
 

 

 

 

MEDICINA 
Sistema de Avaliação e Promoção do Estudante 2022.1 e 2022.2 

 
Avaliação para o semestre letivo 2022.1 e 2022.2 será: 

 

1. N1 e Integradora dos 1º, 2º, 3º, 4º períodos serão nacionais, com calendário único para todas as unidades 

(PRESENCIAL FÍSICA, no ITPAC Palmas), sendo que para o primeiro semestre as avaliações dos 1º, 2º e 3º períodos; 

e para o segundo semestre do 1º ao 4º período. 

2. Todos módulos de todos os eixos terão provas de 2ª chamada ou avaliação substitutiva das avaliações 

cognitivas e práticas de todos os eixos, em acordo com os regimentos das IES. De acordo com as normas 

aprovadas pelo NDE em 22/01/2022. 

3. Exame final ou especial: previsto somente para os módulos dos eixos SOI e MEP. Todos os outros 

módulos dos eixos IESC/Comunidades, HAM, Clínicas Integradas e Clínicas Cirúrgicas não terão exame 

final ou especial. 

 

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

SOI 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

 Integradora 20  

   Três vezes (3 + 4 + 3) – Para as avaliações valendo 3,0 
   pontos recomenda-se: 6 questões, sendo 2 

 
Avaliação processual 
(não programada) 

 

10 
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 

Conhecimentos, Avaliações em 
15 

1ª Avaliação Multiestação – 7,5 pontos 
Habilidades e Atitudes Multiestações 2ª Avaliação Multiestação – 7,5 pontos 

   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: 

 
Avaliação Diária nos 
Laboratórios 

 

7 
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. 

Total  100  



 

2. 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 

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. 

. 
 

2.1. Integração Ensino-Serviço-Comunidade VI, VII, 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. 



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

MEP 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

Conhecimentos, 
Habilidades e 

Atitudes 

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 

 
 

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

HAM 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

 Integradora 20  

   15: conhecimento aplicado 

Conhecimentos, 
Habilidades e 

Atitudes 

 
Avaliação Diária 

 
35 

(sugestões: fórum, vídeo, atividade 
em ambiente virtual – Canvas). 
Sugestão: OSCE virtual 
20: habilidades e atitudes 

   (Instrumento de avaliação) 
   1x, no final (conhecimentos 
 OSCE 20 aplicados em 
   habilidades e atitudes) 

Total  100  

*OSCE 5 integrando com Clínica Cirúrgica I 
 

4.1. 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) 

Total  100  



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

CI 
Média: 70 

 

Tipo de avaliação 
 

Pontos 
 

Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

 Integradora 25  

 

 
Conhecimentos, 

Habilidades e 
Atitudes 

 

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 

*OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada 
 

6. Clínica Cirúrgica I (CC) 
 

CC 
Média: 70 

 

Tipo de avaliação 
 

Pontos 
 

Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

 Integradora 20  

 

Conhecimentos, 
Habilidades e 

Atitudes 

 

OSPE 
 

20 
1x, no final (conhecimentos 
aplicados) 

  

20 
 

Rubricas 

 
Avaliação prática 

 Logbook (CANVAS) – laboratório de 
práticas – com presença do monitor 
e/ou técnico do laboratório 
obrigatoriamente, checagem e 
registro no Canvas 

  15 

Total  100 

OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada 



 

 

6.1. Clínica Cirúrgica II (CC) 
 

CC 
Média: 70 

 

Tipo de avaliação 
 

Pontos 
 

Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

 Integradora 25  

Conhecimentos, 
Habilidades e 

Atitudes 

 

OSPE 
 

20 
1x, no final (conhecimentos 
aplicados) 

 Avaliação prática diária 
(DOPS – observação direta 

de habilidades em 
procedimentos) 

 
 

30 

 

Total  100 

 

 
6.2. Clínica Cirúrgica III e IV (CC) 

 

CC 
Média: 70 

 
Tipo de avaliação 

 
Pontos 

 
Obs.: 

 Teste de proficiência 10  

 N1 específica 15  

 Integradora 25  

 

Conhecimentos, 
Habilidades e 

Atitudes 

 
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 

*OSCE/OSPE integrado: HAM, Clínica Cirúrgica e Clínica Integrada 



 

 
Teste de proficiência 

O teste de proficiência será aplicado: 

• 1x por semestre 

• 6 áreas: Básico, Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde 
Coletiva/Medicina de Família e Comunidade 

• 120 questões 

• Item: Texto-base + Enunciado + 5 Alternativas 

o Questão de múltiplas escolhas 
▪ Complementação simples 
▪ Interpretação 
▪ Asserção-razão 
▪ Resposta múltipla (múltiplas estações) 
▪ Verdadeiro ou Falso 

o Interpretação de textos, gráficos e figuras 
 

Valor: 

• Na Matriz de Medicina, 10 pontos em todos os módulos. 

