
 

 
DA AVALIAÇÃO DO ALUNO 

 

Art. 30. A avaliação no internato médico deve seguir um modelo variável 

de formas de avaliações, como também na maneira da distribuição de 

pesos (média ponderada), permitindo que o aluno seja avaliado 

amplamente, e que diversas competências também sejam também 

contempladas. A seguinte distribuição de pontos será seguida no Internato 

4.0: 

 

O objetivo desse modelo de avaliação é buscar um equilíbrio entre 

avaliações cognitivas e de habilidades e atitudes, mesmo com suas 

AVALIAÇÃO NO INTERNATO 4.0 

DISTRIBUIÇÃO TIPO DE AVALIAÇÃO VALOR 

Cognitiva 

T. de Proficiência- N1 Peso 2 

Trilhas de aprendizagens Peso 2 

Avaliação de Conteúdos  

(média das 7 avaliações) Peso 2 

N2 Peso 4 

Habilidade e Atitudes 

MiniCex + Atitudinal Peso 3/ 5 

Portfólio 4.0: OSCE, avaliação 

360O, casos clínicos, simulação 

realística 
Peso 5 

T. de Progresso Peso 2 

Avaliação Geral de 

Conhecimentos 
9o. Período (semana 1 do 

internato) 
Para nivelamento 

 
Média Cognitiva = (TPfx2) + (TAx2) + (Média das 7ACx2) + (N1x4) / 10 

 
Média Habilidades e Atitudes = (MniCex x 3/5) + (Portx5) + (TPgx2) / 10 



 

subavaliações com pesos diferentes. 

O portifólio 4.0 é uma forma diversificada e livre para que cada cenário, de 

acordo com suas possibilidades, possam mesclar formas diferentes de 

avaliações. 

Buscamos valorizar o os testes de progresso e de proficiência. Quando 

não ocorrer o primeiro, a nota do aluno será 10,0 (dez). A nota do teste de 

proficiência vale  pelo semestre. 

Cada parte das avaliações cognitivas e de habilidades e atitudes valerá 

10,0 pontos. Casas decimais da média final, quando maior ou igual a 0,5 

serão arredondadas para 1,0 (o aluno ganhará ponto), e quando menor que 

0,5 serão arrendondadas para 0,0 (o aluno perderá ponto). 

A avaliação cognitiva, na modalidade AVALIAÇÃO DE CONTEÚDOS, terá 

7 etapas, sendo uma a cada semana da rotação, e cada uma valerá 10 

pontos. Ao final das sete semanas o aluno terá uma média aritmética 

simples (soma das sete notas e dividio por 7 das sete avaliações como 

média final da AC, cujo peso é 2 dentro da AVALIAÇÃO COGNITIVA. 

Em adição, quando o aluno iniciar o 9o. período, na segunda semana de 

estágio, o mesmo será submetido a uma AVALIAÇÃO GERAL DE 

CONHECIMENTOS. Essa avaliação conterá 60 questões, sendo 10 de 

cada área do internato. Não será computada como pontos, mas servirá de 

referência de qualidade acadêmica dos alunos. As notas obtidas serão 

comparadas entre os pares de sua IES, e das demais do Grupo Afya. 

 

Art. 31. No caso de ausência, não justificada, na data e horário 

estabelecidos para os exames, não haverá possibilidade, sob quaisquer 

circunstâncias, da aplicação de nova avaliação. Quando apresentada em 

tempo hábil (máximo de três dias após aplicação da avaliação), a 

justificativa de ausência será devidamente registrada e analisada pela 

coordenação local para deliberação sobre a autorização de segunda 



 

chamada. 

 

Art. 32. As avaliações teóricas, obrigatoriamente, ocorrerão de acordo com 

o calendário acadêmico em todos os cenários. 

 

Art. 33. Ao término de cada rotação, declara-se aprovado naquele rodízio 

o aluno que obtiver média final de, no mínimo, setenta (70) pontos na parte 

cognitiva e setenta (70)  em habilidades e atitudes. 

 

Art. 34. O aluno que alcançar a Nota Final igual ou superior que 70 

(setenta) pontos é aprovado na disciplina (rotação), obtendo os créditos 

correspondentes. 

 

Art. 35. O aluno que obtiver menos 70% (setenta por cento) de 

aproveitamento na Nota Final, deverá repetir o rodízio na (s) área (s) em 

que foi reprovado, ao final do Curso. 

 

Art. 36. Após a prova teórica, em até 24 horas, o gabarito será publicado 

nas localidades. 

 

§ 1º. O aluno que não concordar com o gabarito poderá entrar com recurso 

em, no máximo, 48 horas (dois dias úteis) após a publicação do gabarito. 

O aluno deverá fazer o pedido por escrito, detalhando a justificativa, as 

referências pertinentes, e entregar ao Secretário local, com apondo sua 

(do aluno) assinatura. 

 

§ 2º. Quando a questão for anulada, o valor da questão será somado à nota 

da prova do aluno. Ou seja, não haverá redistribuição dos pontos da 

questão anulada. 

 



 

Art. 37. Os conteúdos a serem cobrados nas provas serão aqueles listados 

nos Planos de Ensino do INTERNATO AFYA, e/ou lista de tópicos 

elencadas pela Direção Geral. 

 

Art. 38. Os critérios de promoção do aluno serão: 

 

As avaliações COGNITIVAS e de HABILIDADES E ATITUDES são 

independentes, ou seja não acumulativas na rotação. Alunos que tirarem 

menos que 7,0 em uma das duas avaliações estará reprovado na rotação. 

 

É pré-requisito, para que o aluno faça as últimas 7 semanas de cada 

especialidade, ser aprovado nas primeiras 7 semanas. Qualquer 

reprovação, em uma das 7 semanas de cada especialidade médica do 

internato, o auno deverá refazer a rotação. Esta reposição somente poderá 

ocorrer após ter concluído o internato, ou seja, não poderá fazer rotações 

concomitantes, o que, certamente, adiará a colação de grau do aluno. 

 


