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1. APRESENTAÇÃO

A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) é uma 
instituição pública de ensino superior e conhecedora dos movimentos 
para a melhoria do ensino superior e atua de acordo com a realidade 
social do Distrito Federal (DF). Assumiu o pacto de realizar a formação 
de profissionais de saúde em consonância com as diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos 
de Enfermagem.

Visando a formação de profissionais críticos, reflexivos, 
envolvidos com a profissão e com o SUS, o Curso de Graduação em 
Enfermagem da ESCS tem como missão “formar enfermeiros com 
excelência para a produção do cuidado, educação, pesquisa e gestão em 
saúde, consonantes com as políticas públicas” e a visão de “ser referência 
na educação superior em enfermagem utilizando as metodologias ativas” 
de ensino aprendizagem para a formação dos futuros profissionais. Esta 
decisão favorece a concretização de um processo avaliativo coerente 
com o currículo integrado.

A avaliação, de acordo com Luckesi (2000, p. 172) precisa ser 
entendida como um ato amoroso, acolhedor, integrativo e inclusivo e, 
neste sentido, é fundamental diferenciar avaliação de julgamento. O 
julgamento é um ato que distingue o certo do errado, incluindo o primeiro 
e excluindo o segundo. A avaliação deve acolher uma situação, ajuizar a 
sua qualidade e dar-lhe suporte para mudança, sempre que necessário. 
É com este intuito que a ESCS apresenta o Manual de Avaliação do 
Curso de Graduação em Enfermagem.

Neste manual são apresentados os princípios que fundamentam 
o sistema de avaliação do Curso de Graduação em Enfermagem da 
ESCS, os métodos de avaliação adotados, suas características, os 
formatos e os instrumentos utilizados na avaliação de estudantes, 
docentes, preceptores e recursos didático-pedagógicos.

          

  Gerência de Avaliação
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2. INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Enfermagem 
impõem um novo desafio às Escolas de Enfermagem com a exigência 
de uma formação condizente com as diretrizes do SUS. Por isso, os 
currículos de graduação devem ser delineados de forma a promover 
o desenvolvimento intelectual e profissional do estudante de forma 
responsável e autônoma em condições de aprendizagem constante. Trata-
se, portanto, de um desafio que exige a organização de novos padrões de 
avaliação educacional, a atenção dos educadores e de toda sociedade, 
não apenas à dimensão pedagógica, mas, sobretudo à dimensão social e 
política da avaliação, no sentido de retomar as concepções de democracia, 
de cidadania e de direito à educação (HOFFMANN, 2001).

Avaliação é um processo de emissão de juízo consciente de valor, 
envolvendo uma ação ética, reflexiva, dialógica e de respeito às diferenças, 
para o delineamento de uma ação educacional a serviço da melhoria da 
situação avaliada. Assim, a ação deve estar voltada essencialmente para 
as finalidades dos procedimentos avaliativos, e não estabelecida apenas 
na aplicação de métodos avaliativos tecnicamente perfeitos. 

Faz-se necessário considerar a diversidade, ou seja, reconhecer 
que os estudantes aprendem em ritmos diferentes. Estudantes diferentes 
necessitam de experiências de aprendizagem diversificadas para o domínio 
da mesma competência. Se o estudante não alcançou a maestria esperada 
na primeira avaliação, ele deverá ter outras chances de aprender e obter 
a competência necessária. Estas oportunidades dadas ao estudante não 
constituem um ato permissivo ou gratuito, mas o impelem a despender todo 
esforço, dedicação e capacidade criativa para a superação dos obstáculos 
encontrados em seu processo de aprendizagem. 

Esta avaliação emergente baseia-se no princípio da educabilidade, 
ou seja, a grande maioria das pessoas pode aprender e atingir competência 
em quase tudo, desde que lhes sejam proporcionados tempo e orientação 
necessários e por isso a necessidade de reavaliação é encarada como 
uma ocorrência natural dentro de uma prática avaliativa direcionada para 
o futuro. Os erros e as fragilidades observados devem ser considerados 
elementos propulsores de ações que desafiem os estudantes a refletir 
sobre as próprias estratégias de aprendizagem, no sentido de delinear, a 
partir do processo reflexivo, a melhor forma de superar as dificuldades e 
avançar nos domínios do conhecimento. 
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Considerando que o objetivo fundamental da avaliação 
educacional é o aperfeiçoamento do processo de aprendizagem, a 
avaliação deve estar focada fundamentalmente em uma abordagem 
formativa, ou seja, ao favorecimento do desenvolvimento do educando. 
A avaliação somente terá caráter formativo se o avaliador colocá-la a 
favor do processo de aprendizagem, pois “é a intenção dominante do 
avaliador que torna a avaliação formativa” (HADJI, 2000, p. 20). Propiciar 
um feedback contínuo do processo educacional possibilita o ajuste 
das estratégias de aprendizagem de acordo com as necessidades dos 
estudantes, conduzindo-os ao aprimoramento de sua aprendizagem.

As dificuldades que interferem no processo de aprendizagem 
dos estudantes devem ser corrigidas ao longo do processo instrucional, 
evitando os fracassos ao término de cada atividade educacional. 

Para Perrenoud (1999, p. 103),
“É formativa toda avaliação que ajuda o estudante 
a aprender e a se desenvolver, ou melhor, que 
participa da regulação das aprendizagens 
e do desenvolvimento no sentido do projeto 
educativo.”

Neste contexto, o processo educacional do Curso de Graduação 
em Enfermagem da ESCS está centrado no alcance dos objetivos de 
aprendizagem. Como o propósito é determinar se o estudante tem ou 
não o domínio desejado, a ESCS adotou a avaliação critério-referenciada 
onde o desempenho do estudante é analisado com base em um padrão 
de critérios que indicam a concretização de objetivos preestabelecidos.

As práticas avaliativas refletem o processo de ensino 
aprendizagem praticado pela Escola e ancorado em princípios curriculares 
compatíveis. Assim, o Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS 
foi delineado de acordo com as novas concepções de educação em 
Enfermagem e da prática profissional, comprometido com a assistência 
integral à saúde e a melhoria da qualidade de vida do ser humano, com 
base nas DCNs do Curso de Graduação em Enfermagem, mediante 
a adoção de um modelo pedagógico inovador, caracterizado por três 
princípios: aprendizagem centrada no estudante, baseada em problemas 
e orientada à comunidade. 

1º Na Aprendizagem Centrada no Estudante, a ênfase é no 
processo “aprender a aprender” e não na transmissão de conteúdos, 
com o intuito de favorecer o desenvolvimento do pensamento crítico, 
da capacidade reflexiva e das habilidades de autoaprendizagem. O 
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estudante participa ativamente da construção do próprio conhecimento, 
cabendo ao docente a função de propiciar meios e ambientes facilitadores. 
O processo de ensino aprendizagem está baseado nos princípios da 
pedagogia interativa e da aprendizagem do adulto, utilizando-se de 
estratégias desafiadoras que visam estabelecer a integração entre as 
ciências básicas e as habilidades, a articulação da teoria com a prática e 
a integração de conhecimentos.

2º Na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), os 
problemas são os elementos desafiadores e motivadores para a 
autonomia no processo de aprendizagem, estudo individual e aquisição 
de informações para a construção do conhecimento. Esta metodologia 
viabiliza a integração dos conceitos relevantes das ciências básico-
clínicas no contexto de um problema, possibilitando que os estudantes 
compreendam o significado e o propósito das ciências básicas para 
o exercício da Enfermagem. Os estudantes, ao serem expostos aos 
problemas no trabalho em pequenos grupos, definem objetivos de 
aprendizagem que possibilitam o maior aprofundamento sobre o tema 
específico do problema. A ABP possibilita que os aspectos biológicos, 
psicológicos, culturais e sociais (dimensões da integralidade) envolvidos 
no processo saúde-doença sejam discutidos de forma integrada.

O trabalho em pequenos grupos constitui a base de sustentação 
para a construção do conhecimento na ABP. A atividade em grupo, com 
o intercâmbio de informações e ideias, erros e acertos, convicções e 
dúvidas, constitui um recurso de aprendizagem fundamental para o 
desenvolvimento do processo de aprendizagem e cria um ambiente 
mais propício para interação, participação e colaboração, favorecendo o 
processo de aprendizagem dos estudantes por meio do diálogo com os 
respectivos pares.

3º Na Aprendizagem Orientada à Comunidade, os estudantes 
vivenciam, desde o início do curso, os problemas da comunidade, 
mediante a realização de atividades de aprendizagem vinculadas à 
realidade da saúde, aspectos sociais e culturais da população, para 
formar profissionais de saúde com perfis adequados às necessidades 
sociais e com visão multidisciplinar da profissão. O propósito principal é 
contribuir na formação geral dos profissionais de enfermagem, tornando-
os capacitados para detectar e compreender os problemas reais junto à 
comunidade, buscar soluções viáveis e aplicáveis e participar ativamente 
na solução de problemas relevantes que comprometem a saúde das 
pessoas, das famílias e da comunidade.
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3. PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO

O Sistema de Avaliação do Curso de Graduação em Enfermagem 
foi estruturado de acordo com os novos paradigmas do processo de 
avaliação educacional adotados pela ESCS em consonância com as 
diretrizes curriculares estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso 
(PPC).

Com o objetivo de qualificar a ação pedagógica, o sistema de 
avaliação do curso é realizado pelos estudantes, docentes, preceptores, 
coordenadores das Unidades Educacionais, processo educacional e 
recursos físicos e didático-pedagógicos (biblioteca, laboratório etc.).

Os princípios que regem o sistema de avaliação do curso são:

Princípio 1 - O processo de avaliação deve ser coerente e 
integrado com as diretrizes curriculares e o processo de ensino-
aprendizagem. O processo de avaliação está coerente com os princípios 
gerais do currículo - aprendizagem centrada no estudante, baseada 
em problemas e orientada à comunidade. Os processos avaliativos 
devem promover a interdisciplinaridade, a integração teoria e prática, a 
integralidade e habilidades relevantes para a prática profissional.

Princípio 2 - O processo de avaliação deve ser coerente 
com os objetivos definidos pelo programa educacional. A avaliação 
deve basear-se nos objetivos de aprendizagem preestabelecidos nas 
Unidades Educacionais. Para tanto, os objetivos devem ser formulados 
e comunicados de forma clara, precisa e transparente, disponibilizados 
antes do início da Unidade Educacional, definindo com exatidão o que 
os estudantes devem alcançar ao término da unidade. Para o estudante, 
objetivos explícitos ajudam-no na tarefa de aprender, evitando que 
ele tenha que adivinhar as expectativas esperadas. Para o docente, 
objetivos claros facilitam a verificação dos resultados esperados para a 
avaliação.

Princípio 3 - O processo de avaliação deve ser permanente, 
abrangendo estudantes, docentes, coordenadores, preceptores, 
Unidades Educacionais e os recursos didático-pedagógicos. O 
processo de avaliação deve produzir continuamente informações para a 
melhoria do programa educacional, do processo ensino-aprendizagem, 
da formação profissional dos estudantes e também dos recursos 
didáticos pedagógicos existentes na Escola, dentre eles a biblioteca e 
os laboratórios.
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Princípio 4 - O processo de avaliação deve ser transparente 
e ético. Todos os participantes do processo educacional, incluindo 
estudantes, docentes, coordenadores, preceptores orientadores e 
gestores, devem ter informações regulares e claras dos resultados 
e desempenhos revelados nas avaliações, preservando o caráter 
confidencial e o respeito à individualidade.

Princípio 5 - O processo de avaliação deve ser democrático 
e participativo. O resultado das avaliações de aprendizagem precisa 
ser criteriosamente analisado pelos docentes, levando ao conhecimento 
dos estudantes os resultados das avaliações realizadas com o objetivo 
de reverem seu desempenho, dando-lhes oportunidade de avançarem 
no processo de construção do seu conhecimento, num ambiente de 
confiança e clareza. 

