
 

 
 

PRINCÍPIOS E PROCESSOS AVALIATIVOS 
 

A FMC adota os princípios avaliativos ancorados na concepção de que a 
avaliação é um processo contínuo e integrante da formação humana, uma vez 
que possibilita o diagnóstico de questões relevantes, aferindo os resultados 
alcançados considerando os objetivos propostos, identificando mudanças de 
percurso necessárias. A prática da avaliação do processo ensino-
aprendizagem está intrinsecamente relacionada a uma concepção de 
educação e à missão a que se propõe realizar uma instituição de ensino. 
Nesse sentido, a FMC adota os seguintes princípios básicos:  

• A avaliação é um processo contínuo e sistemático, pois faz parte do processo 
ensino-aprendizagem, nele se integrando. Não pode ser esporádica ou 
improvisada e, sim, constante e planejada, de modo a reorientar e aperfeiçoar 
o processo pedagógico.  

• A avaliação é funcional porque se realiza em função dos objetivos previstos, 
os quais se constituem elementos norteadores da avaliação.  

• A avaliação constitui-se em um importante instrumento para orientar o 
processo pedagógico, fornecendo informações aos discentes/docentes da IES 
sobre a atuação dos mesmos. De acordo com esses princípios adotados, a 
avaliação não objetiva punir os que não alcançarem o que se pretende, mas 
ajudar cada um a identificar melhor suas necessidades de formação e 
empreender o esforço necessário para seu próprio desenvolvimento 
profissional.  
Dessa forma, a prática da avaliação do processo ensino-aprendizagem, no 
âmbito dos cursos ofertados pela FMC, cumpre funções como: diagnosticar os 
conhecimentos que o discente possui antes de se introduzir um novo assunto; 
identificar as dificuldades de aprendizagem, sendo que algumas dessas podem 
ser de natureza cognitiva e ter origem no processo ensino aprendizagem; 
determinar se os objetivos propostos foram ou não atingidos; fornecer dados ao 
docente para repensar e melhorar sua ação pedagógica; promover resgate de 
competências e habilidades.  
Tomando como referência os princípios avaliativos adotados pela IES, os 
procedimentos de avaliação são determinados pelos docentes responsáveis 
por cada componente curricular e apresentados nos Planos de Ensino, que 
devem ser levados ao conhecimento dos discentes, no início do semestre 
letivo. 
 A avaliação é um processo que faz parte da ação educativa, ocorrendo de 
forma contínua e sistemática ao longo da formação do estudante. Tem caráter 
mediador entre o estudante e o conhecimento, formando par dialético com os 
objetivos de aprendizagem, de modo que os aspectos formativo, diagnóstico e 
somativo, em relação dialética, devam propiciar o redirecionamento das 
atividades propostas como forma de garantir o alcance dos estudantes em 
relação aos objetivos do Curso e a aprendizagem dos componentes 
curriculares. As práticas avaliativas da aprendizagem na FMC estão pautadas 



no processo de avaliação formativa, apresentada como processo de leitura 
sistemática da realidade, possibilitando a tomada de consciência da situação, 
por meio da interpretação das informações, no sentido de oferecer subsídios 
para intervenção e possível mudança na realidade. Os componentes 
curriculares dos cursos estão organizados, por semestre, em torno dos 
núcleos: fundamental, profissional e prático, concomitantemente com 
perspectivas interdisciplinares, de forma a garantir um progressivo 
desenvolvimento do perfil do egresso apresentado nos PPCs. Todos esses 
momentos, portanto, devem representar a compreensão não somente dos 
conceitos fundamentais discutidos em cada núcleo, mas diagnosticar o grau de 
apreensão do conjunto dos conteúdos de formação – conhecimentos científicos 
e pedagógicos que compõem o currículo do curso.  
As estratégias e os instrumentos de avaliação devem caracterizar-se pela 
reflexão teórico-prática a respeito dos objetivos e conteúdos previstos nos 
projetos e planos de ensino dos componentes curriculares e como processo de 
leitura sistemática da realidade. Os instrumentos de avaliação, bem como os 
critérios de correção, são elaborados pelos docentes, de acordo com a 
proposta de trabalho desenvolvida, ao longo do período letivo a que se 
referem. A utilização de diferentes instrumentos de avaliação é recomendada 
como forma de garantir tanto o processo contínuo da avaliação, como a 
utilização de diferentes formas de expressão dos conhecimentos adquiridos e 
construídos; as dúvidas se constituem como elementos redirecionadores do 
planejamento, no sentido de possibilitar a aprendizagem dos acadêmicos. 
Assim, podem ser utilizados instrumentos tais como: seminários, atividades de 
campo, atividades coletivas e individuais realizadas em sala-de-aula ou 
extraclasse, projetos de pesquisa e extensão, provas, atividades escritas, júri-
simulado, avaliação oral, estudos de casos, enfim, trabalhos relacionados aos 
objetivos e conteúdos efetivamente trabalhados nos diversos componentes 
curriculares. Baseada nestes princípios avaliativos, a FMC define as seguintes 
ações preferenciais no desenvolvimento de seu processo de avaliação:  

• Avaliar o estudante através de múltiplos instrumentos que permitam indicar os 
conhecimentos construídos pelos discentes, entre eles: produções textuais, 
orais, pesquisas, relatório de atividades, provas de caráter operatório, e 
registros da participação dos estudantes em dinâmicas de sala de aula.  

