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Teste do Progresso Individual – TPI INSPIRALI  

Edital de Participação e Premiação 
 
 
 

 
Apresentação 

 

A INSPIRALI é o resultado de décadas do trabalho realizado pelas escolas médicas do 

Ecossistema Ânima, em cada um dos seus polos de atuação, sempre buscando tornar 

realidade o princípio fundamental de “transformar o Brasil por meio da educação”. 

Como instituição educacional, seu propósito é compartilhar o ensino de Medicina e 

saúde, conhecimento gerado individualmente por todas as suas unidades diariamente, 

transformando-o em metodologias e práticas de ensino e aprendizagem de efetividade 

comprovadas, alinhadas aos padrões metodológicos mundiais e, sobretudo, que traduzam as 

necessidades de seus alunos e seus pacientes. 

 

 
Descrição 

 

O Teste de Progresso Individual (TPI) é um teste de perguntas com múltiplas 

alternativas de resposta e somente uma correta. As perguntas podem ou não ter um 

enunciado (“vinheta”) com cenários (caso clínico, situação de vida ou experimental, 

literatura científica). As perguntas são referenciadas pela matriz curricular dos cursos e 

alinhadas à diretriz curricular nacional do curso de Medicina. É uma avaliação longitudinal e 

repetida (semestral) dos conhecimentos dos estudantes. 

 

 
Responsabilidade 

 

A construção é de responsabilidade da INSPIRALI. As questões (itens) são construídas 

pelos docentes dos cursos de Medicina, revisadas por pares e aprovadas por comitê de 

especialistas. 

 

 
Enquadramento da atividade 

 

O TPI é uma atividade de avaliação semestral, de caráter voluntário – não obrigatório, 

direcionada para TODOS os estudantes de Medicina, regularmente matriculados, do primeiro ao 

sexto ano. 

 

 
Objetivo 

 

Demonstrar o domínio de conhecimento completo esperado dos estudantes. As 

diferenças entre os níveis de conhecimento refletem nas pontuações obtidas. Quanto maior a 

progressão no currículo, mais altas as pontuações esperadas. Permite avaliação longitudinal e 

de forma autônoma em relação ao processo (atividades), mas não é independente do 

currículo. 
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Justificativa 
 

O TPI informa estudantes, docentes e faculdades sobre o andamento do processo 

educacional. Estudantes recebem avaliações de desempenho, com áreas fortes e outras com 

limitações que  podem requerer mais atenção. Docentes verificam temas que tiveram baixa 

sedimentação e podem balizar melhor tempos e recursos didáticos. Faculdades recebem 

informações sobre o aproveitamento de estrutura e processos educacionais. O teste cobre um 

amplo domínio de conhecimento médico relevante. A correção utiliza a Teoria de Resposta ao 

Item (TRI) que baliza as provas e permite que os desempenhos sejam equânimes, 

independentemente do nível de dificuldade das mesmas. 

 
Atividades 

 

Prova única com 120 perguntas (testes), com quatro alternativas de resposta. Duração 

prevista de quatro horas (2 minutos por teste). A avaliação será realizada por meio eletrônico e 

utilizando autenticação (login) e senha pessoal. A plataforma utilizada será a Ulife para as 

escolas já integradas e Blackboard para as escolas em integração. 

 

 
Público-alvo 

 

Todos os estudantes regularmente matriculados nos cursos de Medicina do cluster de 

escolas médicas administradas e gerenciadas pela INSPIRALI, em qualquer fase/etapa do 

curso. As escolas participantes do 3º Teste de Progresso organizado pela INSPIRALI são: 

 

ESCOLAS INTEGRADAS ESCOLAS EM INTEGRAÇÃO 

• Faculdade de Medicina Ages Irecê 

• Faculdade de Medicina Ages Jacobina 

• Universidade do Sul de Santa Catarina - 
Campus Pedra Branca 

• Universidade do Sul de Santa Catarina - 
Campus Tubarão 

• Universidade São Judas – Campus Cubatão 

• Faculdade da Saúde e Ecologia Humana 
(FASEH) 