No contexto escolar, a participação dos estudantes promove 
a transparência, integrando estudantes, docentes e preceptores numa 
relação dialógica (o diálogo com os estudantes é componente essencial 
para a interação), onde ambos entendem/compreendem o processo de 
ensino e aprendizagem e encaram com naturalidade as críticas e as 
sugestões, como ressalta Hoffmann (1994, p. 148):

“Entendo que a avaliação, enquanto relação 
dialógica vai conceber o conhecimento como 
apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, 
como ação-reflexão-ação que se passa na sala 
de aula em direção a um saber aprimorado, 
enriquecido, carregado de significados, de 
compreensão.”

Se a escola está inserida no movimento da prática social, deverá 
buscar estratégias pedagógicas para não cometer, no plano da realidade, 
práticas antidemocráticas, que dificultam o processo de aprendizagem e 
afastam o estudante da escola.

Princípio 6 - O processo de avaliação deve ser formativo 
e somativo. A avaliação da aprendizagem é realizada por um conjunto 
de intervenções pedagógicas que visam o alcance dos objetivos de 
aprendizagem pelos estudantes. 

A avaliação formativa acompanha permanentemente o processo 
de ensino-aprendizagem e a evolução dos estudantes em direção aos 
objetivos de aprendizagem almejados. Segundo Cardinet (1993 apud 
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OLIVEIRA et al, 2007), esta modalidade avaliativa ao atribuir importância 
ao estudante, dá atenção à sua motivação, à regularidade do seu 
esforço, à sua forma de abordar as tarefas e às estratégias de resolução 
de problemas que ele utiliza. O feedback que é fornecido ao estudante 
contribui para sua motivação,  autoestima e  autoaprendizagem. Por isso 
é função do docente acompanhar o estudante metodicamente ao longo 
do processo educacional, realizando o feedback diário. 

A avaliação somativa é realizada ao final de cada Unidade 
Educacional (MT, HPE, Eletivas ou EC) para assegurar o nível de 
competência dos estudantes, quanto ao alcance dos objetivos de 
aprendizagem. Nesta modalidade é fundamental a escolha criteriosa 
de competências e/ou objetivos de aprendizagem relevantes, pois se 
tratando de um juízo global e de síntese, possibilita uma decisão relativa 
à progressão ou à retenção do estudante, compara resultados globais, 
permitindo verificar a progressão de um estudante em face de um conjunto 
amplo de objetivos previamente definidos (OLIVEIRA et. al, 2011).

Princípio 7 - O processo de avaliação deve ser critério-
referenciado. Na avaliação formativa, a avaliação critério-referenciada 
desempenha um papel fundamental, porque as fragilidades e as fortalezas 
de cada estudante são identificadas com base em critérios. Para o 
estudante, a abrangência dessas fragilidades torna-se um estímulo para 
a busca da maestria das competências. Para o docente, a compreensão 
das falhas na aprendizagem possibilita delinear estratégias educacionais 
mais adequadas para superar essas deficiências. O erro não é uma falta 
a ser reprimida, mas uma fonte de informação. 

Na avaliação somativa, a avaliação critério-referenciada também 
exerce um papel relevante na verificação do alcance dos objetivos 
esperados e elimina a competição entre os estudantes, causada pela 
classificação segundo notas, e propicia um ambiente de colaboração no 
processo de aprendizagem.

3.1 FORMATOS DE AVALIAÇÃO

Os formatos destinados à avaliação dos estudantes, docentes, 
Unidades Educacionais e estágios estão relacionados na tabela 1.



Manual de Avaliação de Graduação do Curso Superior de Enfermagem - ESCS

14

FORMATO TÍTULO APLICAÇÃO RESPONSÁVEL PERÍODO DE 
APLICAÇÃO

F1 MT

Avaliação final do desempenho do 
estudante na unidade educacional Estudante

Coordenador 
da Unidade 
Educacional

Em cada unidade 
educacionalF1 ECO Coordenador da 

série/docentes

F1 TCC
Orientador 

e banca 
examinadora

F2 Reavaliação do desempenho do 
estudante na unidade educacional Estudante

Coordenador 
da Unidade 
Educacional

Em cada unidade 
educacional

F3 ST Avaliação do desempenho do estudante 
nas sessões de tutoria Estudante Docente Final do módulo 

temático

F3 HPE
Avaliação do desempenho do estudante 

nas habilidades profissionais em 
enfermagem

Estudante Docente Final de cada semestre

F3 EL Avaliação do desempenho do estudante 
em Eletivas Estudante Docente Final das Eletivas

F3 ECO Avaliação do desempenho do estudante 
em estágio curricular obrigatório Estudante Docente Final de cada unidade 

educacional

F3 TCC Avaliação do desempenho do estudante 
em TCC Estudante Orientador Defesa do TCC

F4 ST Avaliação do desempenho do docente 
nas sessões de tutoria Docente Estudante Final do módulo 

temático
F4 HPE Avaliação do desempenho do docente 

nas habilidades profissionais em 
enfermagem

Docente Estudante Final de cada cenário

F4 ECO Avaliação do desempenho do docente 
em estágio curricular obrigatório Docente Estudante Final de cada rodízio/

cenário/ciclo

F4 CS/E Avaliação do desempenho do 
Coordenador/Eixo de série

Coordenador/
Eixo de série Docente Final de cada semestre

F4 EL Avaliação do desempenho do docente 
nas eletivas Docente Estudante Final da eletiva

F4 AP Avaliação do preceptor da ESCS Preceptor Estudante Final de cada rodízio/
cenário/ciclo

F4 TCC Avaliação do desempenho do docente 
em orientação de TCC Docente Estudante Defesa do TCC

F5 MT Avaliação do módulo temático Unidade 
Educacional

Estudante/
docente

Final do módulo 
temático

F5 HPE Avaliação de habilidades profissionais 
em enfermagem

Unidade 
Educacional

Estudante/
docente

Final de cada rodízio/
cenário/ciclo

F5 ECO Avaliação do cenário de estágio 
curricular obrigatório

Unidade 
Educacional

Estudante/
docente

Final de cada rodízio/
cenário/ciclo

F5 EAC Avaliação do exercício de avaliação 
cognitiva

Unidade 
Educacional Estudante Final do exercício de 

avaliação cognitiva

F5 HA Avaliação das habilidades Unidade 
Educacional Docente Final das habilidades 

de HPE

F5 APL Avaliação das práticas de laboratório Unidade 
Educacional Estudante Final das práticas de 

laboratório

F5 EL Avaliação das Eletivas Unidade 
Educacional Estudante Final da eletiva

Tabela 1 – Relação dos vinte e três (23) formatos do Curso de Graduação 
em Enfermagem da ESCS, com o respectivo título, a quem se aplica, 
responsável e período de aplicação na avaliação de estudantes, docentes/
preceptores e Unidades Educacionais. Brasília, fevereiro – 2018.
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4. AS UNIDADES EDUCACIONAIS

O Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS está 
estruturado em cinco 5 Unidades Educacionais. 

Módulos Temáticos (MT); 1. 

Habilidades Profissionais em Enfermagem (HPE); 2. 

Estágio Curricular Obrigatório (ECO);3. 

Eletivas (EL); e4. 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).5. 

4.1 MÓDULOS TEMÁTICOS (MT)

O currículo do curso deve ser integrado com uma linha condutora 
geral no intuito de facilitar e estimular o aprendizado. As áreas temáticas 
estão organizadas em módulos e os módulos em unidades temáticas. 
Os temas partem dos conceitos gerais para os específicos, com 
complexidade crescente, do conhecimento empírico para o científico, 
valorizando as experiências prévias do estudante.

Para cada unidade são estabelecidos objetivos de aprendizagem 
que refletem os objetivos gerais dos módulos. Os estudantes alcançam 
estes objetivos por meio da discussão dos problemas de cada unidade 
didática, durante as sessões tutoriais, que se desenvolvem por meio da 
metodologia da ABP e os Sete Passos da dinâmica tutorial, atendendo 
os preceitos do PPC.

  Diferente dos métodos tradicionais de ensino, voltados 
fortemente para a transmissão de conteúdos, a ABP possui uma 
perspectiva construtivista, relacionada à Teoria Piagetiana da equilibração 
cognitiva, a qual considera que o conhecimento deve ser produzido a partir 
da intersecção entre o sujeito e o mundo. Utiliza problemas extraídos 
da realidade para desenvolver junto aos estudantes a aprendizagem de 
teorias, habilidades e atitudes necessárias à formação profissional. Um 
de seus principais pressupostos é de que o conhecimento é construído 
em oposição à proposta da memorização de conteúdos e do currículo 
construído na divisão de disciplinas.

A estratégia educacional central do currículo ABP é a discussão 
de situações-problema ou casos clínicos em sessões tutoriais (ST), que 
além de facilitar o processo de aquisição de conhecimentos, contribuem 
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para o desenvolvimento de outros atributos na formação do estudante, 
entre eles: habilidades de comunicação, trabalho em equipe, solução de 
problemas, respeito aos colegas e desenvolvimento de postura crítica. 
(TOLEDO JÚNIOR et al, 2008).

Um grupo tutorial deve ser composto por um tutor e de oito 
a dez estudantes. Dentre os estudantes um desempenhará o papel de 
coordenador e outro o de secretário ou relator da ST. Os estudantes 
fazem rodízio de forma a propiciar que todos assumam estes papéis em 
cada módulo. A função do docente é facilitar o funcionamento do grupo 
e garantir que o grupo atinja os objetivos de aprendizado de acordo 
com o que foi definido no currículo. As intervenções do docente devem 
limitar-se ao mínimo necessário, para evitar que ele assuma o papel do 
coordenador ou conduza a direção da resolução do problema, o que 
pode ser desestimulante e prejudicial para as próximas sessões.

PAPEL DOS MEMBROS DO GRUPO TUTORIAL

C
O

O
R

D
EN

A
D

O
R

- Liderar o grupo em 
todo processo;
- Encorajar a 
participação de todos;
- Manter a dinâmica do 
grupo;
- Controlar o tempo;
- Assegurar que o 
relator possa anotar 
adequadamente
os pontos de vista do 
grupo. R

EL
AT

O
R

 o
u 

SE
C

R
ET

Á
R

IO

- Registrar pontos 
relevantes
apontados pelo 
grupo;
- Ajudar o grupo a 
ordenar seu
raciocínio;
- Participar das 
discussões;
- Registrar as fontes 
de pesquisa
utilizadas pelo grupo.

M
EM

B
R

O
S 

D
O

 G
R

U
PO

- Acompanhar 
todas as etapas
do processo;
- Participar das 
discussões;
- Ouvir e respeitar 
a opinião dos 
colegas,
- Realizar 
questionamentos;
- Procurar alcançar 
os objetivos
de aprendizagem.

TU
TO

R

- Estimular a 
participação do grupo;
- Auxiliar o 
coordenador na 
dinâmica do grupo;
- Verificar a relevância 
dos pontos anotados;
- Prevenir o desvio do 
foco da discussão;
- Assegurar que 
o grupo atinja 
os objetivos de 
aprendizagem;
- Verificar 
entendimento do grupo 
sobre as questões 
discutidas.

Fonte: Toledo Júnior et al (2008).
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A ST é desenvolvida por meio da metodologia chamada Sete 
Passos proposta pela Universidade de Maastricht – Holanda:

Os sete passos do grupo tutorial - Universidade de Maastricht, Holanda
Passos Análise

1 Esclarecer termos e/ou expressões desconhecidas no problema.
2 Definir o problema a ser discutido.
3 Análise e troca de conhecimentos sobre o problema (“chuva de ideias”). Tentativa de solucionar 

o problema com base nos conhecimentos prévios.
4 Revisão dos passos 2 e 3, com sistematização das hipóteses do passo 3 para resolução do 

problema.
5 Definição dos objetivos de aprendizagem.

Intervalo
6 Levantamento de recursos de aprendizagem e estudo individual.

Resolução
7 Discussão e resolução do problema a partir da revisão do Passo 4, à luz dos conhecimentos 

adquiridos no Passo 6.

Fonte: Toledo Júnior et al (2008).