• Utilizar, na construção dos instrumentos de avaliação, os referenciais 
estabelecidos na matriz de competências, habilidades e conteúdos curriculares 
desenvolvidos.  

• Estabelecer, para cada período, a aplicação de no mínimo duas, entre três, 
verificações da aprendizagem: AV1 e AV2, e AV3.  

• Atribuir ao professor a elaboração, aplicação e julgamento da avaliação de 
rendimento escolar e das atividades acadêmicas dos cursos.  

• Realizar a avaliação do desempenho escolar de forma global, incidindo sobre 
a apropriação de conhecimentos e sobre a frequência, conforme disposto no 
Regimento da IES.  
De acordo com as normas regimentais fica o docente obrigado a realizar no 
mínimo dois processos avaliativos de modo a obter duas notas semestrais 
independentes, denominadas PA1 e PA2.  
Os processos avaliativos que resultarão nas notas PA1 e PA2 devem ser 
constituídos de mais de uma modalidade avaliativa, sendo uma delas, 
obrigatoriamente, a Avaliação Curricular Integrada (ACI), com implantação 
gradativa, nos per. A avaliação de desempenho acadêmico obedece ao 
estabelecido no Regimento Geral da FMC, abrangendo aspectos de 
rendimento e de assiduidade relativos a cada componente curricular. De 
acordo com objetivos definidos pelos componentes curriculares, a avaliação 



dos discentes abrange a aquisição de conhecimentos, de habilidades e de 
atitudes, considerando-se o que cada etapa tem a contribuir na formação 
profissional. Cabe ao docente responsável pelo componente curricular, em 
consonância com a Coordenação de Curso de Graduação, definir a natureza 
dos trabalhos e das avaliações de rendimento escolar, os quais poderão 
constituir-se em avaliação escrita e oral, relatório de atividades práticas, 
seminário, trabalho de campo, estudo de caso, avaliação de situação-problema 
e visita técnica.  
Os procedimentos de avaliação são determinados pelo docente e apresentados 
no plano de ensino do componente curricular, levado ao conhecimento dos 
discentes, no início de cada período letivo, sendo que avaliação realizada pelo 
docente, mediante estratégias por ele definidas, tem peso 8,0 (oito) e a 
Avaliação Curricular Integrada ACI, englobando conhecimentos de todos os 
componentes curriculares, tem peso 2,0 (dois). Será aprovado no componente 
curricular, o discente que obtiver média semestral igual ou superior a 6,0 (seis) 
e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). Caso o discente 
obtenha média inferior a 6,0 (seis) pontos exigidos para aprovação, e igual ou 
superior a 4,0 (quatro) pontos, o mesmo deverá realizar uma Avaliação 
Suplementar (AS), com todo o conteúdo do semestre ao final do período letivo 
para resgate do conhecimento, devendo nesta obter nota mínima de 6,0 (seis) 
pontos para aprovação. A média final do semestre será aquela obtida entre os 
dois PAs se for igual ou superior a 6,0 (seis) pontos, ou a nota obtida na AS. 
Será reprovado no componente curricular, sem direito a AS, o discente que 
obtiver média semestral inferior a 4,0 (quatro) e/ou não atingir o limite mínimo 
de 75% (setenta e cinco por cento) de presença, bem como aquele que obtiver 
na AS nota inferior a 6,0 (seis). A FMC adota o regime de dependência para o 
discente que não obtiver o aproveitamento e/ou a frequência mínima para 
aprovação em no máximo dois componentes curriculares por semestre letivo, 
conforme regimento e regulamento interno próprio da IES.  
 
No Estágio Curricular Obrigatório (Internato) - do Curso de Graduação em 
Medicina, é realizada uma avaliação de desempenho após rodízio nos módulos 
de Clínica Médica, Atenção Básica, Urgências e Emergências Médicas, 
Pediatria, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Ginecologia, Obstetrícia e Cirurgia 
Geral. De acordo com as normas regimentais, o estudante é obrigado a estar 
presente a no mínimo 75% das aulas dadas de cada componente curricular em 
que ele estiver matriculado, exceto o Estágio Curricular Obrigatório no qual é 
exigido o cumprimento integral da carga horária prevista no projeto pedagógico 
do respectivo curso. Caso o estudante ultrapasse o limite máximo de 25% de 
faltas a que tem direito, ficará automaticamente reprovado no componente 
curricular, sem qualquer possibilidade de estudos de recuperação; tão pouco 
lhe será permitido realizar exames finais. Cabe ao professor realizar o controle 
da frequência em sala de aula e notificar os alunos sobre suas faltas, o que 
pode também ser acompanhado pelo aluno no sistema acadêmico 
informatizado. 
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