
6 - SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

 

A avaliação do processo ensino-aprendizagem no curso de Medicina reveste-se características 

especiais em consonância ao PPC, cuja organização curricular está estruturada em Módulos 

Interdisciplinares.   Em atendimento ao que determina as DCNs, as avaliações dos estudantes 

basear-se-ão em conhecimentos, habilidades, atitudes e conteúdos curriculares desenvolvidos, 

com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, privilegiando a avaliação 

formativa que possibilita a retroalimentação do processo ensino-aprendizagem, pelas diversas 

formas e procedimentos metodológicos de intervenção. A avaliação é contínua e processual 

realizada por instrumentos, modalidades e forma, aconselháveis aos Módulos Interdisciplinares 

levando-se em conta os diversos elementos que interagem no processo ensino-aprendizagem. 

 

Nessa perspectiva, os docentes do curso realizam 03 etapas avaliativas, com a distribuição dos 

100 pontos no período letivo, sendo as avalições de caráter permanente por cada Grupo 

Temático e avaliações integrativas modulares. O conjunto das atividades avaliativas fornecem 

subsídios para o aperfeiçoamento do processo ensino aprendizagem, prevenindo as 

dificuldades, a natureza e suas origens e, sobretudo, imputa aos docentes a responsabilidade 

de tomar decisões de caráter pedagógico, tendo como ponto de partida os resultados expressos 

nas avaliações, as quais resultam em informações sistematizadas e disponibilizadas aos 

estudantes, com mecanismos que garantem sua natureza formativa. Portanto, as Avaliações são 

atividades sistemáticas e formais de coleta de dados sobre a progressão continuada dos alunos 

e, a partir desta coleta, ações pedagógicas são desencadeadas para corrigir distorções e reforçar 

o direito de aprendizagem do estudante, sujeito do processo ensino-aprendizagem. 
 

Para o alcance dos objetivos do sistema de avaliação, os estudantes do curso de Medicina são 

submetidos a três diferentes processos avaliativos, sendo: AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS: 

Consistem na coleta de informações efetuada no início dos semestres letivos, com vistas à 

verificação do grau de domínio preliminar dos objetivos dos Módulos Interdisciplinares. Essas 

avaliações subsidiam a elaboração dos Planos de Ensino dos Módulos subsequentes. 

AVALIAÇÕES FORMATIVAS:  Caracterizam pela natureza de avaliação permanente, de forma 

regular e ao longo do processo formativo, com a finalidade de se obter dados sobre o progresso 

dos alunos. Esta avaliação fornece um feedback em tempo real ao estudante, além de possibilitar 

o diagnóstico de problemas ou de dificuldades específicas no aprendizado, viabilizando possíveis 

soluções ainda no transcorrer do semestre letivo. Em relação docente, possibilita a autoavaliação 

sobre as práticas pedagógicas.  AVALIAÇÕES SOMATIVAS: Ocorrem de forma periódica e ao 

final do semestre letivo, tendo por finalidade verificar o grau de domínio dos objetivos alcançados 

pelos estudantes.  Conforme os artigos 191 e 192 do Regimento Geral da Univale, será aprovado 

no Módulo o discente que, atendidas as exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas, nota igual ou superior a 70% (setenta por cento). Ao discente com 

rendimento igual ou superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento), no 

Módulo, será facultada a participação em exames suplementares, no valor de 100 pontos.  