 
N1 e Não programadas de cada IES 

Itens com 5 alternativas 
Sugeridas duas questões dissertativas 

 

 

SISTEMA DE PROMOÇÃO E PROGRESSÃO 
 

Eixo SOI 
• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento). 
• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento). 
• Deve fazer Exame Especial o estudante com média parcial igual ou superior a 40 e inferior a 70 e 

frequência mínima de 75%. Será aprovado com Exame Especial o estudante que obtiver média 
aritmética (nota da média final + nota do exame especial) igual ou superior a 60. Em caso de não 
comparecimento ao Exame Especial, a nota respectiva a ser atribuída ao mesmo é 0 (zero). 

 
 

EIXO MEP 
• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento). 
• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% 

(setenta e cinco por cento). 

• Deve fazer Exame Especial o estudante com média parcial igual ou superior a 40 e inferior a 70 e 
frequência mínima de 75%. Será aprovado com Exame Especial o estudante que obtiver média 
aritmética (nota da média final + nota do exame especial) igual ou superior a 60. Em caso de não 
comparecimento ao Exame Especial, a nota respectiva a ser atribuída ao mesmo é 0 (zero). 



 
 

Eixo HAM 
 

• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 
(setenta e cinco por cento). 

• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% (setenta 
e cinco por cento). 

• Para os módulos do eixo de Habilidades e Atitudes Médicas não são previstos os regimes de Exame 
Especial e de Dependência. 

 
 

Eixo IESC/Comunidades 
• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento). 
• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% (setenta 

e cinco por cento). 
• Para os módulos do eixo de IESC/Comunidades não são previstos os regimes de Exame Especial e de 

Dependência. 
 

Eixo Clínicas Integradas 
• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento). 
• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% (setenta 

e cinco por cento). 
• Para os módulos do eixo de Clínicas Integradas não são previstos os regimes de Exame Especial e de 

Dependência. 
 

Eixo Clínicas Cirúrgicas 
• É aprovado no módulo o estudante com média final igual ou superior a 70 e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento). 
• É reprovado no módulo o estudante com média final inferior a 70 e/ou frequência inferior a 75% (setenta 

e cinco por cento). 
• Para os módulos do eixo de Clínicas Cirúrgicas não são previstos os regimes de Exame Especial e de 

Dependência. 
 

Sistema de Progressão no Curso 
1. para ingressar no 6º período, o aluno deverá ter sido aprovado em todos os módulos anteriores 

2. para ingressar no Internato, o aluno deverá ter sido aprovado em todos os módulos anteriores 

Obs.: 
Será implantado a partir da entrada em 2022.1. Para os demais períodos o item 1 será uma recomendação. 
O item 2 já está em vigor para todos os alunos de todos os períodos. 

 
 
 

O NDE aprova por unanimidade dos presentes o sistema de avaliação com as ressalvas realizadas acima citadas. 



 
 

 

Definição de 2ª. Chamada 
a. Segunda chamada para as seguintes provas: N1, NP, Integradora, Proficiência, OSCE e prova prática de 

laboratório. Essas provas serão em formato único, sendo as partes teóricas com questões teóricas e a prática 

com questões práticas de raciocínio clínico. A perda de pontuação pode substituir no máximo 30 pontos. Por 

exemplo: se o aluno perdeu 40 pontos, ele só consegue recuperar até 30 pontos com a prova final. 

 
 

Atestados justificam, mas não abonam a falta: 
a. Atestado para dia de prova: entregue oficialmente para a secretaria acadêmica em até 72h após a aplicação 

da mesma, com exceção das NPs para as quais não há obrigatoriedade de apresentação de atestado médico 

e/ou outro documento que justifique a ausência. O referido documento será direcionado para a coordenação 

de curso. 

b. Atestado para dias letivos sem avaliação prevista em calendário, mas com avaliação diária/conceito: entregue 

ao professor(es) para que os mesmos dêem ciência no próprio atestado se aceitam ou não. Na sequência, o 

mesmo deverá ser entregue à secretaria para arquivamento na pasta do aluno. 

 

       Observações: 

1- Fica acordado que os professores dobrarão a rubrica do conceito, quando o aluno apresentar atestado da aula 

anterior. 

2- O aluno tem até 72h para entregar o atestado na secretaria em caso de dia de prova. O aluno ficará com uma cópia 

para apresentar ao(s) professor(es) para ciência e justificativas das faltas dos conceitos. 

3- O NDE aprova o arredondamento de notas pela regra decimal de arredondamento (até 0,4).  

4- Atestado de óbito segue o regido por lei. 


