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EDITAL PARA PROVA INTEGRADA
2017.1
O Diretor Acadêmico da Faculdade Adventista da Bahia no uso de suas atribuições comunica as
normas referentes à realização da Prova Integrada (PI) a ser realizada no semestre 2017.1.
1. Da natureza e nomenclatura da Prova Integrada
1.1 A Prova Integrada é um instrumento de verificação da aprendizagem global aplicada
aos estudantes de todos os cursos de graduação (bacharelado/licenciatura/tecnólogo) em
funcionamento na FADBA.
2. A Prova Integrada tem por objetivos:
a. Ampliar o contato dos estudantes com questões de múltipla escolha, tão comuns
em concursos e exames em larga escala;
b. Verificar o desempenho dos estudantes ao longo de sua formação inicial;
c. Estabelecer metas de avanço para o escore individual e coletivo;
d. A partir da análise de seus resultados, investir em práticas educativas que
contribuam positivamente para o aprendizado do estudante;
e. Estimular práticas interdisciplinares.
3. Da periodicidade e peso
3.1 A Prova Integrada vale 2,0 pontos e a participação na mesma é obrigatória ao aluno
por se tratar de uma das notas pertinentes aos componentes curriculares envolvidos na
mesma.
3.2 Acontece uma vez a cada semestre letivo em data previamente agendada e divulgada
pela Direção Acadêmica e pelas Coordenações dos cursos.
4. Da estrutura
4.1 A prova, individual e sem consulta é composta por 35 questões de conteúdos
específicos ministrados durante o semestre e de conhecimentos gerais.
4.2 Cada uma das questões será composta por 5 alternativas indicadas pelas letras A, B,
C, D, E, sendo que somente uma dessas responde corretamente à questão.
4.3 Os conteúdos a serem abordados na prova são aqueles indicados pelos professores
dos respectivos componentes curriculares.
4.4 A prova será composta por um caderno de questões e um gabarito que deve ser
preenchido pelo estudante com caneta preta ou azul.
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5. Data, local e horário
5.1 No semestre 2017.1, a Prova Integrada será realizada no dia 07 de maio (domingo),
em dois turnos:
5.1.1 Das 8:00 às 12:00 para os cursos da Saúde (Enfermagem, Fisioterapia,
Odontologia e Psicologia).
5.1.2 Das 14:00 às 18:00 para os cursos de Ciências Sociais (Administração,
Gestão em Tecnologia da Informação, Secretariado Executivo e Ciências
Contábeis) e Educação (Pedagogia).
5.2 Acontecerá nas dependências da Faculdade Adventista da Bahia.
6. Sobre o local onde cada aluno irá realizar a prova
6.1 Cada aluno deve procurar, na semana que antecede a aplicação da prova, nos
murais do prédio universitário, para saber o local onde deverá fazer a prova.
7. Do dia da prova
7.1 O aluno deverá comparecer ao seu local de prova com pelo menos 30 minutos de
antecedência munido com caneta preta ou azul.
7.2 Os portões serão fechados às 7:55 e 13:55 impreterivelmente.
7.3 Após o fechamento dos portões não será mais permitida a entrada de alunos.
7.4 A prova terá início às 8:00 e às 14:00, com duração máxima de 4 horas.
7.5 O preenchimento do gabarito é de responsabilidade exclusiva do acadêmico.
7.6 Caso haja rasuras no gabarito, o mesmo não será substituído, ficando as questões
rasuradas automaticamente anuladas.
7.7 Não é permitido o uso de celulares, calculadoras ou similares durante o período de
realização da prova, mesmo fora de sala.
7.8 Em caso de estar portando celulares ou similares, os mesmos deverão ser colocados
nas sacolas específicas para isso, ser devidamente identificados e guardados
embaixo das carteiras até a conclusão da prova.
7.9 Os mesmos deverão estar desligados sob pena de cancelamento da prova para o
usuário caso toquem;
7.10 Após o início de realização da prova, o aluno só poderá retirar-se da sala após o
período de 1 hora.
7.11 Ao final da prova o acadêmico levará consigo o caderno de questões e deverá
entregar ao aplicador o gabarito devidamente preenchido e respondido sem
rasuras.
8 Dos casos especiais
8.1 Os alunos que cursam quatro ou mais disciplinas farão a prova e responderão as
questões referentes às disciplinas que cursam.
8.2 Esses acadêmicos deverão fazer o apontamento e especificação no gabarito da
prova conforme orientação dada pelo aplicador de prova;
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8.3 Os alunos que não fazem a prova terão sua nota distribuída entre outras avaliações
que terão um valor maior.
9 Da correção da prova
9.1 A PI será corrigida a partir da leitura ótica dos gabaritos devidamente preenchidos e
assinados pelos acadêmicos, por isso, é extremamente importante que se tenha atenção
para o correto preenchimento do mesmo.
9.2 A pontuação do estudante dar-se-á em função da quantidade de acertos que
obtiver na prova.
10 Da divulgação do gabarito
O gabarito preliminar será divulgado em até 48 horas após a realização da PI nos murais
da FADBA.
11 Da curva da nota
A nota curva será considerada a partir do aluno com a maior quantidade de acertos de
cada período.
12 Da prova substitutiva
12.1 Caso perca a Prova Integrada, o aluno deverá fazer a prova substitutiva de todas
as disciplinas nas quais houver necessidade de compor a nota em que estiver
matriculado no semestre.
13 Da divulgação da nota
A nota obtida pelo aluno será disponibilizada em até vinte dias após a realização da PI.
14 Dos recursos
14.1
Após a divulgação das notas o aluno terá o período de até 48 horas para
proceder, se necessário com a solicitação de recursos.
14.2
Os recursos deverão ser apresentados junto à Coordenação dos Cursos.
14.3
Os recursos deverão ser apresentados por meio do preenchimento de
formulário específico para esse fim.
14 Das disposições finais
Os casos omissos serão apreciados e resolvidos pela Direção Acadêmica juntamente com
a Assessoria Pedagógica e as Coordenações dos cursos.
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