Ao final do 7º passo estudantes e docentes devem realizar a 
avaliação formativa diária. Neste momento estudantes avaliam seu 
próprio desempenho durante a ST (autoavaliação), o desempenho dos 
demais estudantes (avaliação interpares) e o desempenho do docente. O 
docente realiza a avaliação do desempenho de cada estudante durante 
a ST, oferecendo o feedback oral dos desempenhos individuais e do 
desempenho do grupo como um todo. A avaliação formativa está descrita 
no item 5.1 deste Manual.

4.1.1 Atividades complementares dos módulos temáticos

A presença regular dos estudantes às atividades complementares 
do MT é obrigatória, pois estas completam a obrigatoriedade de frequência 
das ST. Assim a presença deve ser registrada em cada atividade, 
observando-se o mínimo total de 75% previsto em Lei. (Regimento da 
ESCS – Art. 133,134 e 136). 

Palestras, Mesas-Redondas, Conferências e Oficinasa) 

São atividades programadas pelo grupo de planejamento do MT, 
obedecendo a semana padrão da série, com duração de aproximadamente 
duas horas. São proferidas/desenvolvidas por docentes do curso ou 
por especialistas nos temas da unidade educacional, com o objetivo de 
possibilitar ao estudante a integração de conhecimentos. 
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Este espaço pode ser preenchido por atividades diferenciadas 
como painéis, debates de filmes, documentários e/ou reportagens, de 
acordo com as necessidades identificadas pelo grupo de planejamento 
do MT.

A avaliação dessas atividades é registrada pelos estudantes e 
pelos docentes no item 3 do Formato F5 MT.

Laboratórios b) 

As atividades práticas desenvolvidas nos Laboratórios de 
Habilidades Profissionais em Enfermagem e Morfofuncional são 
de caráter experimental, coordenadas por docentes. Estas atividades 
relacionam-se com o problema em estudo durante a semana, integrando 
conteúdos de anatomia, fisiologia e HPE de forma a facilitar o alcance dos 
objetivos de aprendizagem pelos estudantes. 

Os laboratórios ficam disponíveis para utilização nos turnos 
destinados a atividade autodirigida ou por agendamento com o Assessor 
Técnico de Laboratório, com os monitores e/ou com docentes. Toda 
a comunidade acadêmica deve respeitar as regras de utilização dos 
laboratórios, que estão fixadas nas dependências dos mesmos. 

A avaliação das práticas de laboratório é registrada no Formato F5 
APL. 

4.2 UNIDADE EDUCACIONAL - HABILIDADES PROFISSIONAIS 
EM ENFERMAGEM (HPE)

A Unidade Educacional HPE é destinada aos estudantes da 1ª, 2ª e 
3ª séries. Sua principal diretriz é a Metodologia da Problematização vinculada 
à realidade de saúde da população, envolvendo ações de promoção de 
saúde, prevenção, tratamento das doenças e recuperação da saúde, em 
equipe multidisciplinar, tendo como meta a transformação social. 

O propósito de HPE é contribuir para a formação de enfermeiros 
comprometidos com a comunidade, desenvolvendo ações nas Unidades 
de Saúde da SES/DF, priorizando o contexto comunitário e familiar, como 
profissionais capazes de identificar situações que necessitem de resoluções 
adequadas. 
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Os estudantes desenvolvem as atividades de ensino-
aprendizagem em pequenos grupos, supervisionados pelos docentes de 
HPE e preceptores dos cenários de aprendizagem. Iniciam suas atividades 
na Estratégia Saúde da Família e, progressivamente, percorrem outras 
Unidades da SES/DF desenvolvendo suas atividades de acordo com o 
nível de complexidade da atenção a saúde. 

Para a realização das atividades de ensino e aprendizagem 
os docentes utilizam o diagrama criado pelo francês Charles Maguerez 
denominado Método do Arco”, a metodologia da problematização está 
esquematicamente representada na figura abaixo:

Proposta de Maguerez
Método do Arco

REALIDADE

Observação da realidade 
(problema)

Aplicação à realidade
(prática)

Pontos Chaves Hipóteses de Solução

Teorização

Primeira etapa - Observação da Realidade e definição do 
problema: os estudantes realizam a observação a partir de um tema ou 
unidade de estudo. São orientados pelo docente a olhar atentamente 
e registrar o que percebem sobre a parte da realidade em que aquele 
tema está acontecendo, podendo para isso serem dirigidos por questões 
gerais que ajudem a focalizar e não fugir do tema. O grupo de estudantes 
poderá escolher para estudo um dos problemas identificados (ou mais 
de um problema, dividindo o grupo para o estudo).
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Segunda etapa – Pontos-Chaves: a reflexão inicia-se após a 
definição do problema a ser investigado. O grupo discute sobre os possíveis 
fatores e determinantes relacionados ao problema, para a compreensão 
da complexidade e da multideterminação do mesmo. Desta reflexão surge 
a definição dos pontos-chaves do estudo, cuja investigação possibilitará 
compreendê-lo mais profundamente e encontrar formas de interferir na 
realidade para solucioná-lo ou desencadear passos nessa direção. 

Terceira etapa – Teorização: momento em que os estudantes 
realizam a investigação propriamente dita, ou seja, buscam as informações 
sobre cada ponto-chave para a solução do problema. Utilizam recursos 
diversos: livros, revistas especializadas, trabalhos acadêmicos, anais de 
congressos etc. e podem também consultar especialistas sobre o assunto. 
Assim, constroem respostas mais elaboradas para o problema.

Quarta etapa – Hipóteses de Solução: diferentemente da ABP, 
na problematização as hipóteses são construídas após a teorização, como 
consequência da investigação feita e da compreensão que se alcançou 
sobre o problema. Nesta etapa, a criatividade e a originalidade devem ser 
bastante estimuladas para se pensar nas alternativas de solução. 

Quinta etapa – Aplicação à Realidade: permite estabelecer 
possíveis soluções para o problema e o comprometimento dos estudantes, 
que devem voltar à mesma realidade, transformando-a em algum grau. 
Trata-se de uma etapa que ultrapassa o exercício intelectual, pois, como 
afirma Berbel (1996, p.8-9),

“as decisões tomadas deverão ser executadas ou 
encaminhadas. Nesse momento, o componente social 
e político está mais presente. A prática que corresponde 
a esta etapa implica num compromisso dos alunos com 
o seu meio. Do meio observaram os problemas e para 
o meio levarão uma resposta de seus estudos, visando 
transformá-lo em algum grau.”

Completa-se assim o Arco de Maguerez, com o sentido especial 
de levar os estudantes a exercitarem a cadeia dialética de ação-reflexão-
ação, ou dito de outra maneira, a relação prática-teoria-prática, tendo 
como ponto de partida e de chegada do processo de ensino e aprendizagem, 
a realidade social. Volta-se para a realização do propósito maior que é 
preparar o estudante/ser humano para tomar consciência de seu mundo 
e atuar intencionalmente para transformá-lo, sempre para melhor, para 
um mundo e uma sociedade que permitam uma vida mais digna para o 
próprio homem (BERBEL,1996).
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Ao final de cada dia de atividade em HPE, estudantes e docente 
devem realizar a avaliação formativa, de acordo com as orientações 
contidas no item 5.1 deste Manual. 

Atividades complementares em Habilidades Profissionais a.1.1 
em Enfermagem

As oficinas, laboratórios de simulação e discussão de filmes são 
atividades programadas e desenvolvidas pelo grupo de docentes de HPE 
e Estágio Curricular Obrigatório (ECO), obedecendo a semana padrão 
com o objetivo de possibilitar ao estudante a integração de conhecimentos. 
A avaliação dessas atividades é registrada pelos estudantes e docentes 
no Formato F5 HA. 

4.3 UNIDADE EDUCACIONAL - ESTÁGIO CURRICULAR (ECO)

Na 4ª série do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS, 
é oportunizado ao estudante, por meio do Estágio Curricular Obrigatório 
- ECO, o exercício supervisionado da prática da Enfermagem nos 
serviços de saúde. Caracterizado como um ambiente de aprendizagem 
em serviço, o ECO possui regime de trinta (30) horas semanais, 
desenvolvido por meio das metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
(Problematização e ABP).

Os estudantes cursam o ECO em diversos cenários de ensino, 
definido em duas (2) grandes áreas:

ECO 401E – Estágio Curricular Obrigatório em Atenção 
Primária

ECO 402E – Estágio Curricular Obrigatório em Atenção 
Hospitalar

Sob supervisão constante dos docentes e preceptores, os 
estudantes participam das atividades de aprendizagem em serviço em 
todos os níveis de atenção à saúde (primária, secundária e terciária), 
utilizando as habilidades, atitudes e conhecimentos desenvolvidos durante 
as três séries anteriores. Realizam atividades de planejamento, execução 
e avaliação do cuidado ao indivíduo, à família e à coletividade. 
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Em cada cenário de ECO o estudante é avaliado em atitudes, 
habilidades transversais, habilidades específicas e desempenhos 
individuais através do formato F3 ECO.

4.4 UNIDADE EDUCACIONAL - ELETIVAS

A Unidade Educacional Eletiva é uma atividade acadêmica 
obrigatória, de caráter complementar, cumprida anualmente pelos 
estudantes da 1ª à 3ª séries do Curso de Graduação em Enfermagem 
da ESCS, de acordo com os calendários acadêmicos aprovados pelo 
Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

Tem como característica essencial a possibilidade de 
escolha pelo estudante conforme seu próprio interesse, levando em 
consideração suas aptidões. Nesta unidade educacional o estudante 
realiza uma imersão em serviço ao desenvolver habilidades profissionais 
de enfermagem específicas em Unidades Hospitalares, UBS, serviços 
comunitários ou instituições privadas mediante aprovação da ESCS.

É realizada nas Unidades da SES/DF ou em outros cenários, 
conforme a regulamentação específica.

É obrigatoriamente supervisionada por docentes do Curso de 
Graduação em Enfermagem das Unidades Educacionais MT ou de HPE, 
ou preceptor de graduação ou profissional do serviço tecnicamente 
qualificado para a função.

4.5 UNIDADE EDUCACIONAL - TRABALHO DE CONCLUSÃO 
DE CURSO (TCC) 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) consiste na formulação 
e apresentação de um estudo de natureza cientifica ou técnica da área 
enfermagem, ou a ela relacionada, sob orientação de um docente da 
ESCS, elaborado pelo estudante do Curso de Graduação em Enfermagem, 
como condição, se aprovado(a), para a obtenção do título de Enfermeiro.  
O trabalho visa avaliar, propor, discutir, revisar e/ou apresentar soluções 
para um problema de relevância nas Ciências da Saúde com ênfase na 
enfermagem. 

A implantação do processo de elaboração de TCC é uma exigência 
das DCN para o ensino de enfermagem, adotado integralmente no currículo 
de enfermagem da ESCS. Consta na DCN que “desenvolver, participar 
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e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento 
que objetivem a qualificação da prática profissional” (Brasil, 2001) se 
constitui em uma das finalidades da formação do enfermeiro. Depreende-
se daí a necessidade de uma abordagem especifica sobre a metodologia 
de pesquisa de forma a preencher lacunas de conhecimentos teórico 
metodológico para o processo de “questionamento crítico, criativo e 
sistemático da realidade” (DEMO, 2002) próprios da pesquisa.

No Curso de Enfermagem da ESCS, as habilidades e 
conhecimentos para o desenvolvimento de projetos vêm sendo 
desenvolvidos desde a primeira série, momento em que os estudantes 
são desafiados a desenvolverem projetos de intervenção na comunidade 
e projetos de iniciação científica, para tanto, recebem aporte teórico 
metodológico para esta atividade.
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5. AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE

É realizada, ao longo de todo o curso, por avaliações formativas 
e somativas, para permitir o acompanhamento do processo ensino-
aprendizagem e determinar o alcance dos objetivos educacionais e de 
aprendizagem preestabelecidos. Os estudantes serão avaliados por uma 
composição de métodos de avaliação, aplicados de forma articulada, 
para obter maior visibilidade às aprendizagens. 

