
 

 

INFORMAÇÕES SOBRE AS AVALIAÇÕES DE SEGUNDA ETAPA ANO LETIVO – 2016.1 
 

A FACULDADE SETE DE SETEMBRO – FASETE vem, por meio do presente expediente, expor para ao 

final deliberar acerca dos procedimentos relativos às avaliações de segunda etapa do semestre letivo 2016.1. 

Em decorrência de sucessivas queixas oriundas da comunidade acadêmica no que diz respeito a 

determinados infortúnios enfrentados no âmbito da semana de avaliação acadêmica, o Conselho Superior da 

Instituição foi instado a adotar providências com o fim exclusivo de proporcionar melhorias à sistemática de 

aplicação das provas de etapa.  

Muito embora reconheça a IES que o período de avaliações naturalmente proporciona um ambiente 

de notável tensão, especialmente em seu corpo discente, a intensidade do barulho em dias de prova vem 

gerando dissabores de toda natureza pois além de comprometer a concentração daqueles que permanecem 

em sala de aula ainda respondendo às questões traz transtornos a todo ambiente acadêmico decorrentes, em 

sua maioria, de discussões por vezes exaltadas. Diga-se inclusive que vários professores clamam por silêncio e 

urbanidade, mas infelizmente nem sempre são atendidos. Registre-se ainda que os constantes tumultos 

podem ocasionar riscos até mesmo à segurança dos envolvidos, em virtude do quantitativo de pessoas 

circulando nos corredores, rampas e escadas da Fasete. 

Pensando EXCLUSIVAMENTE no bem estar da comunidade acadêmica e, visando eliminar as 

dificuldades acima relatadas, a IES, após diversas reuniões acolheu proposta, em sede colegiada (Conselho 

Superior, Coordenadores e Professores), de modelo de avaliação em bloco, visando primordialmente desfazer 

o imbróglio provocado pelos dissabores já relatados e proporcionar ganhos significativos a todos, tudo dentro 

do limite da discricionariedade acadêmico-administrativa que lhe é inerente, conforme a seguir: 

1 - Com essa nova formatação o discente disporia de tempo suficiente para responder às questões sem 

qualquer tipo de prejuízo, notadamente porque as provas já tinham sido pensadas sob essa perspectiva, com 

início previsto para 18h30min e término às 20h10min ou 21h00min.   

2 - Seria concedida tolerância de 20 minutos para os casos de eventuais atrasos, em respeito inclusive 

aos que residem fora do município ou mesmo aos que laboram e não conseguem chegar pontualmente às 

18h30min., com tempo mínimo de permanência de 50 minutos. Ninguém seria obstado de adentrar à 

Instituição ainda que atrasado, conforme habitualmente ocorre, observados, obviamente, determinados 

limites. Em sendo verificada a necessidade real de concessão de mais tempo para aplicação de certas provas 

igualmente seria possível estender o tempo de sua aplicação, especialmente por se tratar de um momento de 

adaptações.  

3 - O discente não teria que aguardar as avaliações dos últimos horários, ou seja, logo que chegasse à 

IES prontamente receberia as provas do dia e estaria liberado consequentemente mais cedo retornando a seu 

lar, tendo inclusive mais tempo para descansar e invariavelmente dedicar-se um pouco mais à prova do dia 

seguinte, conforme já ocorre com as provas finais.  



 

4 - Os professores teriam a possibilidade de corrigir as provas num menor espaço de tempo e, por 

conseguinte os resultados seriam publicados o mais rápido possível, sem haver justificativa para 

descumprimento dos prazos regimentais.   

5 -  Nenhuma prova seria aplicada em dia diferente dos horários letivos. 

6 - Os alunos que cursam disciplinas em várias turmas seriam acompanhados para que lhes fossem 

garantida a realização das provas sem qualquer contrariedade. 

Lamentavelmente, antes que a proposta fosse apresentada formalmente aos discentes, desencadeou-

se uma resistência à formatação de seu modelo de aplicação, o que é natural e absolutamente compreensível 

principalmente por se tratar de uma mudança.  

Nesse passo, na última quarta-feira (14 de junho), ocorreu uma reunião com representantes de turmas 

dos diversos cursos da IES na qual foi apresentada uma proposta por parte da comunidade estudantil visando 

à permanência do modelo anterior e, na ocasião, os presentes comprometeram-se em colaborar como 

verdadeiros parceiros para o processo de sensibilização dos demais a fim de JUNTOS evitarmos transtornos à 

aplicação das provas. 

 A proposta foi, portanto, submetida ao Conselho Superior da IES em 15/06. Por considerar razoáveis 

algumas ponderações feitas pelos estudantes dentre elas (tempo para revisão de conteúdo entre uma prova e 

outra, descanso mental e recomposição emocional) e, em vista do comprometimento dos participantes 

quanto à contribuição que pode ser dada pelos mesmos frente ao desconforto do barulho e animosidades nos 

corredores, A PROPOSTA DO CORPO DISCENTE FOI INTEGRALMENTE ACOLHIDA, DEVENDO PERMANECER O 

MODELO DE APLICAÇÃO DE PROVAS JÁ CONHECIDO. 

Conscientes de que o diálogo e a parceria são instrumentos importantíssimos para o processo de 

construção de uma sociedade melhor, a IES entende estar diante de um momento de notável crescimento de 

toda comunidade acadêmica, sem perder de vista a seriedade e a cooperação que devem conduzir as 

atividades desempenhadas por esta instituição, garantindo-se o respeito ao calendário acadêmico e aos 

Princípios e Valores Institucionais. 

Paulo Afonso – BA, 16 de junho de 2016. 
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