
 

 

PORTARIA/FAPAC/DIRGERAL/Nº 70, de 05 de abril de 2021 

 

Estabelece Sistema de Avaliação do 

Estudante semestre letivo 2021/1 do Curso 

de Medicina da Faculdade Presidente 

Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo 

Instituto Tocantinense Presidente Antônio 

Carlos Porto S/A.   

 

A Diretora Geral da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo Instituto 

Tocantinense Presidente Antônio Carlos Porto S/A - ITPAC PORTO, no uso das atribuições legais e 

regimentais, e  
 

CONSIDERANDO a continuidade da pandemia, com diferenças regionais; 

CONSIDERANDO, as Portarias do Ministério da Educação n° 343/2020 e nº 345/2020, que 

estabelecem medidas a serem adotadas pelas instituições de educação superior durante o período de 

ações emergenciais de saúde pública, permitindo optar-se pela substituição das atividades presenciais, 

exceto as práticas profissionais e de laboratório, por atividades realizadas na modalidade de educação 

à distância ou por meio de aprendizagem remota; ou a suspensão das atividades e readequação de seus 

calendários acadêmicos, com a reposição dos dias não cumpridos durante o período de suspensão; que 

possibilitou a adaptação das metodologias de ensino-aprendizagem e as atividades teórico-cognitivas 

para o ambiente remoto. 

CONSIDERANDO as diferentes realidades em relação à autorização para realização das atividades 

presenciais. 
 

CONSIDERANDO que o início do semestre letivo de 2021.1 será com todos os módulos, sem a 

reposição das perdas de 2020. 
 

CONSIDERANDO a homologação do parecer CNE, na qual o ensino remoto está autorizado até 

dez/2021, portanto, permitindo aplicar o MAPE nas atividades práticas do SOI de forma hibrida, 
RESOLVE: 
 

Art.1º Estabelecer Sistema de Avaliação do Estudante semestre letivo 2021/1 do Curso de Medicina 

da Faculdade Presidente Antônio Carlos - FAPAC, mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente 

Antônio Carlos Porto S/A – ITPAC PORTO, anexa a esta Portaria. 
 

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 Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições em contrário.  

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se. 

Porto Nacional/TO, 05 de abril de 2021. 

 

 

 

Fernanda Bittencourt Pamplona 

Diretora Geral 



 

 

FAPAC/ ITPAC PORTO - MEDICINA 
Sistema de Avaliação do Estudante - 2021.1 

 
Avaliação para o semestre letivo 2021.1 será: 

1. As avaliações Integradora, Avaliações práticas (Multiestações, OSCE, DOPS, e outras) serão 

PRESENCIAIS. Exceto, nas escolas que tenham lockdown ou proibição de atividades 

educacionais presenciais. A avaliação N1 específica será realizada via CANVAS. 

2. As avaliações não programadas, APG, e fundamentações práticas de todos os módulos 

poderão ser virtuais ou presencias, de acordo com a regulação municipal ou estadual em 

vigor no momento do período da avaliação. 

3. O Teste de proficiência está agendada para o dia: 27 de maio 2021. Faremos todos os 

preparativos para aplicação presencial, a depender dos decretos municipais e/ou estaduais 

sobre a pandemia no momento do teste. 

 
I. Avaliação do Estudante 
 
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.  
Coerente com a metodologia de ensino empregada no curso de Medicina, 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. 
Neste contexto, 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.  
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. (Miller, 1976) 
 



 

 

 
Figura 1: Pirâmide de Miller e tipos de avaliação 

  
De acordo com Collares (2019), para avaliar as habilidades comportamentais complexas devemos 
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 

 
Desta forma, o sistema de avaliação do estudante deverá ter: 
• Validade  
• Fidedignidade  
• Viabilidade  
• Equivalência  
• Impacto educacional 
• Aceitabilidade  
 
A avaliação será processual e multimétodos, superando a dicotomia entre a avaliação formativa e 
somativa, para promover a aprendizagem significativa.  Aplicar a proposição de Philippe 
Perrenoud que considera “como formativa toda prática de avaliação contínua que pretenda 
contribuir para melhorar as aprendizagens em curso”, desta forma, 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.  
 



 

 

Os métodos de avaliação dos módulos/estágios serão definidos de acordo com os objetivos 
educacionais: 
 
1. 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 Realização: 27/05 

N1 específica 15 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. Via CANVAS 

Integradora 20  09/06 

Não programada  10 
Três vezes, sendo uma para cada 
módulo (3 + 3 + 4) 

TICs 10  5 para a N1 e 5 para a N2 

Avaliação Diária na APG 15 2 avaliações de 7,5 pontos 

Avaliações em 
Multiestações 

10 1 avaliação de 10 pontos 

Avaliação de fixação de 
conhecimento 

10 MAPES via REAR 

Total   100   

*Fazer 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.) 
 
  



 

 

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 Realização: 27/05 

N1 específica 15 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 
12 a 16/04. 

Integradora 20  09/06 

Avaliação Diária 10   

Encontro Interdisciplinar 25 

15: Acompanhamento e 
elaboração 
10: Apresentação/Retorno à 
comunidade 

Logbook/Diário de Campo 20   

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. 