Os métodos de avaliação utilizados na Escola seguem critérios 
pré-estabelecidos, que definem os padrões de desempenho a serem 
alcançados pelos estudantes. Os critérios de cada Unidade Educacional 
devem ser estabelecidos em seus manuais específicos e podem ser 
expressos por:

Critérios quantitativosa)  indicam as 
informações e/ou conteúdos mínimos que devem 
ser apresentadas nas respostas das avaliações 
somativas. Objetivam assegurar o alcance dos 
objetivos de aprendizagem estabelecidos e a 
apropriação das aprendizagens em todas as 
suas dimensões. Para Brogiato (2008), a escolha 
criteriosa de objetivos importantes é decisiva na 
consecução das avaliações somativas, bem como 
a elaboração e proposição de tarefas igualmente 
significativas e socialmente relevantes. Estas 
são denominadas por Hadji (2001, p.92), citadas 
por Brogiato (2008), como tarefas complexas e 
caracterizam-se por envolverem:

Pluralidade de habilidades requeridas•	 , ou seja, 
por solicitarem a utilização pelo “aprendente” 
de numerosos conhecimentos e variadas 
habilidades;
Autonomia de respostas deixada ao indivíduo•	 , 
que pode escolher os conhecimentos e as 
habilidades que mobilizará na resolução da 
situação proposta. Cumpre-lhe, portanto, buscar 
em seu próprio repertório os conhecimentos que 
considerar mais pertinentes à estruturação de 
sua resposta, à proposição de sua solução;
Multidimensionalidade•	 , demandando ultrapassar 
qualquer formato redutor ou simplificador. Sua 
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constituição deve observar as possibilidades 
de exercer a interdisciplinaridade e/ou a 
transdisciplinaridade;
Variabilidade•	 , ou diversidade de produtos. A 
aceitabilidade das resoluções não está vinculada 
à uma resposta certa, mas ao percurso cognitivo 
e qualidade das análises que fundamentaram 
as decisões, de tal modo que “(...) dois produtos 
poderão ser julgados muito aceitáveis, ainda que 
sejam muito diferentes”.

Critérios qualitativos:b)  fixam padrões de 
comportamentos desejados de acordo com cada 
objetivo de aprendizagem definido, ou seja:

Comportamentos cognitivos•	 : demandam 
aquisições intelectuais; 

Comportamentos•	  afetivos: demandam 
mudanças significativas de atitudes em função 
da aprendizagem; 

Comportamentos psicomotores•	 : demandam o 
desenvolvimento de habilidades que vão desde 
a capacidade de comunicar-se com o outro, 
a criatividade e a expressão emocional até a 
consecução de técnicas manuais específicas 
da profissão. 

Critérios Temporais - são expressos em termos de tempo para 
a execução das tarefas propostas nas avaliações somativas teóricas ou 
práticas. Ou seja, estabelecem os limites absolutamente necessários 
para a realização da avaliação.

Os métodos de avaliação empregados no Curso de Graduação 
em Enfermagem da ESCS possuem as seguintes características 
fundamentais:

Confiabilidade - 1. É a propriedade que determina 
se os escores obtidos são estáveis e consistentes. 
O escore de uma avaliação é confiável quando o 
mesmo instrumento de avaliação, ao ser reaplicado 
aos mesmos estudantes, apresenta resultados 
semelhantes aos primeiros escores. O uso de 
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múltiplos examinadores e a aplicação de testes 
abrangentes, constituídos de múltiplas estações ou 
casos clínicos podem melhorar a confiabilidade de 
um teste.

Validade -2.  Expressa até que ponto o resultado, 
decorrente da aplicação de um instrumento de 
avaliação, reflete o desempenho que é esperado 
medir. É o escore e não o tipo de instrumento de 
avaliação que é válido. A validade é a propriedade de 
correlacionar os resultados obtidos com os objetivos 
predeterminados, para a verificação da eficiência do 
teste. A pirâmide da competência, introduzida por 
Miller, é um modelo conceitual simples que delineia 
os fatores envolvidos quando analisamos validade 
(Figura 1).

Fonte: Azevedo (2012).

3. Realismo - Capacidade de reproduzir as várias respostas 
possíveis de acontecer no mundo real.

4. Abrangência - Capacidade de contemplar os múltiplos 
resultados de aprendizagem (conhecimento, habilidades, atitudes), 
utilizando-se de uma variedade de fontes integradas.
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5. Exequibilidade quanto ao tempo - Tempo consumido para 
elaboração, aplicação e correção dos métodos.

Julgamento -6.  Objetividade e subjetividade.

A qualificação do processo de avaliação dos estudantes de 
enfermagem envolve, portanto, a avaliação dos atributos necessários para 
o adequado exercício profissional. Assim, não é possível focalizar somente 
as capacidades cognitivas, como tradicionalmente feito. Considerando a 
amplitude, a transitoriedade e a dinamicidade do conhecimento, tornou-
se claro que a educação não pode mais ficar centrada no conteúdo, 
ou seja, no acúmulo de informações, mas baseada no processo de 
aprender a aprender, aprender a pensar, aprender a fazer, aprender 
a ser, aprender a comunicar-se, aprender a agir, aprender a resolver 
problemas e aprender a trabalhar em equipe.

Considerando a pirâmide de Miller, faz-se necessário usar 
vários instrumentos para que possam, por complementaridade, dar maior 
visibilidade às facetas essenciais da competência clínica. Assim, o uso 
frequente de múltiplas observações e diversos métodos de avaliação 
pode compensar parcialmente as limitações da aplicação de um formato 
de avaliação único.

Os métodos de avaliação escolhidos podem ser classificados 
em quatro (4) modalidades, conforme Tabela 2: 
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MODALIDADES INSTRUMENTOS CONFIABILIDADE * VALIDADE *

Resposta Escrita:
Maior realismo e maior abrangência 

quando comparada com a 
modalidade resposta escolhida.

Exercício de Avaliação 
Cognitiva - EAC + + + +

Observação de Desempenho:
Requer alto grau de realismo, 

abrangência e tempo prolongado 
para preparação e implementação.

Avaliação de 
desempenho em 

atividades de ensino-
aprendizagem

+ + +

Avaliação estruturada 
de desempenho clínico 

(OSCE)
+ + + + + +

Avaliação do 
desempenho em 

atividades da prática 
profissional – (EAPP)

+ + + +

Avaliação por meio 
de Simulação em 
Laboratório como 

avaliação de caráter 
Formativo

- -

Mini Exercício de 
Avaliação Clínica - Mini-

CEx
- -

Resposta Oral: 
O realismo e a abrangência 

dependem da construção das 
questões.

Avaliação oral 
estruturada – salto triplo + + + +

Resposta Escolhida: 
Baixo realismo e abrangência. 

Exige mais tempo para preparação 
e a sua correção é rápida e objetiva.

Testes de múltipla 
escolha

(Teste de Progresso 
Anual – TPA)

+ + + + +

Tabela 2 – Classificação dos métodos de avaliação em quatro modalidades 
segundo a confiabilidade e a validade.

* Classificação em: baixa (+), moderada (++) ou alta (+++)
Fonte: Adaptado de Norman e Norman (1995).

A distribuição dos métodos de avaliação formativa e somativa 
dos estudantes estão relacionadas na Tabela 3. O emprego articulado 
desses métodos tem como objetivo avaliar os resultados mais complexos 
da aprendizagem.
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Tabela 3 – D
istribuição dos m

étodos de avaliação form
ativa e som

ativa dos estudantes do C
urso de G

raduação em
 E

nferm
agem

 da 
E

S
C

S
, conform

e as séries e a capacidade de contem
plar os atributos cognitivos, de habilidades e atitudes.

M
ÉTO

DO
S DE AVALIAÇÃO

FO
RM

ATO
S

INSTRUM
ENTO

S*
APLICAÇÃO

SÉRIE
CO

G
NITIVO

HABILIDADE
ATITUDE

AVALIAÇÃO
 FO

RM
ATIVA DO

 ESTUDANTE
1. 

1.1. Autoavaliação – oral
Ficha de avaliação diária 

(ST, HPE e ECO
)

1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Não se aplica

X
X

1.2. Avaliação interpares – oral
Ficha de avaliação diária 

(ST, HPE e ECO
)

1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Não se aplica

X
X

1.3. Avaliação pelo Docente – oral
Ficha de avaliação diária 

(ST, HPE e ECO
)

1ª, 2ª, 3ª e 4ª
Não se aplica

X
X

1.4. Exercício Baseado em
 Problem

as – Salto Triplo Escrito
Ensaio m

odificado
1ª, 2ª, 3ª

X
X

Não se aplica

1.5. Teste de Progresso Anual
M

últipla escolha TPA
1ª, 2ª, 3ª, 4ª

X
Não se aplica

Não se aplica
1.6. Avaliação Estruturada do Desem

penho Clínico – O
SCE, 

M
iniAvaliação Estruturada de Desem

penho Clínico – M
iniO

SCE; M
ini-CEx 

(M
ini Exercício de Avaliação Clínica)  e/ou outros m

étodos.

O
SCE

M
iniO

SCE
M

ini-CEx
1ª, 2ª, 3ª e 4ª

X
X

X

1.7. Portfólio Reflexivo 
Portfólio Reflexivo

1ª, 2ª, 3º e 4ª
X

X
X

1.8. Exercício de investigação científica - Projeto de Intervenção (PI)
PI

1ª, 2ª
X

X
X

1.9. Avaliação por m
eio de sim

ulação em
 laboratório

Problem
as e check-list

2ª, 3ª 
X

1.10. Logbook
Check-list

2ª
X

AVALIAÇÃO
 SO

M
ATIVA DO

 ESTUDANTE
2. 

2.1. Avaliação Final do Estudante nas Unidades Educacionais (M
T, HPE, 

ECO
, EL e TCC) 

F1M
T, F1HPE,

F1EC, F1EL
F1 TCC 

Unidade 
Educacional

X
X

X

2.2. Reavaliação do Estudante na Unidade Educacional
F2, F2 TCC

Plano de 
reavaliação

X
X

X

2.3. Avaliação do Desem
penho do Estudante nas Sessões de Tutoria - ST

F3 ST
1ª, 2ª, 3ª

X
X

X

2.4. Avaliação do Desem
penho do Estudante em

 HPE
F3 HPE

1ª, 2ª, 3ª
X

X
X

2.5. Avaliação de Desem
penho do Estudante em

 Estágio Curricular - ECO
F3 ECO

4ª
X

X
X

2.6. Avaliação de Desem
penho do Estudante em

  Eletivas
F3 Eletivas

1ª, 2ª, 3ª
X

X
X

2.7. Exercício de Avaliação Cognitiva – EAC
EAC

1ª, 2ª, 3ª, 4ª
X

Não se aplica
X

2.8. Avaliação Estruturada do Desem
penho Clínico – O

SCE
O

SCE
3ª

X
X

X

2.9. Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC
F1 TCC, F3 

TCC
TCC

4ª
X

Não se aplica
Não se aplica

* Todos os Form
atos e instrum

entos de avaliação foram
 construídos para acom

panhar a evolução do estudante ao logo das séries, identificando seus 
avanços e dificuldades, possibilitando o redirecionam

ento da aprendizagem
.
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5.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA DO ESTUDANTE

Trata-se de uma avaliação que visa permitir o acompanhamento 
contínuo do processo de aprendizagem dos estudantes e a regulação 
do processo educacional mediante a produção de informações para os 
principais atores (docentes, preceptores, estudantes e coordenadores). 
Trata-se de uma avaliação contínua que precisa ser processual, 
sistematizada e voltada para o futuro, no sentido de subsidiar, a partir 
da reflexão sobre o processo de aprendizagem do educando, a direção 
e a motivação para a aprendizagem futura e a evolução do processo 
ensino-aprendizagem. Para que a avaliação tenha caráter formativo, o 
papel do docente é decisivo, porque é a intenção do avaliador que torna 
o processo de avaliação formativo. 

Os docentes devem observar continuamente o desempenho dos 
estudantes, reconhecer as dificuldades que interferem na aprendizagem, 
proporcionar feedback imediato do desempenho e pactuar estratégias 
educacionais diferenciadas para a superação das fragilidades, pois a 
avaliação só será formativa se o estudante for comunicado dos 
resultados de forma imediata. Os estudantes, ao tomar conhecimento 
de suas fragilidades, deve refletir sobre os próprios erros e modificar 
suas ações para vencer as dificuldades. Por conseguinte, as deficiências 
devem ser identificadas ao longo do processo instrucional, para evitar os 
fracassos traumatizantes ao final da Unidade Educacional ou do curso.

