
 

 

Orientações para Avaliação de Conhecimento Integrado para Alunos 

 Visa avaliar a integração e a absorção interdisciplinar dos conteúdos absorvidos ao longo 
dos semestres de cada curso. Além disso, pretende aferir a capacidade do aluno em 
interpretar textos, buscando preparar os discentes para concursos e o Enade. Em caso de 
dúvida, consulte a coordenação de seu curso ou a Direção da FCS. A prova objetiva visa a 
avaliar o grau de conhecimento teórico do aluno, necessário ao desempenho de suas 
funções na profissão escolhida, terá duração de 03 horas e será composta de questões de 
múltipla escolha, com 05 alternativas cada uma, e uma questão dissertativa, de acordo 
com o conteúdo programático das disciplinas de cada período e curso.  

 
Calendário de Atividades 

Data Horário Atividades 

13 de Junho 
(quinta-feira) 
Manhã 

08h15 Abertura das salas 

08h30 Início da aplicação das provas 

11h30 Término das provas 

13 de Junho 
 (quinta-feira) 
Noite 

18h45 Abertura das salas  

19h00 Início da aplicação das provas 

22h00 Término das provas 

 

APLICAÇÃO DA PROVA 

 

 A ACI tem duração prevista de no mínimo 1h30min e máxima de 3h. 

 As portas das salas serão abertas com 15 minutos de antecedência do início 

da prova: 08h15 para o período matutino e 18h45 para o período noturno.  

 O aluno deverá dirigir-se à sala designada para sua turma (verificar na porta de 

cada Bloco) 

 O aluno deverá realizar a prova na data, horário, sala e local de sua turma e 

curso. 

 O período de tolerância para atrasos é de 15 minutos. Após esse prazo, a 

entrada não será permitida. 

 O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos 

esclarecimentos do professor e a leitura das orientações gerais. 

 As turmas serão divididas conforme o curso: 

 

BLOCO CURSOS 

04 Odontologia 

07 

Biomedicina  

Enfermagem 

Estética 

Fisioterapia 

09 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Castejón Serviço Social 

 

 O aluno receberá um Caderno de Questões e a Folha de Respostas com o 

mesmo número de questões da prova. 

 O aluno deverá ler as questões cuidadosamente e escolher apenas uma 

resposta que considerar correta. 



 Em cima da carteira, só serão permitidos caneta, azul ou preta, lápis e 

borracha. 

 O aluno só poderá retirar-se da sala de aplicação da prova depois de 

transcorrida 1h30min do tempo total de duração da prova. 

 Para sair após 1h30min do início da prova, o aluno deverá levantar a mão 

chamando o professor, aguardá-lo no seu lugar e lhe entregar a Folha de 

Respostas e o caderno de questões, podendo destacar a capa para futura 

conferência com o gabarito a ser divulgado. O aluno deverá também assinar a 

lista referente à entrega da Folha de respostas. 

 Os alunos só poderão levar o caderno de questões restando 01 hora para o 
término da prova.  

 É importante preencher o questionário de avaliação da ACI. 
 Não será admitido, na sala ou no local de prova, o aluno que se apresentar 15 

minutos após o início da prova. 

 Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o 

atraso ou a ausência do aluno, nem a aplicação da prova fora do local, sala, 

data e horário preestabelecidos. 

 O aluno não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem permissão do 

professor. 

 O aluno que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar o 

Coordenador do seu Curso ou a Direção da FCS. 

 Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, 

livros, manuais, impressos, anotações e/ou outro tipo de pesquisa, bem como 

o uso de telefone celular, protetor auricular, boné, gorro, chapéu e óculos de 

sol. 

 O telefone celular, durante a aplicação da prova, deverá permanecer desligado. 

 Alunos que cursam DP’s deverão fazer a prova na turma e período em que 

estão matriculados. 

 Alunos pertencentes a outras Faculdades, que cursam disciplinas na FCS, 

estão liberados de prestar a ACI, estando dispensados no dia 28 de novembro, 

com faltas abonadas pelo professor da disciplina. 

 A nota obtida na ACI representará 30% da Nota NB2 de cada disciplina 

cursada no semestre: ACI (30%) + Nota da disciplina (70%) = NB2 

 O gabarito será publicado dentro de 03 dias nos murais dos Blocos 04, 07, 09 e 

Castejón. 

 

30 minutos antes do término das provas 

 Os alunos serão avisados quando faltarem 30 minutos para o término da prova, 

sendo alertados que não haverá tempo adicional para transcrição das 

respostas no Gabarito. 

 

 

Premiação da ACI 

 Os alunos com maior nota de cada curso receberão um certificado e um prêmio 

da Direção da Faculdade e Coordenação do Curso. 

 Em caso de empate, será verificada a nota de desempenho do aluno no curso, 

recebendo o prêmio aquele com a maior nota. 

 


