a definir por cada etapa (cada escola definirá a forma mais adequada): projeto de intervenção, 

projeto associado ao TCC, etc. 

 

a) Cada período terá ferramentas diferentes para avaliar a atividade interdisciplinar  

 

 

V. Habilidades e Atitudes Médicas I, II, III, IV, V (HAM) 

 

HAM 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 
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Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 20   

Avaliação Diária 35 

15: conhecimento aplicado 

(sugestões: fórum, vídeo, atividade 

em ambiente virtual – Canvas). 

Sugestão: OSCE virtual 

20: habilidades e atitudes 

(Instrumento de avaliação) 

OSCE 20 

1x, no final (conhecimentos 

aplicados em 

habilidades e atitudes) 

Total   100   

 

a) OSCE 5 deverá ser integrado com Clínica Cirúrgica I. 

 

b) Avaliação diária prática com incidentes críticos: o aluno inicia as atividades com pontuação total, e 

vai perdendo a cada falta identificada pelos instrutores de práticas. Os alunos deverão estar bem 

identificados durante as atividades para que a avaliação seja direcionada corretamente (crachás, 

adesivo com nomes, etc.). 

 

VI. Habilidades e Atitudes Médicas VI, VII e VIII (HAM) 

 

HAM 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 25   

Avaliação Diária 30 
conhecimento aplicado em  

habilidades e atitudes 

OSCE 20 

1x, no final (conhecimentos 

aplicados em 

habilidades e atitudes) 
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Total  100  

 

a) HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada; 

b) Avaliação diária prática com incidentes críticos: o aluno inicia as atividades com pontuação 

total, e vai perdendo a cada falta identificada pelos instrutores de práticas. Os alunos deverão 

estar bem identificados durante as atividades para que a avaliação seja direcionada 

corretamente (crachás, adesivo com nomes, etc.). 

 

 

VII. Clínica Integrada I, II e III (CI) 

 

 

CI 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 25   

Não programada  5 

Duas vezes, 2,5 pontos cada 

(sugestão: avaliação, mapa 

conceitual) 

TICs 5 Duas parciais de 2,5 pontos 

OSCE 20 

1x, no final (conhecimentos 

aplicados em 

habilidades e atitudes) 

Avaliação Observada no 

Ambiente de Prática 

(AOAP) 

10  

MARC 10  Duas parciais de 5 pontos 

Total   100   

 

a) OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada. 



 

              
 

 
 
 

 

Avenida Ibicaraí, n.º 3270, Bairro Nova Itabuna, Itabuna – Bahia, CEP 45611-000 

 

VIII. Clínica Cirúrgica  I (CC) 

 

CC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 20   

OSPE 20  
1x, no final (conhecimentos 

aplicados) 

Avaliação prática 

20 Rubricas 

15 

Logbook (CANVAS) – laboratório 

de práticas – com presença do 

monitor e/ou técnico do 

laboratório obrigatoriamente, 

checagem e registro no Canvas 

Total   100   

 

a) OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada. 

 

IX. Clínica Cirúrgica II (CC) 

 

CC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 25   

OSPE 20 
1x, no final (conhecimentos 

aplicados) 

Avaliação prática diária 30  
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(DOPS – observação 

direta de habilidades em 

procedimentos) 

 

Total   100   

 

 

X. Clínica Cirúrgica III e IV (CC) 

 

CC 

Média: 70 
Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

Conhecimentos, 

Habilidades e 

Atitudes 

Teste de proficiência 10  

N1 específica 15   

Integradora 25   

OSPE (CC 3 e 4) 20  
1x, no final (conhecimentos 

aplicados) 

Avaliação prática diária 20  

RCC (raciocínio clínico 

cirúrgico) 
10 

Avaliação do desenvolvimento dos 

passos do RCC (instrumento de 

avaliação no Canvas) 

Total   100   

 

a) OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada. 

 

 

XI. Avaliações Integradoras de todos os módulos por período 

 

Modelo Avaliação Integradora (1º e 2º períodos) 

SOI HAM IESC MEP 

27 questões, sendo: 7 questões, sendo: 8 questões, sendo: 8 questões, sendo: 

3 integrando c/ IESC 1 integrando c/ IESC 1 integrando c/ HAM 1 integrando c/ IESC 

3 integrando c/ HAM 1 integrando c/ SOI 1 integrando c/ SOI 1 integrando c/ SOI 
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3 integrando c/ MEP 1 integrando c/ MEP 1 integrando c/ MEP 1 integrando c/ HAM 

 

Modelo Avaliação Integradora (3º e 4º) 

SOI HAM IESC 

30 questões, sendo: 12 questões, sendo: 8 questões, sendo: 