A autoavaliação, avaliação dos pares e a avaliação do docente 
são avaliações do processo de aprendizagem predominantemente 
formativas realizadas verbalmente e aplicadas ao final de cada encontro 
de todas as atividades de trabalho em pequenos grupos. 

5.1.1 Autoavaliação-oral

Representa uma estratégia de ensino importante que, de acordo 
com Domingues et. al (2007) prepara o estudante para:

Repensar os resultados de suas próprias ações; • 
Refletir sobre o que aprenderam; • 
Avaliar o aprendizado que o preparou para realizar as • 
tarefas esperadas;
Perceber suas necessidades individuais de • 
aprendizagem; 
Elaborar um plano coerente para lidar com suas • 
dificuldades; 



Manual de Avaliação de Graduação do Curso Superior de Enfermagem - ESCS

32

Comparar os novos resultados com os anteriores;• 
Revisar e atualizar seu plano de aprendizado. • 

O processo de autoavaliação realizado pelo estudante não deve 
estar centrado em questões de atitude (comportamento, procedimento, 
relacionamento) entre colegas e docentes, mas na reflexão sobre seu 
desempenho, desenvolvendo a autocrítica, a honestidade pessoal e 
a responsabilidade pelo seu aprendizado. A autoavaliação só passa a 
ter significado quando o estudante é levado a pensar sobre o próprio 
processo de aprendizagem, ou seja, como aprender, conviver melhor e 
melhorar suas atitudes, contribuindo para o progresso individual e para 
a aprendizagem dos membros do grupo. Esse exercício desenvolve a 
compreensão das fragilidades e amplia a consciência do estudante sobre 
a sua relação com o pensar e o fazer, possibilitando maiores chances de 
transpor as dificuldades. 

5.1.2 Avaliação interpares - oral

Nesta avaliação o desempenho de cada estudante é avaliado 
pelos integrantes do grupo de trabalho. Permite o desenvolvimento da 
habilidade de fazer e receber críticas de forma construtiva. A autoavaliação 
e a avaliação pelos pares precisam ser integradas no conjunto de 
instrumentos necessários ao desenvolvimento do (a) profissional 
enfermeiro (a).

5.1.3 Avaliação pelo docente - oral

O docente deve realizar sua autoavaliação e a avaliação dos 
estudantes. Esta avaliação formativa, de caráter qualitativo, realizada 
no processo de forma contínua e interativa, permite a ambos a tomada 
de consciência e o diagnóstico da situação de aprendizagem, levando à 
reorientação do processo de construção do conhecimento de cada um 
dos envolvidos. (SILVA; SA-CHAVEWS, 2008).

O estudante deve realizar a avaliação do docente no Formato 
F4 ST e do preceptor no Formato F4 AP.

O docente deve avaliar as atitudes, habilidades cognitivas 
e o desempenho dos estudantes durante cada atividade de ensino 
aprendizagem das Unidades Educacionais de forma oral com registro no 
instrumento chamado Avaliação Diária do Estudante. Cabe ao docente 
fornecer uma avaliação parcial do estudante ao final de cada atividade e 
mantê-lo informado quanto a sua frequência e desempenho acadêmico.
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5.1.4 Exercício baseado em problemas – salto triplo escrito

Trata-se de um exercício elaborado e aplicado por uma 
comissão composta por: coordenador da Unidade Educacional, docente 
do grupo do estudante e outro docente da série. É realizado em Plano 
de Recuperação Especial e quando o estudante recebe conceito 
Insatisfatório nos Formatos F3 ST do último MT e F3 EL. De acordo 
com Grisi (2004, p. 212-213).

O Salto Triplo é um exercício com grande 
similaridade ao cotidiano dos profissionais de 
saúde. Está composto por 3 partes:

1º Passo - Apresenta-se ao estudante 
um problema específico e se pede que avalie a 
situação, determine os componentes do problema 
e estabeleça as necessidades para resolvê-lo;

2º Passo - O estudante deve, por um 
período pré-determinado, buscar as informações 
necessárias para resolução do problema;

3º Passo - O estudante apresenta as 
explicações e seu entendimento sobre o problema 
e as soluções mais plausíveis. O docente e o 
estudante analisam o processo em todas as suas 
fases. 

O salto triplo é um exercício apresentado ao estudante, onde 
se observa e mensura seu trabalho de aprendizagem diante de um 
problema. E por esse motivo é considerado um método de avaliação 
orientado por processo. Seu objetivo é avaliar as habilidades de 
resolução de problemas, habilidade de aprendizagem autodirigida, além 
do conhecimento sobre as diversas áreas exploradas (SÁ, 2001). 

Esta avaliação deve ser adaptada para as especificidades de 
cada Unidade Educacional.

Na primeira etapa, o estudante, diante de uma situação ou 
problema, deve:

Analisar individualmente o problema escrito, extraído 1.	
da realidade, com a articulação das dimensões da 
integralidade;

Identificar as questões propostas pelo enunciado, levantando 2.	
pontos-chave para a discussão;

Formular hipóteses de solução;3.	
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Elaborar objetivos de aprendizagem e/ou estratégias de 4.	
aplicação na realidade das hipóteses de solução. Nessa 
análise, o estudante deve elaborar, por escrito, três questões 
ou propostas de solução relevantes ao problema e aos 
objetivos da Unidade Educacional. Em seguida, o estudante 
compara os resultados de suas análises com o gabarito 
formulado pela comissão. Todas as questões ou hipóteses 
de solução levantadas pelo estudante devem ser analisadas 
considerando os desempenhos, atitudes e fragilidades 
registradas nos Formatos F3 ST ou F3 EL;

A seguir, o estudante deve estabelecer, entre as questões 5.	
ou hipóteses de solução levantadas, os objetivos de 
aprendizagem para o aprofundamento e a complementação 
das explicações.

Na segunda etapa, o estudante deverá buscar as informações 
para superar as lacunas de conhecimento. A comissão concede um 
tempo (estimado geralmente em dois dias) para a realização desta etapa 
pelo estudante.

Finalmente, na terceira etapa, o estudante e a comissão 
rediscutirão o problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos. Nesta 
etapa é necessário que o estudante demonstre também capacidade 
de avaliar o seu próprio desempenho no Exercício, de avaliação dos 
pares (quando o Exercício for realizado por mais de um estudante 
simultaneamente) e avaliação do docente.

O resultado da avaliação do Salto Triplo deve ser registrado nos 
Formatos F1 MT e F1 EL. 

O estudante que apresentar conceito Insatisfatório ao final da 
execução do Salto Triplo é reprovado na série independente do resultado 
obtido nas demais Unidades Educacionais.

5.1.5 Teste de Progresso Anual (TPA) 

Realizado e aplicado anualmente pela Gerência de Avaliação 
(GAe) do Curso de Graduação em Enfermagem  por meio da participação 
ativa dos docentes da 1ª à 4ª séries, que elaboram as questões referentes 
aos objetivos educacionais de cada série e seus respectivos gabaritos e 
as remetem para a GAe. É um teste da modalidade de resposta escolhida, 
constituído de aproximadamente 80 a 100 questões, elaboradas de 
modo a promover uma avaliação das capacidades cognitivas esperadas 
ao final do curso. 



Manual de Avaliação de Graduação do Curso Superior de Enfermagem - ESCS

35

O TPA é aplicado no mesmo dia, para todos os estudantes da 
1a à 4ª série do curso. Assim, ao longo de todo o curso, realizam quatro 
TPA. O teste tem caráter formativo e sua realização é obrigatória para 
todos os estudantes. O estudante que não realiza o TPA deve encaminhar 
requerimento a GAe justificando sua ausência no teste. 

Utilizado como instrumento de autoavaliação, propicia ao 
estudante o acompanhamento da sua progressão no curso. O resultado 
individual é sigiloso e de conhecimento exclusivo do estudante. Os 
resultados não individualizados de cada série são conhecidos e utilizados 
para a avaliação de fragilidades específicas e para a elaboração de 
planos de melhoria do sistema de avaliação do Curso.

A comparação dos resultados entre as séries permite a análise 
da performance evolutiva do conhecimento dos estudantes ao longo do 
curso. Outro propósito da aplicação do TPA é a preparação do estudante 
para a realização desse tipo de avaliação, uma vez que o teste de 
múltipla escolha é ainda o método tradicional de avaliação dos exames 
de residência em Enfermagem, de concursos públicos, concursos de 
admissão, dentre outros.

As questões do TPA devem apresentar enunciado claro, tornando 
possível o estudante chegar à resposta correta sem o conhecimento das 
alternativas correspondentes, conter no máximo cinco alternativas. As 
alternativas devem ter construção homogênea e estar em uma mesma 
categoria. Além disso, deve ser evitada a construção de questões em 
que o estudante assinale a alternativa incorreta, porque esse tipo de 
questão enfatiza o que o estudante  conhece como falso, mas não o 
conhecimento verdadeiro.

5.1.6 Avaliação das habilidades

Durante as HPEs o corpo docente das três primeiras séries 
prepara e realiza a  Avaliação das Habilidades, que possui caráter 
formativo. O desempenho dos estudantes é observado durante a 
realização de tarefas simuladas ou não. Os docentes podem escolher 
um dos métodos de avaliação listados abaixo e descritos no Apêndice 
A: 

- Miniavaliação Estruturada de Desempenho Clínico – MiniOSCE 
(NORCINI, 2003; BELAY, 2008);

- Miniexercício de Avaliação Clínica - Mini-CEx (NORCINI, 2003; 
BELAY, 2008);
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- Exercício de Avaliação da Prática Profissional - EAPP 
(Faculdade de Medicina de Marília, 2010);

- Avaliação baseada no local de trabalho - ABLT (NORCINI; 
BURCH, 2007); 

- Feedback Multi-Source - FMS (DAVIES, 2005; JOSHI, 2004); 

- OSCE – Exame Clínico Objetivo Estruturado. 

- Simulação - Realizada no laboratório da escola, trata-se de 
uma avaliação contínua, que se desenvolve no decorrer dos ciclos/
semestres e, sob observação do docente; e

- Logbook – Instrumento para registro diário das habilidades/
procedimentos realizados pelo estudante em HPE.

Visando a constante regulação do processo educacional 
e consequentemente a melhoria da qualidade dos instrumentos e 
formatos de avaliação empregados pelo Curso, ao final da avaliação das 
habilidades todos os estudantes devem preencher o Formato F5 HA.

5.1.7 Avaliação diária do estudante em Estágio Curricular 
Obrigatório

A avaliação formativa contempla os aspectos relacionados ao 
cognitivo, à comunicação, às atitudes, e às habilidades profissionais e 
deve ser realizada ao final de cada dia de atividade, quando os docentes 
preenchem um instrumento de avaliação com todos os aspectos formativos 
necessários à regulação do processo de ensino-aprendizagem no ECO. 

A avaliação formativa, mediada pela intervenção ativa do 
docente, está centrada no processo de apropriação dos saberes pelos 
estudantes, preocupando-se com os diferentes caminhos que percorre, 
a fim de promover aprendizagens significativas e funcionais. 

5.1.8 Avaliação diária do estudante em HPE

A avaliação formativa em HPE é realizada sempre ao final de 
cada atividade nos cenários de prática ou nas atividades teóricas. Os 
docentes utilizam um instrumento de avaliação com as informações 
relacionadas ao cognitivo, à comunicação, atitudes e habilidades 
profissionais.
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5.1.9 Portfólio reflexivo em HPE e ECO

Durante o desenvolvimento das atividades de HPE da 1ª e 2ª 
séries e ECO, os estudantes devem descrever memoriais para compor 
o seu Portfólio com os ensaios autorreflexivos escritos especialmente 
para o mesmo. Destinam-se majoritariamente ao desenvolvimento da 
capacidade de articular e potencializar a construção do conhecimento 
por meio da descrição, análise, síntese e reflexão sobre a realidade 
vivenciada nos cenários de aprendizagem, utilizando na dimensão 
formativa, o Arco de Maguerez.