• Centro Universitário de Belo Horizonte 
(UniBH) 

• Centro de Educação Superior de Guanambi 
(UNIFG) 

 

• Universidade Potiguar (UnP) 

• Universidade Salvador (UNIFACS) 

• Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – 
Campus MOOCA 

• Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – 
Campus São Jose dos Campus 

• Universidade Anhembi Morumbi (UAM) – 
Campus Piracicaba 

 

 
Dia, horário e local da prova 

 

A prova será realizada no dia 10/11/2021. O acesso a avaliação estará disponível 

a partir das 7h até às 14h. A prova terá um tempo máximo de duração de 4 horas, sendo 

que o horário limite para entrega será às 18h (a avaliação será automaticamente 

fechada após esse horário). O ambiente de aplicação é a plataforma do Ulife, para as 

escolas integradas, e do Blackboard, para as escolas em integração, que deverá ser 

acessado utilizando os dados  fornecidos previamente pelas IES ou no portal do aluno. 
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Resultado 
 

A Indicação direta de acerto simples será liberada no Ulife e no Blackboard no dia 
10/11/2021, a partir das 19h. Os resultados de desempenho (notas individuais) serão fornecidos 
utilizando o modelo da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Os estudantes receberão relatórios e 
desempenho: respostas corretas por área e tema, acertos entre os examinandos de uma 
mesma prova, intra e interinstitucional.  

As questões também serão classificadas e organizadas em sete domínios: promoção (à 
saúde),  prevenção, gestão, diagnóstico, terapêutica, processos normais e processos patológicos. 
O desempenho do estudante será mensurado por porcentagem de acerto em cada domínio. 

O estudante que realizar o TPI receberá um relatório individual que será enviado por e-
mail no inicio do semestre seguinte ao de realização do TPI.  

 
Certificação 

 

Todos os participantes que concluírem a prova receberão um “CERTIFICADO DE 

PARTICIPAÇÃO” e uma declaração de 10 horas de Atividade Complementar (hora atividade). 

 
Premiação 

 

Será concedido entre os alunos participantes um total de 24 prêmios: um prêmio 

para o primeiro lugar de cada etapa e um prêmio para o segundo lugar de cada etapa das 

escolas participantes, de acordo com os critérios presentes neste regulamento. O ranking de 

classificação para premiação é nacional. O prêmio para os primeiros colocados (1 de cada 

etapa) será um Kindle Oasis 32GB e o prêmio para os segundos colocados (1 de cada etapa) 

será um Estetoscópio Classic III LITTMANN. 

 
Critérios de Premiação 

 

As notas serão consolidadas após análise da TRI e serão premiados os estudantes que 

se classificarem em PRIMEIRO e SEGUNDO lugares de cada etapa/semestre (da 1º a 12ª 

etapa)  considerando todos os participantes regulares e válidos da prova. 

Se houver empate, o critério desempate considerado será: 

• O aluno que obtiver maior número de domínios com performance acima de 50% será 

o melhor classificado. 

Persistindo empate: 

• O aluno que obtiver maior número de domínios com performance acima de 75% será 

o melhor classificado. 

A cerimônia de entrega dos prêmios acontecerá em data a ser definida após a divulgação 

dos  resultados, não podendo exceder 30 dias após a divulgação. 

 
REGRAS PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

1. Só concorrerão os candidatos que realizarem toda a prova; 

2. A declaração de hora-atividade só será fornecida aos candidatos que realizarem 

toda a prova; 

3. Não serão realizadas revisões de prova; 

4. Estará desclassificado o candidato que tentar burlar o processo de alguma forma; 
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5. Estará desclassificado o candidato que utilizar a plataforma de forma indevida.



5 

 

 

 