4 integrando c/ IESC 2 integrando c/ IESC 2 integrando c/ HAM 

4 integrando c/ HAM 2 integrando c/ SOI 2 integrando c/ SOI 

 

Modelo Avaliação Integradora (5º, 6º, 7º e 8º períodos) 

SOI/CI HAM IESC CC 

30 questões, sendo: 6 questões, sendo: 6 questões, sendo: 10 questões, sendo: 

3 integrando c/ IESC 1 integrando c/ IESC 1 integrando c/ HAM 1 integrando c/ IESC 

3 integrando c/ HAM 1 integrando c/ SOI/CI 1 integrando c/ SOI/CI 1 integrando c/ SOI/CI 

3 integrando c/ CC 1 integrando c/ CC 1 integrando c/ CC 1 integrando c/ HAM 

 

 

XII. Teste de proficiência, N1 e Não Programadas 
 

 

a) O teste de proficiência será semestral, apresentando a seguinte composição estrutural: 

 

i. 6 (seis) áreas: Básico, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e 

Obstetrícia, Saúde Coletiva/Medicina de Família e Comunidade; 

ii. 120 (cento e vinte) questões; 

iii. Composição do Item: Texto-base + Enunciado + 5 Alternativas; 

iv. Questões de múltiplas escolhas, contemplando: complementação simples; 

interpretação; asserção-razão; resposta múltipla (múltiplas estações); Verdadeiro ou 

Falso; 

v. Interpretação de textos, gráficos e figuras; 

vi. Atribuição de pontuação: 10 (dez) pontos em todos os módulos. 

 

b) As avaliações N1 e Não Programadas serão compostas por Itens com 4 (quatro) alternativas, sendo 

sugeridas duas questões dissertativas. 
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c) Deve-se considerar, ainda, o dimensionamento das avaliações tanto quanto ao tempo, número de 

questões e complexidade. 

 

Art. 5º Os professores de práticas são responsáveis pelo preenchimento do diário das turmas sob sua 

responsabilidade, e devem manter atualizados conteúdo, frequência e notas.  

 

Parágrafo único. A coordenação do curso e o Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência Docente 

deverão acompanhar o cumprimento dos prazos para lançamentos de frequências, conteúdos e notas. 

 

Art. 6º A avaliação pelos professores de práticas será realizada diariamente, devendo o docente 

construir tabela considerando frequência, quesitos atitudinais e habilidades e observar grupos, pois 

serão rotativos na proposta vigente. 

 

Art. 7º As avaliações N1 específica, Integradora, Avaliações práticas (Multiestações, OSCE, DOPS, 

MiniCex e outras) serão presenciais, exceto em casos de proibição ou restrição de sua realização por 

essa modalidade, por força de normas locais, estaduais ou federais. 

 

Art. 8º As avaliações não programadas, APG e práticas de todos os módulos serão presenciais, exceto 

em casos de proibição ou restrição de sua realização por essa modalidade, por força de normas locais, 

estaduais ou federais. 

 

Art. 9º O Teste de Proficiência será realizado em data definida no calendário acadêmico, informada 

aos discentes antes do início de cada período letivo, na modalidade presencial, de acordo com a 

regulação municipal, estadual ou federal. 

 

Art. 10 Independentemente de outros critérios, deve o professor atribuir nota 0,0 (zero) ao aluno que 

deixar de realizar, na data prevista, avaliações ou quaisquer atividades que lhes sejam pertinentes, bem 

como ao que utilizar meio fraudulento. 

 

Art. 11 O Exame Final é realizado no final do período letivo e visa à verificação da aprendizagem no 

componente curricular, constando de prova com questões objetivas e/ou subjetivas, dentre outras 

modalidades, destinado ao aluno que, tendo obtido nota inferior a 70 (setenta) e não inferior a 40 

(quarenta), tenha alcançado a frequência mínima exigida para o componente curricular. 

 

§1º A Avaliação de Exame Final terá a pontuação de 100 pontos, com aplicação de avaliação sem 

consulta com desenvolvimento de questões modelo ENADE. O Exame Final consistirá de uma prova 

teórica escrita 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. 

 

§2º Após a realização do Exame Final pelo aluno a nota será somada com o seu resultado final e após 

dividida por 2, obtendo-se a média final do aluno no semestre. A média final obtida entre o resultado 

final e o Exame Final deverá ser 60. Se o aluno alcançar média final igual ou superior a 60 está 

aprovado. Caso obtenha Média Final inferior a 60 estará reprovado na disciplina. 
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§3º Não será admitida a realização de prova final para os componentes curriculares de Trabalho de 

Conclusão de Curso I, Trabalho de Conclusão de Curso II, IESC/Comunidades, HAM, Clínicas 

Integradas e Clínicas Cirúrgicas. 

 

Art. 12 Admite-se o pedido de revisão de prova, exceto de provas práticas. 