*Informado que a estrutura do portfólio no sistema online já está pronta. Falta implementar as 
ferramentas para Logbook e diário de campo. 
*O diagnóstico situacional é uma das etapas do projeto de intervenção. 
*Considerar fazer uma mostra científica em todo fim de período (ou fim do ano) para valer como 
apresentação. 
 

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

IESC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10 Realização: 27/05 

N1 específica 15 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. 

Integradora 25  09/06 

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. 



 

 

 
4. 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 Realização: 27/05 

N1 específica 20 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 
12 a 16/04. 

Integradora 20  09/06 

Apresentação/Qualificação do 
projeto 

10 

Apresentação do Projeto 
(MEP I) 
Qualificação do Projeto 
(MEP II) 

Projeto de pesquisa 30   

Avaliação diária 10   

Total   100   

 
  



 

 

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

HAM 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10 Realização: 27/05 

N1 específica 20 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. 

Integradora 20  09/06 

Avaliação Diária 30 
10 conhecimento aplicado 
20 habilidades e atitudes – 
acompanhamento quinzenal. 

OSCE 20 
1 avaliação, sendo 10 
conhecimento aplicado e 10 
habilidades e atitudes 

Total   100   

*OSCE 5 integrando com Clínica Cirúrgica I 
 
*Fazer 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.) 
 
 
 

6. 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 Realização: 27/05 

N1 específica 15 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. 

Integradora 25  09/06 

Avaliação Diária 30 
10 conhecimento aplicado 
20 habilidades e atitudes – 
Acompanhamento quinzenal 

OSCE – Prova Prática 20 
1 avaliação, sendo 10 
conhecimento aplicado e 10 
habilidades e atitudes 

Total  100  

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



 

 

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

CI 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10 Realização: 27/05 

N1 específica 20 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. 

Integradora 25 09/06 

TICs  10 5 para a N1 e 5 para a N2 

Avaliação Prática Diária 15 2 avaliações de 7,5 pontos 

MARC 20  2 avaliações de 10 pontos 

Total   100   

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

8. Clínica Cirúrgica I (CC I) 

CC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10 Realização: 27/05 

N1 específica 20 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. 

Integradora 25 09/06 

OSPE 20 1x, no final do semestre 

Fixação do conhecimento 20 

10 pontos: multiestações 
práticas de acordo com aulas 
teóricas (fixação do 
conhecimento). 
05 pontos: Relatório da visita ao 
centro cirúrgico. 
05 pontos: participação nas aulas 
(ficha de evolução). 

Não programada 5  

Total   100   

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

 
 
 



 

 

 
9. Clínica Cirúrgica II e III (CC) 

CC 
Média: 70 

Tipo de avaliação Pontos Obs: 

Conhecimentos, 
Habilidades e 
Atitudes 

Teste de proficiência 10 Realização: 27/05 

N1 específica 20 
Semanas: 1 a 7 (temas limite 
09/04) – Prova entre os dias 12 a 
16/04. 

Integradora 25 09/06 

OSPE (CC1) 
OSCE (CC 2, 3 e 4) 

20 1x, no final 

Avaliação prática (CC 1) 
DOPS (CC 2, 3 e 4) 

10 Avaliação em campo 

Não programada 5  

Pré Teste 10  

Total   100   

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

8 integrando todos 
os módulos 
regulares 

2 integrando todos os 
módulos regulares 

3 integrando todos os 
módulos regulares 

3 integrando todos os 
módulos regulares 

 

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 

 



 

 

MATRIZ 2015 E ANTERIORES 
 

Média: 70 Tipo de avaliação Pontos Modelo 
 

Observações 

Avaliação 
teórico-
cognitiva e 
prática 

Teste de 
proficiência 

10  27/05 

N1 30 
Etapa única: entre 12-
16/04 /Conteúdo: 1ª a 7ª 
semana 

Realização via CANVAS 

Prática N1 15 Avaliação prática diária 
Considerar frequência, quesitos atitudinais 
e habilidades. 

N2 30 
Etapa única (07/06 a 11/06) 
// Conteúdo: 8ª semana até 
o final 

PRESENCIAL. 

Prática N2 15 Avaliação prática diária 
Considerar frequência, quesitos atitudinais 
e habilidades 

TOTAL 100 PONTOS 

2ª Chamada 
(somente teóricas) 

 Presencial 
Conteúdo acumulativo 
Data ao final do semestre, a critério do 
professor 

Exame final 100 Presencial Todo o conteúdo do semestre 

 
Avaliação N1: 

 SCAII e SAI III 

 MFC VII 

 SM II 

 Saúde mental 

 Atividade de Integração 

 
Avaliação N2: 

 SCAII e SAI III 

 MFC VII 

 SM II 

 Saúde mental 

 Atividade de Integração 

 
 
Frequência: Registro de frequência – justificativa em casos de falta de conectividade, etc. 
 
  



 

 

 
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: 

 Nas matrizes antigas: 10 pontos em todos os módulos/disciplinas/estágios 

 Na matriz Afya, 10 pontos em todos os módulos. 

 
N1 e Não programadas 

Itens com 4 alternativas 
Sugeridas duas questões dissertativas 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