5.1.10 Exercício de investigação científica (Projeto de Intervenção – PI)

O Projeto de Intervenção tem como finalidade avaliar a 
capacidade dos estudantes da 1ª e 2ª séries de elaborar um exercício de 
investigação científica e oportunizar a iniciação no método de observação 
científica utilizando o Arco de Maguerez.

O PI é uma atividade de trabalho em grupo, sendo o número 
de estudantes determinado pelo docente, mediante consideração das 
características do trabalho de investigação científica a ser realizado. 

Para promover a indissociabilidade da pesquisa com o Ensino, 
os Serviços e a Comunidade, a realidade social é o ponto de partida e de 
chegada do PI. Os estudantes  identificam, a partir da prática social, as 
indagações, os desafios e os problemas concretos que são os elementos 
que dão origem ao desenvolvimento do processo de investigação. 

O PI deve buscar a produção de alternativas para o problema 
identificado, com a finalidade de colaborar na sua resolução, em parceria 
com os serviços de saúde e a comunidade da área de atuação.

O docente responsável pelo grupo de estudantes deve orientar, 
mediar e supervisionar a elaboração do PI, que se constitui como uma 
proposta de ação ou intervenção e deve incluir um relato crítico reflexivo 
da realidade, com identificação e análise de problemas, elaboração do 
plano de intervenção, proposta de execução, e o seu respectivo processo 
de avaliação. O produto final do PI pode ter formato de relato crítico-
reflexivo do contexto e da intervenção possível, de artigo científico ou 
de proposta referenciada na análise de cenários, atores e recursos; 
de oportunidades, obstáculos e facilidades em relação à proposta de 
atuação.
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5.2 AVALIAÇÃO SOMATIVA DO ESTUDANTE

É baseada em critérios expressos pelos conceitos satisfatório 
e insatisfatório e ocorre no final ou após o transcurso do processo 
educacional.

As avaliações somativas têm a finalidade de averiguar a 
aprendizagem para a tomada de decisão sobre a progressão do 
estudante ao final do MT, HPE, EL, ECO e TCC ou em momentos 
específicos definidos no programa educacional, para verificar o completo 
domínio dos objetivos previamente estabelecidos. Por esse motivo, foi 
estabelecido um plano de reavaliação para, sempre que necessário, 
oferecer ao estudante a possibilidade do alcance total dos objetivos.

Considerando que o sistema de avaliação do curso é critério-
referenciada, os estudantes são avaliados quanto ao domínio dos 
critérios específicos estabelecidos em cada Unidade Educacional e para 
sua aprovação são realizadas avaliações somativas. 

A avaliação do estudante no processo de ensino-aprendizagem 
é feita por meio dos Formatos F3. Para cada Unidade Educacional existe 
um Formato 3 (F3) específico:

FORMATO 3 DE ACORDO COM A 
UNIDADE EDUCACIONAL TÍTULO DO FORMATO

F3 ST Sessões de Tutoria Avaliação do desempenho do estudante nas Sessões de 
Tutoria

F3 HPE Habilidades Profissionais em 
Enfermagem

Avaliação do desempenho do estudante nas Habilidades 
Profissionais em Enfermagem

F3 ECO Estágio Curricular Obrigatório Avaliação do desempenho do estudante no Estágio 
Curricular Obrigatório

F3 EL Eletivas Avaliação do desempenho do estudante em Eletivas 

F3 TCC Trabalho de Conclusão de Curso Avaliação do desempenho do estudante no Trabalho de 
Conclusão de Curso

Ao término de cada Unidade Educacional o docente preenche 
o Formato F3 específico de sua unidade, expressando no documento a 
interpretação final do desempenho do estudante no processo de ensino-
aprendizagem. 

As HPEs possuem uma carga horária extensa e por esse 
motivo somente ao final do semestre é preenchido o F3 HPE e assinado 
pelos docentes que acompanharam o estudante ao longo do semestre. 
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O estudante será avaliado periodicamente e informado sobre o seu 
desempenho de modo a evitar surpresas nesta avaliação final. A 
organização do sistema de avaliação está detalhada no Manual de HPE 
de cada série em decorrência das especificidades de cada uma delas. 

Compete ao docente:

1. Preencher o F3 na última semana de atividades da Unidade 
Educacional.

2. Entregar o F3 preenchido individualmente a cada estudante 
na última reunião do grupo dialogando com o estudante sobre o resultado 
expresso para que ele tome ciência da avaliação e o assine.

3. Entregar todos os F3 do seu grupo ao coordenador da série 
para que este registre e acompanhe os estudantes que farão o Plano de 
Reavaliação.

Compete ao Coordenador da Série:

Acompanhar o Plano de Reavaliação de cada estudante que 1. 
obteve conceito Insatisfatório no F3.

Comunicar ao estudante o resultado do Plano de Reavaliação 2. 
do F3.

Entregar, de forma organizada por grupos de estudantes, 3. 
todos os F3 devidamente preenchidos à GAe.

Comunicar à GAe os casos de estudante(s) com conceito 4. 
Insatisfatório no Formato F3 para as providências 
necessárias.  

5.2.1 Avaliação do estudante nas sessões de tutoria – F3 ST

Estudantes são avaliados de acordo com os critérios 
estabelecidos no F3 ST, com destaque para: 

1. Desempenho do estudante no processamento dos 
problemas;

2. Atitudes do estudante nas relações interpessoais.

Estas avaliações devem ser critério-referenciada com base nos 
objetivos de aprendizagem. Por isso o docente deve estar atento às 
singularidades de cada estudante e de seu processo de aprendizagem. 
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Ele não pode ser comparado ou avaliado pelo desempenho dos seus 
pares. Seu progresso só pode ser comparado com ele mesmo.

Por meio da avaliação diária o docente pode acompanhar 
o crescimento do estudante e a construção de sua aprendizagem. A 
sistematização dos critérios de avaliação das ST deve ser registrada no 
Instrumento de Avaliação Diária do Estudante ao final de cada ST com o 
objetivo de acompanhar o seu desempenho e do grupo, facilitando assim 
o preenchimento do F3 ST.

5.2.2 Exercício de Avaliação Cognitiva – EAC

Trata-se de uma avaliação de caráter somativo, sem consulta, 
caracterizada por questões baseadas em problemas.1 Esse exercício 
de avaliação deve permitir que o estudante expresse seu entendimento 
geral sobre um tópico, mostre sua capacidade de organizar ideias, seja 
criativo, crítico e sintético. Para que isso ocorra, os problemas/situação-
problema, as questões e os critérios de resposta satisfatória do EAC 
devem:

- Buscar comportamentos em taxionomia do domínio cognitivo 
mais elevada (conhecimento, compreensão, aplicação, análise, síntese 
e avaliação), evitando questões restritas à categoria memória; 

- Promover a articulação básico-clínica; 
- Favorecer as dimensões da integralidade; 
- Contemplar conhecimentos que sejam relevantes para a 

prática profissional; 
- Incluir questões sobre o processo de cognição desenvolvido 

na resolução de um problema (metacognição); e
- Estimular o raciocínio e evidenciar o entendimento do estudante 

em relação aos princípios, mecanismos, relações, associações e 
implicações identificadas nos problemas e coerentes aos objetivos do 
MT. 

Cada avaliação é composta por no máximo sete (7) problemas, 
sendo que cada problema deve ser composto de três (3) a cinco (5) 
questões. As questões são necessariamente relacionadas ao problema/
situação-problema e baseada em casos clínicos, pesquisas e/ou outras 
situações factíveis extraídas da realidade. 

1 O EAC está definido desta forma para manter coerência com as diretrizes curriculares e o processo de ensino-
aprendizagem do curso
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Cada EAC terá duração mínima de duas (2) horas e máxima 
de quatro (4) horas. O estudante que não comparecer a qualquer um 
dos EACs e não tiver a falta justificada conforme Regulamento será 
considerado insatisfatório nesta modalidade de avaliação. 

Visando a constante regulação do processo educacional e 
consequentemente a melhoria da qualidade dos instrumentos e formatos 
de avaliação, ao final do EAC todos os estudantes devem preencher o 
F5 EAC. 

O EAC deve ser encaminhado com no mínimo sete (7) dias 
antes da data programada de sua aplicação para análise da GAe.

5.2.3 Avaliação do desempenho do estudante em HPE

Estudantes são avaliados de acordo com os critérios 
estabelecidos no F3 HPE, que focaliza o desenvolvimento das habilidades 
e atitudes adquiridas pelos estudantes nos cenários de aprendizagem, 
cabendo ao docente observar as singularidades de cada estudante e 
de seu processo de aprendizagem, sem estabelecer comparações de 
desempenho entre eles. O progresso de cada estudante só pode ser 
comparado com ele mesmo.

Estudantes são avaliados de acordo com os critérios 
estabelecidos no F3 HPE, com destaque para: 

1. Processo de aprendizagem e interação com os serviços de 
saúde e comunidade;

2. Comunicação e relações interpessoais e

3. Processos de avaliação

Obterá a aprovação em HPE o estudante que:

a) Apresentar frequência mínima obrigatória de 75% nas HPEs; 
e

b) Adquirir conceito final Satisfatório no F3 HPE, preenchido 
em cada semestre por todos os docentes/preceptores que o 
acompanharam.
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5.2.4 Avaliação do desempenho do estudante em Estágio Curricular 
Obrigatório

O ECO está organizado em duas (2) grandes áreas:

ECO 401E – Estágio Curricular Obrigatório em Atenção 
Primária

ECO 402E – Estágio Curricular Obrigatório em Atenção 
Hospitalar

A avaliação do ECO deve ser realizada em função das 
competências de aprendizagem estabelecidas para cada Unidade 
Educacional, alcançando-se, assim, as competências gerais ao final da 
4ª série. 

Em cada Cenário do ECO o estudante será avaliado em atitudes, 
habilidades transversais, habilidades específicas e desempenhos 
individuais.

O F3 ECO contempla os aspectos relacionados às atitudes e 
habilidades. Já os desempenhos individuais serão avaliados por meio de 
um dos métodos descritos no Apêndice A.

Os critérios de avaliação somativa do estudante em ECO estão 
descritos no Manual do Estágio Curricular do Curso de Graduação em 
Enfermagem da ESCS. 

5.2.5 Avaliação do desempenho do estudante em Eletivas

As Eletivas deverão ser supervisionadas por docentes do 
curso de enfermagem dos eixos de tutorial ou de HPE, por preceptor de 
graduação ou profissional tecnicamente qualificado para a função e será 
realizada durante o período definido pelo Calendário Acadêmico. 

A avaliação em Eletivas deverá considerar os itens que 
constam no Formato F3 EL, que são: 1. Desempenho do estudante 
quanto ao desenvolvimento do pensamento crítico e habilidades de 
autoaprendizagem; 2. Atitudes do estudante nas relações interpessoais; 
3. Processo de avaliação e 4. Objetivos de aprendizagem.
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Em Eletivas, os docentes deverão adotar métodos de avaliação 
que atendam os critérios descritos no F3 EL.

A avaliação das Eletivas será registrada no formato F3 EL, 
sintetizando todos os desempenhos do estudante nas práticas.

Obterá a aprovação em EL o estudante que:

a) Apresentar frequência mínima obrigatória de 75%; e

b) Adquirir conceito final Satisfatório no F3 EL.

5.2.6 Avaliação Estruturada de Desempenho Clínico – OSCE

A avaliação estruturada de desempenho clínico – OSCE 
(Objective Structured Clinical Examination) é uma avaliação estruturada e 
planejada para verificação dos componentes individuais. A padronização, 
o controle das situações e o estabelecimento de padrões de desempenho 
tornam o OSCE um instrumento de relevância extraordinária na avaliação 
do grau de domínio de habilidades, do cognitivo e de atitudes. O OSCE 
pode ter caráter formativo ou somativo sendo caracterizado por alto grau 
de abrangência e realismo.