 

§1º É assegurado ao acadêmico o direito de obter a revisão de prova, diretamente com o professor da 

disciplina dos instrumentos avaliativos descritos neste artigo. O acadêmico que não comparecer à 

revisão de prova e não apresentar justificativa fundamentada em evidências, não terá direito ao 

processo. 

 

§2º Para a solicitação de revisão de prova, tal pedido deverá ser fundamentado na literatura pertinente, 

e requerido através de formulário próprio, junto à Secretaria Acadêmica, endereçado à Coordenação 

de Curso, no prazo de até 3 (três) dias letivos após a divulgação da nota pelo professor no Portal 

Acadêmico. 

 

§3º A Coordenação de Curso realizará a análise do pedido de revisão de prova para indeferimento e/ou 

deferimento e notificará o professor da disciplina quando do deferimento, para que o mesmo proceda 

a revisão no prazo máximo de até 7 (sete) dias após receber a notificação. 

 

§4º A revisão da prova, exceto provas práticas ou outro elemento de avaliação, será realizada pelo 

professor da disciplina, na presença de outro professor designado por este.  

 

§5º O resultado da revisão da prova será comunicado ao requerente pela Coordenação e, em havendo 

alteração da nota, esta será comunicada à Secretaria Acadêmica, juntamente com a solicitação do 

interessado e a ata da revisão. 

 

Art.13 O aluno que perder alguma avaliação por motivo justificado terá que elaborar requerimento de 

Segunda Chamada na Secretaria Acadêmica, pagando taxa correspondente. Tal requerimento será 

analisado pela coordenação do curso e, caso apresente motivo justificado em lei, o aluno terá direito à 

avaliação. 

 

§1º A Segunda Chamada é uma avaliação substitutiva para somente uma das provas teóricas. A 

Segunda Chamada deverá concatenar todo o conteúdo do semestre.  

 

§2º A aplicação da Segunda Chamada deverá ser feita no fim do semestre letivo em dia letivo fixado 

em Calendário Acadêmico. 

 

§3º O prazo para dar entrada no requerimento de Segunda Chamada é de, no máximo, 2 (dois) dias 

letivos após a aplicação da avaliação, e deve ser acompanhado de atestado médico ou outro que 

justifique sua ausência no dia da avaliação. 
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Art. 14 Será aprovado no componente curricular o aluno que, além de alcançar, em qualquer caso, a 

frequência mínima exigida às aulas e demais atividades programadas: 

 

I - independentemente do Exame Final, obtenha Nota Final de Aproveitamento (NFA) igual ou 

superior a 70 (setenta); ou 

 

II - mediante Exame Final, obtenha Média Final resultante da média aritmética entre a Nota Final de 

Aproveitamento e a Nota do Exame Final igual ou superior a 60 (sessenta). 

 

Art. 15 Está sujeito à retenção em determinada série o aluno que não tenha cumprido as exigências 

curriculares estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

Art. 16 Em consonância com o previsto na Lei de Diretrizes e Bases - LDB e com os critérios 

estabelecidos pela Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, os alunos com extraordinário 

aproveitamento em determinados componentes curriculares, demonstrado por exames de proficiência 

especialmente aplicados, poderão ter a duração de seus estudos abreviada. 

 

Art. 17 Define-se o exame de proficiência como um sistema especial de avaliação, aplicado em caráter 

excepcional, que lhe possibilita avançar nos estudos, mediante comprovada demonstração do domínio 

do conteúdo, das habilidades e das competências requeridas por componente curricular ou grupo de 

componentes curriculares do currículo do seu curso. 

 

§1º O exame de proficiência em língua estrangeira ou em informática exige exame teórico e prático, 

incluindo, no caso de língua estrangeira, a comunicação oral e, no caso de outros componentes 

curriculares, processos de avaliação que possibilitem a demonstração do conhecimento, das 

habilidades e das competências requeridas pelo componente curricular. 

 

§2º As condições e critérios para a realização do exame de proficiência, bem como a regulamentação 

do seu processo são, em qualquer caso, objeto de resolução do CONSUP. 

 

Art. 18 Havendo situações de componentes curriculares, em que o sistema de avaliação da 

aprendizagem necessite ser diverso ao proposto nesta Resolução, caberão à Coordenação do Curso e 

ao docente da disciplina o encaminhamento de justificativa e a proposta de avaliação ao Núcleo de 

Apoio Pedagógico e Experiência Docente (NAPED), que contribuirá com a análise da solicitação para 

a decisão da Coordenação do Curso de deferimento ou indeferimento. 

 

Art. 19 Este Sistema de Avaliação de Desempenho entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI, após análise e aprovação do 

Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna - FASAI 

 

 

Itabuna – Bahia, 14 de dezembro de 2021. 
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