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UNIDADE: Natal/RN 
PERÍODO: 2017.2 

 
 

O coordenador pedagógico da UNINASSAU/NATAL, Alexsandro Gonçalves de Andrade, nas 

suas atribuições legais do cargo e baseado no regimento interno do Grupo Ser Educacional: 

expõe o seguinte: considerando o compromisso com a qualidade de ensino que a Faculdade 

UNINASSAU firma perante a comunidade acadêmica,  torna público o Edital do “I Simula 

Nassau”, para os cursos de Graduação em Administração, Ciências Contábeis, Biomedicina, 

Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, Psicologia e Serviço Social. 

Art. 1º. Ficam abertas as inscrições para o “I Simula Nassau”, semestre 2017.2, descritos neste 

edital no período de 0 1 / 1 1  a  1 8 / 1 1 / 2 0 1 7  n o  s i t e  e x t e n s a o . u n i n a s s a u . e d u . b r .  

Art. 2º.  Dos requisitos para o aluno dos cursos de graduação para inscrição:  

a) Estar regularmente matriculado em curso superior de graduação em: Administração, Ciências 

Contábeis, Biomedicina, Direito, Educação Física, Enfermagem, Fisioterapia, Gastronomia, 

Psicologia e Serviço Social da UNINASSAU/NATAL;  

b)  Constar como aluno registrado nos períodos mencionados abaixo: 

- 6º período do curso de Administração; 

- 6º período do curso de Ciências Contábeis; 

- 4º período do curso de Biomedicina; 

- 8º período do curso de Direito; 

- 4º período do curso de Educação Física; 

- 6º período do curso de Enfermagem; 

- 6º período do curso de Fisioterapia; 

- 2º período do curso de Gastronomia; 

- 7º período do curso de Psicologia; 

- 8º período do curso de Psicologia; 

- 4º período do curso de Serviço Social; 

Art. 3º. Do Local, dia e hora da prova: 

a) As provas ocorrerão no dia 18 de novembro de 2017 na unidade de Capim Macio, localizada 

na Av Eng. Roberto Freire, 1514 – Capim Macio, das 08:00 às 12:00. A divulgação das 

salas estará afixada na Sala dos Professores da unidade. 
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Art. 4º Da prova, das horas complementares e da pontuação: 

a) A prova será composta de 40 questões, conforme as disciplinas do período, de acordo com o 

item “b” do Art. 2º deste edital.  

b) Para os alunos que realizarem a prova do Simula Nassau serão contemplados com 6 horas 

de atividades complementares. 

c) A pontuação será escalonada de acordo com a quantidade de acertos e será inserida na AV1 

em todas as disciplinas do período, de acordo com o item “b” do Art. 2º deste edital.  

d) A pontuação escalonada será da seguinte forma: 

 De 01 a 20 acertos: 0,0 ponto, correspondendo a 50% de acertos na prova 

 De 21 a 25 acertos: 0,5 ponto, correspondendo a 52,5% a 62,5% de acertos na prova  

 De 26 a 30 acertos: 0,5 ponto, correspondendo a 65% a 75% de acertos na prova 

 De 31 a 35 acertos: 0,5 ponto, correspondendo a 77,5% a 87,5% de acertos na prova 

 De 36 a 40 acertos: 0,5 ponto, correspondendo a 90% a 100% de acertos na prova 

e) A pontuação será cumulativa, de acordo com o número de acertos, podendo o aluno somar a 

totalidade de 2,0 pontos. 

f) Em caso de anulação de questões, a pontuação será redimensionada de acordo com a 

porcentagem de acertos, obedecendo o escalonamento de pontuação. 

g) Os recursos seguem o mesmo trâmite e modus operandi já definido nas normativas internas; 

 

Art. 5º Dos resultados  

 

a) O gabarito oficial de cada curso será publicado a partir do dia 20 de novembro de 2017. 

b) As inclusões das horas complementares serão computadas a partir do dia 20 de 

novembro de 2017. 

c) A inclusão das notas do Simula Nassau, conforme o item “d” do Art. 4º, ocorrerá até o dia 23 

de dezembro de 2017. 

 
  Natal/RN, 08 de novembro de 2017. 

 

 
Alexsandro Gonçalves de Andrade 

Coordenador Pedagógico 

 