A confiabilidade é garantida pela criação de condições 
semelhantes de avaliação para todos os estudantes; pelo número 
adequado de estações, com tarefas diversificadas; pelos exercícios 
apropriados dos docentes e pacientes; e pela preparação cuidadosa 
da lista de checagem, com os desempenhos detalhados e critérios 
indicativos de domínio do comportamento esperado. A validade deve ser 
assegurada pela inclusão de tarefas relevantes, comumente observadas 
na prática de enfermagem, com grau de complexidade compatível com o 
estágio de formação do estudante.

O OSCE é um exame laborioso e de alto custo, mas quando bem 
construído fornece informações importantes sobre o desempenho do 
educando, essenciais para o seu aprimoramento pessoal e profissional, 
assim como para a qualificação do processo educacional. É utilizado na 
avaliação do desempenho individual dos estudantes, que passam por uma 
série de estações, nas quais uma situação ou caso clínico é apresentado, 
para que eles desempenhem uma tarefa específica predeterminada. Os 
estudantes são cuidadosamente avaliados por docentes que utilizam 
as informações relevantes obtidas durante o desempenho da tarefa 
para fornecer feedback ao estudante imediatamente após a realização 
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da atividade, com fortalecimento dos pontos positivos e correção das 
fragilidades apresentadas.

O OSCE no Curso de Graduação em Enfermagem é realizado 
na 3ª série, podendo ser de caráter formativo ou somativo. 

A Coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem, 
em conjunto com os coordenadores de série e docentes podem, em 
comum acordo, aplicar outras modalidades de avaliação prática para os 
estudantes, tais como:

Exercício de Avaliação da Prática Profissional – E) 
EAPP 

O exercício de avaliação da prática profissional (EAPP) é um 
instrumento que avalia o desempenho do estudante na realização de 
uma tarefa em uma situação simulada da prática profissional, conforme 
a complexidade da série e autonomina do estudante. É realizado em 
uma situação simulada da prática profissional, na qual o estudante 
deve mobilizar articuladamente os recursos necessários à realização 
das tarefas e discutir, com o avaliador, a fundamentação e evidências 
mobilizadas (FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA, 2010).

Neste exercício o docente avaliador observa o desenvolvimento 
do estudante na realização das tarefas. O estudante pode discutir 
com o avaliador a fundamentação e as evidências científicas para a 
concretização das tarefas. 

As situações simuladas estão relacionadas às tarefas realizadas 
pelo estudante na respectiva série. Dessa forma, essas situações 
podem envolver pacientes, famílias ou mesmo o processo de trabalho. 
As estações abordam um atendimento completo, porém priorizam uma 
das áreas de atuação: vigilância à saúde e gestão/avaliação do trabalho 
em saúde, cuidado às necessidades individuais ou coletivas de saúde 
(FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA , 2010).

O EAPP poderá ser de caráter formativo ou somativo e terá 
o número de estações que puderem guardar os princípios de validade 
e confiabilidade para este tipo de avaliação. Tem sua fundamentação 
teórica no OSCE, método de avaliação de habilidades clínicas criado na 
Escócia e muito aceito por todo o mundo. (NENARTAVIS, 2011). 

Miniexercício de Avaliação Clínica – Mini-CEx F) 

Trata-se de uma opção complementar de avaliação, que consiste 
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numa observação estruturada da prática com guia de verificação ou 
checklist, na qual se atribuem escores de avaliação global para diversos 
itens de atitudes e habilidades, seguida de feedback, com duração 
total de 20-30 minutos. Pode ser repetida várias vezes para o mesmo 
estudante, aumentando a validade do método. (NORCINI et al, 2003).

A tabela a seguir apresenta as principais características do Mini-
CEx:

CARACTÉRISTICAS DO Mini-CEX
1 Substitui os clássicos exercícios de competência (CEX).
2 Avalia competência através das tarefas: história clínica, exame físico, comunicação com 

paciente, elaboração diagnóstica e do plano de cuidados e organização.
2 Produz escores mais confiáveis que o CEX.
3 Oferece maior oportunidade aos residentes/internos de serem observados e receberem a 

devida devolutiva.
4 Utiliza um formato de 9 pontos numa escala de 1 a 3 (Insatisfatório), 4 (Razoável), 5 e 6 

(Satisfatório) e 7 a 9 (Superior).
5 Incorpora habilidades de residentes e internos utilizando pacientes reais e diversos cenários 

com duração de 15 a 20 minutos por encontro. 
6 É válido e propicia a discriminação dos níveis de competência global (constructo).
7 A confiabilidade (reprodutibilidade) é baixa se o número de encontros for pequeno (menor 

que 4 é inaceitável).
8 Difícil atingir número de encontros requeridos para confiabilidade e validade adequada, ou 

seja, 10 encontros.

Fonte: Norcini et al (2003) e Lima et al (2003).

5.2.8 Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

Todos os critérios de avaliação do TCC constam no Manual de 
Normas para Realização do TCC. 
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5.3 REAVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NA 
UNIDADE EDUCACIONAL

Se o estudante apresentar conceito Insatisfatório na avaliação 
somativa da Unidade Educacional, o seu coordenador (MT, HPE, ECO, 
EL e TCC) deve preencher o Formato 2 – Reavaliação do Desempenho 
do Estudante na Unidade Educacional, correspondente ao Plano de 
Reavaliação que será aplicado mediante frequência mínima obrigatória 
de 75% nas atividades programadas.

Aplicação do Formato 2
Unidades 

Educacionais Quando preencher o Formato 2

MT Estudante com conceito Insatisfatório no F3 ST• 
Estudante com conceito Insatisfatório no EAC• 

HPE Estudante com conceito Insatisfatório cada ciclo de HPE• 
EL Estudante com conceito Insatisfatório no F3 EL• 

ECO Estudante com conceito Insatisfatório no F3 ECO• 
TCC Estudante com conceito Insatisfatório no TCC• 

Compete ao Coordenador de Série:

1. Informar ao estudante, antes de cada reavaliação, os objetivos de aprendizagem, os 
conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os desempenhos que serão reavaliadas e as 
estratégias educacionais para a superação. 

2. Colher a assinatura do estudante em todos os momentos do Plano de reavaliação.
3. Transferir, ao término do Plano de reavaliação, o conceito obtido pelo estudante para o 

Formato 1 específico (F1 MT ou F1 ECO ou F1 TCC).
4. Comunicar, obrigatoriamente, o docente da unidade subsequente a situação do estudante.
5. Entregar à GAe o formato totalmente preenchido e com as assinaturas obrigatórias.

5.3.1 Reavaliação do estudante nas Sessões de Tutoria – F3 ST

O estudante que obtenha conceito insatisfatório no F3 ST 
de um MT deve cumprir plano de reavaliação/recuperação no módulo 
subsequente, considerando as fragilidades observadas no módulo 
anterior. 

O Plano de Recuperação Especial (Exercício baseado em 
problemas - Salto Triplo Escrito), após três (3) conceitos Insatisfatórios 
consecutivos nas Sessões de Tutoria, será realizado ao final do ano 
letivo.

O docente do grupo do estudante de ST deve informar o conceito 
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Insatisfatório ao estudante preenchendo e apresentando o plano de 
reavaliação individualizado (Formato F2), além de registrar a ciência do 
estudante nesse formato. O próximo docente deve realizar a reavaliação 
do estudante no módulo subsequente.

O estudante que obtenha conceitos Insatisfatórios no Formato 
F3 ST no último MT do ano letivo é encaminhado ao Plano de Recuperação 
Especial. 

O plano de recuperação especial deverá ser realizado por meio 
do “Exercício baseado em problemas – Salto Triplo Escrito” descrito no 
item 5.1.4. – onde o docente coordenador do MT e coordenador da Série 
estabelecem os critérios e a data da recuperação para o estudante.  

5.3.2 Reavaliação do estudante no Exercício de Avaliação 
Cognitiva - EAC

O estudante que obtenha conceito Insatisfatório no EAC de um 
MT deve cumprir plano de reavaliação que compreende em duas novas 
avaliações denominadas Reavaliação 1 (R1) e Reavaliação 2 (R2). 

A R1 e a R2 são realizadas em data previamente programada 
pelos coordenadores do MT e da série. Antes do início do plano de 
reavaliação, o coordenador do MT deve reunir-se com o estudante 
para apresentar o plano de reavaliação individualizado (Formato F2), 
considerando as fragilidades observadas na avaliação anterior. 

5.3.3 Reavaliação do estudante nas Habilidades Profissionais em 
Enfermagem – F3 HPE 

O estudante que obtenha o conceito Insatisfatório na primeira 
avaliação do Formato F3 HPE - em qualquer semestre de aprendizagem, 
deve cumprir Plano de Reavaliação – a segunda avaliação - 
Reavaliação 1 (R1) e terceira avaliação - Reavaliação 2 (R2).

Os docentes devem informar ao coordenador o conceito 
Insatisfatório no F3 HPE e programar conjuntamente o Plano de 
Reavaliação do estudante informando à GAe a situação de todos os 
estudantes em cumprimento do Plano de Reavaliação. 

O conceito Insatisfatório deve ser registrado no Formato F3 
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HPE pelos docentes do respectivo semestre. O docente deve registrar 
o objetivo de aprendizagem com conceito insatisfatório, preenchendo o 
Formato F2 – Reavaliação do desempenho do estudante na Unidade 
Educacional. O estudante deve tomar ciência do conceito e de suas 
fragilidades e assinar o Formato F2. 

A R1 do estudante para os objetivos transversais em HPE pode 
ser realizada no próximo período/rodízio/cenário/ciclo de aprendizagem 
em que o estudante irá percorrer, exceto, quando ocorrer no último 
período/rodízio/cenário/ciclo do semestre, no qual deve cumprir o Plano 
de Reavaliação nos dias agendados para reavaliação dos objetivos 
específicos. 

A R1 para os objetivos específicos é realizada ao final do próprio 
semestre em datas definidas no calendário da série, supervisionado por 
docente/preceptor definido pelo Coordenador da Série. 

Caso o estudante obtenha o conceito Satisfatório após a R1 
deve seguir para o próximo semestre de aprendizagem sem pendências 
e esse resultado deverá ser registrado no Formato F2 – Reavaliação 
do Desempenho do Estudante na Unidade Educacional. 

A R2, quando necessária, é realizada na semana de reavaliação 
prevista ao final do Calendário Letivo da série. 

O estudante pode cumprir a R2 para os dois (2) semestres do 
ano letivo, independente da série. 

Se o estudante apresentar conceito Insatisfatório na R2 em 
qualquer um dos semestres, é reprovado na série. O conceito deve ser 
registrado novamente no Formato F2.

Após a R2, o Coordenador da Série deve registrar o conceito 
final Insatisfatório no Formato 1 HPE – Avaliação Final do Estudante 
nas Habilidades Profissionais em Enfermagem.

5.3.4 Reavaliação do estudante em Estágio Curricular Obrigatório 
– F3 ECO

O processo de reavaliação do estudante no ECO está descrito 
no Manual de Estágio Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem 
da ESCS.
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5.3.5 Reavaliação do estudante nas Eletivas – F3 EL

O estudante que obtenha o conceito Insatisfatório no F3 EL 
realiza o Plano de Reavaliação (R1) que consiste no Salto Triplo Escrito. 
Caso, o estudante obtenha conceito Insatisfatório após o Plano de 
Reavaliação será reprovado na série. 

Haverá apenas uma oportunidade de reavaliação (R1 – Salto 
Triplo) em Eletivas.

5.3.6 Reavaliação do estudante na Avaliação Estruturada de 
Desempenho Clínico – OSCE 

Caso o OSCE seja escolhido como método de avaliação 
somativa em habilidades, o plano de reavaliação (R1 e R2) do OSCE é 
elaborado pelo seu grupo de planejamento, considerando as fragilidades 
identificadas em cada estudante. 

Quando a Escola opta por outro tipo de avaliação, o plano de 
reavaliação é elaborado seguindo as mesmas orientações. 

O método de avaliação adotado em habilidades deve ser 
definido no início do ano letivo, e descrito no Manual de HPE, respeitando 
o Calendário Acadêmico anual. 

