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Os grupos tutoriais do Curso de Medicina da UEFS são atividades pedagógicas onde

os alunos são avaliados diariamente a partir de seu desempenho cognitivo e afetivo na discussão

dos problemas propostos, tendo a interação grupal como ativadora do processo ensino-

aprendizagem. Por isso, a ausência da vivencia grupal gera perdas no ensino-aprendizagem que

dificilmente poderão ser repostas por qualquer outra forma de atividade. A avaliação das

atividades repositórias terá como objetivo minimizar as perdas na aquisição final do conhecimento,

sem entretanto almejar a reposição das perdas causadas pela ausência no processo de interação

grupal.

Com o objetivo de garantir aos alunos que tenham faltado às atividades tutoriais por

motivo justo, fica definido uma segunda avaliação repositória nas condições abaixo mencionadas.

1. Terão direito às atividades de reposição, desde que não ultrapasse o limite de 25% de

faltas garantidas pelo regimento da UEFS, os alunos que cumprirem os seguintes

requisitos:

 Falta por motivo de doença, mediante a apresentação de atestado médico emitido pelo

Serviço Médico Universitário (SMU) e/ou com revalidação do mesmo, a ser entregue no

colegiado de curso no prazo legal de 48h úteis.

 Falta por motivo de luto ou doença (de conjugue ou parente em primeiro grau), mediante a

apresentação de atestado ou declaração de óbito, a ser entregue no colegiado de curso no

prazo legal de 48h uteis.

 Falta por motivo de licença maternidade (respeitando-se o regimento da UEFS), mediante

apresentação de certidão de nascimento, a ser entregue no colegiado de curso no prazo

legal de 48h úteis.

 Falta por motivo de licença paternidade (respeitando-se os prazos legais), mediante

apresentação de certidão de nascimento, a ser entregue no colegiado de curso no prazo

legal de 48h úteis.

 Falta por motivo de convocação judicial, mediante apresentação do documento

convocatório, a ser entregue no colegiado de curso no prazo legal de 48h uteis.



 Apresentação de trabalho em evento científico (tema livre, conferência, pôster, ou

equivalente) e/ou participação como representante discente do curso de medicina da

UEFS em atividades ligadas ao movimento estudantil. O aluno terá direito a reposição de

até dois eventos ao longo do ano letivo, devendo, no entanto, informar com antecedência

de no mínimo 15 (quinze) dias, através de ofício, ao colegiado do curso. Após o evento

deverá entregar os respectivos certificados no colegiado de curso no prazo legal de até

48h uteis após o término do evento. Fica estabelecido que nenhum aluno poderá ter

reposição para mais de um evento dentro de um mesmo módulo temático.

2. A avaliação deve ser obrigatoriamente uma prova escrita dissertativa versando sobre o(s)

conteúdo(s) do(s) objetivo(s) do problema devolvido no dia faltado.

3. A elaboração da prova é de responsabilidade do coordenador do modulo temático que

deverá aplicá-la no prazo máximo de 10 (dez) dias uteis após a falta. A correção, a

devolução para o aluno e a divulgação da nota deve ocorrer também no prazo máximo de

10 (dez) dias úteis.

4. A atividade de reposição valerá 50% do valor da atividade tutorial perdida pelos motivos

expostos no primeiro parágrafo dessa norma. Ou seja, terá nota variando entre 0,0 (zero) e

5,0 (cinco) e valerá como conceito único da atividade tutorial referente ao dia faltado.

5. É função da secretaria do colegiado informar ao coordenador do módulo o nome dos

alunos que tiverem direito a reposição do tutorial em cada problema estudado.

Os casos omissos nessa norma devem ser encaminhados por escrito a comissão de

avaliação para serem submetidos a discussão na próxima reunião ordinária da CAM.

Feira de Santana, 13 de novembro de 2013.
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