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CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO 

PERMANTE / ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES DO CURSO DE 

MEDICINA POR PORTIFÓLIO 

 

1 - Formas de registro: 

Os alunos serão avaliados por um registro de notas pontuado de 0 

(zero) a 100 (cem) pontos, conforme descrição abaixo, para fins de 

recebimento de declaração de conclusão da atividade / estágio: 

- Muito fraco – 0 (zero) a 20 (vinte) pontos – pontuado o NÃO 

DESENVOLVIMENTO ou a INADEQUAÇÃO da habilidade ou 

competência adquirida durante o período avaliado. 

- Fraco – 20,1 (vinte vírgula um) a 40 (quarenta) pontos – pontuado o 

DESENVOLVIMENTO incompleto – subdesenvolvimento - da 

habilidade ou competência adquirida durante o período avaliado. 

- Regular – 40,1 (quarenta vírgula um) a 60 (sessenta) pontos – 

pontuado o desenvolvimento parcial da competência ou habilidade 

adquirida durante o período avaliado. 

- Bom – 60,1 (sessenta vírgula um) a 80 (oitenta) pontos – pontuado o 

bom DESENVOLVIMENTO da habilidade ou competência adquirida 

durante o período avaliado; 

- Muito Bom – 80,1 (oitenta vírgula um) a 100 (cem) pontos – 

pontuado o excelente DESENVOLVIMENTO ou o 

DESENVOLVIMENTO COMPLETO da habilidade ou competência 

adquirida durante o período avaliado. 

-  

2 -Aprovação: O aluno deverá apresentar aproveitamento de no mínimo 

60%, sendo este percentual adquirido depois de somada a avaliação de 

todos os conceitos citados no item quatro deste documento, a serem 

avaliados pelo médico orientador da instituição parceira, além de 

freqüência 100% no estágio, não sendo permitido atrasos superiores à 
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15 minutos. Neste caso o aluno perderá a carga horária do 

referido dia / plantão.  

3 - Reprovação – Será reprovado o aluno que não obter o mínimo de  

60% de aproveitamento em qualquer e não atender os requisitos 

constantes no item cinco deste documento, não recebendo, para tanto, 

o certificado de conclusão da atividade.  

4 - Itens de avaliação contida no Portfólio Individual de Atividades 

de Educação Permanente /  Estágios Extracurriculares 

Visando contemplar as habilidades e competências desenvolvidas 

e necessárias, descritos no Projeto Político Pedagógico do Curso 

Medicina da FAMEVAÇO, para a constituição de uma boa  formação do 

complementar do profissional médico no que tange um perfil 

humanista, crítico e reflexivo, com capacidade de atuação nos 

diferentes níveis de atenção a saúde, com base no rigor científico e 

intelectual, com visão global, que respeite os princípios éticos e 

bioéticos, aspectos sociais e culturais dos indivíduos e da coletividade, 

estabelece-se os seguintes critérios para avaliação: 

4.1 – RESPONSABILIDADE (20 pontos) 

 Pontualidade - Chegar no horário estipulado previamente para o 

início das atividades e respeitar o horário de encerramento das 

atividades. 

 Assiduidade – respeitar o limite de faltas previstas neste portfólio.  

 Apresentação pessoal - Branco completo ou jaleco, juntamente 

com calçado fechado.  

 Discrição - não será permitido comportamento inadequado ao 

setor. Também serão observados as palavras e os atos para com a 

equipe de trabalho, pacientes, e outros. 
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4.2 – CONTROLE EMOCIONAL E HABILIDADE NA TOMADA DE 

DECISÃO (15 pontos) 

 - Segurança para lidar com pacientes, equipe e demais membros do 

setor; 

 - Maneira com que abordará assuntos / tema de caráter interno e ou 

delicado; 

4.3 – HABILIDADE EM RECURSO E PROPEDÊUTICAS MÉDICAS (25 

pontos) 

 - A conduta será discutida previamente com o supervisor, porém o 

aluno deverá demonstrar iniciativa e capacidade de tomada de decisão 

embasada em critérios clínicos.  

4.4 – COMPETÊNCIA AVALIAR E/OU REAVALIAR O PACIENTE – 

TRAÇAR CONDUTA CLÍNICA, PROGNÓSTICO E TRATAMENTO (25 

pontos) 

 - Será avaliada a evolução do aluno, deixando claro o intuito de 

aprendizado e estudo constante, sobretudo no que tange as disciplinas 

já abordadas ao longo dos períodos de formação médica. 

4.5 – COMPORTAMENTO ÉTICO / CAPACIDADE DE TRABALHAR 

EM EQUIPE (15 PONTOS) 

- Respeito; 

 - Educação; 

- Sigilo das informações; 

 - Interação com todos os membros da equipe.  

5 – FREQUÊNCIA:   mínimo de 75% da carga horária total da atividade 

/ estágio / plantão, não sendo permitido atrasos superiores à 15 

minutos. Neste caso o aluno perderá a carga horária do referido dia / 

plantão.  
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 Em casos de participação em atividades extracurriculares, 

tais como cursos, congressos e simpósios, a solicitação deverá ser feita 

com antecedência mínima de 15 dias e autorizado pela Coordenação do 

NAEPS, devendo o aluno, após a participação, apresentar o certificado 

da referida atividade. 

 
 

Atenciosamente; 
 
 

 
____________________________________________________________ 

Prof. Fabiano Moreira da Silva 

Coordenador do NAEPS – Núcleo de Assessoramento em 
Educação Permanente em Saúde. 

fabiano.educ@gmail.com 
Tel: 99905-0025  
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