5.3.7 Reavaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC

O plano de reavaliação do TCC consta no Manual de Normas 
para Realização do TCC.
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6. AVALIAÇÃO FINAL DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NA UNIDADE 
EDUCACIONAL

Esta avaliação é realizada por meio do F1 destinado ao 
preenchimento do resultado das avaliações somativas obtidas pelo 
estudante ao final de cada Unidade Educacional e possuem os seguintes 
formatos específicos:

Título do Formato 1

F1 MT Avaliação final do estudante nos Módulos Temáticos

F1 ECO Avaliação final do estudante no Estágio Curricular Obrigatório

F1 TCC Avaliação final do estudante no Trabalho de Conclusão de Curso

O coordenador de cada Unidade Educacional deve registrar no 
Formato 1 os resultados finais das avaliações somativas obtidas pelo 
estudante. Para preencher a frequência, o coordenador deve dirigir-se à 
Secretaria do Curso de Graduação em Enfermagem para a transcrição do 
número e do percentual de faltas do estudante na Unidade Educacional 
ou utilizar o Sistema Acadêmico informatizado, caso esteja acessível. 

Ao final da série, o coordenador de cada Unidade educacional 
deve recolher o F1, analisá-lo e entregar à GAe e assiná-lo. 

Nas Unidades MT e EL, se houver a necessidade de aplicação 
do “Exercício baseado em problemas – Salto Triplo”, o seu resultado 
deve ser registrado no F1 MT ou no F1 EL.
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7. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO

O estudante deverá obter frequência mínima de 75% de 
presença e conceito Satisfatório em todas as Unidades Educacionais da 
série para alcançar a promoção para a série subsequente.
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8. CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO

8.1 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE POR FREQUÊNCIA

O estudante que não obtiver a frequência mínima obrigatória 
de 75% (setenta e cinco por cento) nas atividades programadas de 
cada Unidade Educacional, independentemente dos demais resultados 
obtidos, será reprovado na respectiva série.

O ECO exige frequência integral. A ausência não justificada 
implicará em reprovação na Unidade Educacional. 

Os estudantes que tiverem faltas justificadas por Atestado 
Médico poderão ter as atividades repostas respeitando a legislação 
vigente e em conformidade ao Manual do ECO. 

8.2 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE NAS SESSÕES DE 
TUTORIA – F3 ST

O estudante que obtenha conceito Insatisfatório após o Plano 
de Recuperação Especial no formato F3 ST, é reprovado na série.

O estudante que obtenha conceito Insatisfatório após o 
“Exercício Baseado em Problemas - Salto Triplo escrito” realizado no 
último MT das 1ª a 3ª série é reprovado na série. 

8.3 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE NO EXERCÍCIO DE 
AVALIAÇÃO COGNITIVA – EAC

O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório no MT após 
o plano de reavaliação (R1 e R2) nos EACs é reprovado na respectiva 
série, independente dos demais resultados obtidos.

A R2 do EAC dos Módulos Temáticos será realizada no final 
de cada ano letivo, conforme semana de avaliação estabelecida no 
Calendário Acadêmico da série. 

O estudante pode solicitar, ainda, a Reavaliação Especial (RE) 
uma única vez a cada série. Neste caso é constituída uma Comissão 
Especial de análise que decide pela instituição ou não da RE. 

O estudante poderá também utilizar a Nota do TPA como 
substituição da RE, conforme Resolução nº 05/2017 do Colegiado de 
Ensino, Pesquisa e Extensão:
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Art. 11. O Teste de Progresso Anual poderá ser 
utilizado como critério de aprovação, caso o 
estudante permaneça com conceito insatisfatório, 
após a segunda reavaliação, em apenas uma 
Unidade Educacional (Módulo Temático) em um 
único objetivo de aprendizagem desta unidade.  

Art. 12. Para utilização do Teste de Progresso 
como critério de aprovação em Módulo Temático, 
o estudante deverá obter nota acima da mediana 
da série que está cursando. (Res. 05/2017, Art. 11 
e 12)

O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório no EAC 
do MT após a RE é reprovado na respectiva série, independente dos 
demais resultados obtidos. 

Os critérios para a inclusão do estudante no Plano de RE são: 

A coerência entre os critérios de satisfatório estabelecidos pelo 1. 
docente responsável para as respostas às questões do EAC da 
2ª reavaliação (R2).
A coerência entre as respostas do estudante e os critérios de 2. 
satisfatório estabelecidos pelo docente para as questões do EAC 
da 2ª reavaliação (R2). 

8.4 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE NAS HABILIDADES 
PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM – F3 HPE

O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório após 
o plano de reavaliação do F3 HPE é reprovado na respectiva série, 
independente dos demais resultados obtidos.

8.5 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE NA AVALIAÇÃO DAS 
HABILIDADES – F3 HA

O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório após 
o plano de reavaliação em habilidades é reprovado na 2ª ou 3ª série, 
independente dos demais resultados obtidos.
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O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório após 
o plano de reavaliação das habilidades adotado na 2ª ou 3ª série, é 
reprovado na série, independente dos demais resultados obtidos. 

O Plano de reavaliação (R2) das habilidades será realizado ao 
final do ano letivo, conforme Calendário Acadêmico anual. 

8.6 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE EM ELETIVAS – F3 EL

O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório após 
o plano de reavaliação do F3 EL é reprovado na respectiva série, 
independente dos demais resultados obtidos.

8.7 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE EM ECO

O estudante que mantenha o conceito Insatisfatório após o 
plano de reavaliação do F3 ECO é reprovado na respectiva Unidade 
Educacional, independente dos demais resultados obtidos.
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9. AVALIAÇÃO DO DOCENTE, COORDENADOR E PRECEPTOR

Contemplando todos os aspectos da avaliação necessários 
para a regulação do processo de ensino aprendizagem, estudantes 
também realizam a avaliação dos docentes e preceptores em todas as 
Unidades Educacionais. Estas avaliações, realizadas sistematicamente, 
pautam-se no princípio da reflexão para a ação. Ou seja, são dadas 
aos docentes e preceptores oportunidades de conhecerem a percepção 
dos estudantes sobre sua atuação no contexto das metodologias ativas 
adotadas pela Escola.

Cada estudante, por meio do F4 escrito, formaliza a avaliação 
do desempenho dos docentes e preceptores nas atividades educacionais 
da unidade. Esse documento deve ser preenchido na última semana da 
Unidade Educacional com o respectivo docente e preceptor. 

O Coordenador das quatro séries e/ou dos eixos também serão 
avaliados pelos docentes da respectiva série, ao final do ano letivo.

Formatos F4: 

F4 ST – Avaliação de desempenho do docente nas Sessões de 
Tutoria;

F4 HPE – Avaliação de desempenho do docente nas Habilidades 
Profissionais em Enfermagem;

F4 AP – Avaliação de desempenho do preceptor;

F4 ECO – Avaliação de desempenho do docente de Estágio 
Curricular Obrigatório; e

F4 TCC – Avaliação de desempenho do docente orientador de 
Trabalho de Conclusão do Curso.

F4 CS/E – Avaliação do desempenho do Coordenador/Eixo de 
Série.

Estas avaliações reforçam os princípios do sistema de avaliação 
os quais afirmam que o processo de avaliação deve ser permanente, 
abrangendo estudantes, docentes e preceptores, de forma ética e 
transparente.
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10. AVALIAÇÃO DAS UNIDADES EDUCACIONAIS

As Unidades Educacionais são avaliadas pelos estudantes e 
pelos docentes envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. 

Esse documento deve ser preenchido na última semana da 
Unidade Educacional.

FORMATOS 5 DESCRIÇÃO

F5 MT Avaliação do Módulo Temático

F5 HPE Avaliação das Habilidades Profissionais em Enfermagem

F5 ECO Avaliação do Cenário de Estágio Curricular Obrigatório

Nesses documentos, os estudantes e docentes devem avaliar 
todo o processo de aprendizagem desenvolvido na respectiva Unidade 
Educacional.
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APÊNDICE A - Métodos de avaliação

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO

Características     Mini-CEx Avaliação baseada 
no local de trabalho

Feedback      
Multi-source Portfólio Mini-OSCE

Avaliação
de 

competência

Avaliada dentro 
da realidade e de 
forma progressiva.

Avaliação processual de 
habilidades de internos/
estágios, observando-os 
no local de trabalho.

Revisão por pares 
(colegas de trabalho 
e pacientes) e 
feedback 360°.

Autoavaliação 
das habilidades 
correlacionando com 
o cognitivo e atitudes 
realizadas.

Os aspectos da 
competência são 
avaliados de forma 
global, consistente 
e estruturada com 
objetividade para o 
processo. 

Confiabilidade

Analisa as 
relações entre os 
componentes da 
pontuação total.

Avaliação por múltiplos 
profissionais e em 
diversas ocasiões ao 
longo do internato.

Feedback 
estruturado, porém 
o número e tipo de 
avaliadores afeta o 
resultado.

Estimula o senso crítico-
reflexivo do estudante 
na realização de suas 
atividades e aspectos 
envolvidos.

Avalia habilidades 
clínicas e 
conhecimento factual.

Validade

A média das 
avaliações 
durante diferentes 
períodos do 
ano com testes 
paramétricos 
estatísticos.

Prevalência de feedback 
imediato na observação 
direta visando a 
melhoria das habilidades 
processuais.

Registra avaliações 
em treinamento 
realizados 
por diferentes 
personagens 
envolvidos.

Estratégia de registro e 
avaliação da qualidade da 
formação do estudante.

Evidencia a 
competência e 
desempenho, isto 
é, capacidades 
cognitivas com o 
uso de simulações 
focadas na tomada de 
decisões e aplicação 
do conhecimento. 

Impacto
na 

aprendizagem

O estudante 
é avaliado 
em diferentes 
cenários reais com 
fatores distintos e 
inesperados.

Informa necessidades 
de progresso na 
aprendizagem e 
possíveis recursos 
facilitadores, 
motivando os internos 
a envolverem-se na 
própria aprendizagem.

O estudante deve 
utilizar o feedback 
para desenvolver 
sua metacognição 
(desenvolvimento e 
treinamento).

Demonstra 
desenvolvimento 
cognitivo, capacidades 
e disposições potenciais 
de aprendizagem por um 
período de tempo e tema 
específico.

O estudante tem a 
oportunidade de rever 
seu desempenho e 
aspectos cognitivos 
junto à prática. 

Pontos fortes

Diferentes 
docentes 
observam uma 
amostra razoável 
de habilidades 
clínicas do 
estudante ao 
longo do tempo. 
A interação do 
estudante com 
vários pacientes 
exige soluções 
diferentes no 
contexto da 
prática.

Feedback é fornecido 
durante e/ou após 
avaliação.

Percepção progressiva 
do alinhamento do 
conteúdo do programa, 
os resultados das 
competências 
esperadas e as práticas 
de avaliação.

Os diferentes 
avaliadores podem 
gerar feedback 
conflitantes.

Exige um tempo 
mais extenso 
de convivência 
no cenário para 
maior precisão no 
feedback.

Promove o 
desenvolvimento reflexivo 
dos participantes na 
dimensão pessoal e 
profissional.

Estimula a originalidade 
e criatividade individuais 
como instrumento de uma 
construção personalizada 
do conhecimento.

O estudante é participante 
ativo no processo ensino-
aprendizagem.

Fornece avaliação 
formativa e somativa.
Pacientes/situações 
são padronizados, 
assegurando aspectos 
a serem avaliados.

Pontos fracos

Influência do 
examinador para 
resoluções.

O cenário/
realidade /
consulta pode não 
corresponder aos 
aspectos a serem 
avaliados.

O feedback deve ser 
construtivo, por isso o 
avaliador deve ter uma 
abordagem pró-ativa.
O cenário deve ser 
favorável à formação do 
programa curricular.

Os funcionários devem 
estar alinhados à missão 
e visão da Escola/curso.
Insuficiência de dados 
que evidenciem a 
competência.

Os diferentes 
avaliadores podem 
gerar feedback 
conflitantes.

Processo de avaliação 
tende a cristalizar a 
autoavaliação se o 
feedback do docente não 
for em tempo hábil.

O processo de 
aprendizagem pode não 
ser muito transparente 
para o estudante se 
o docente não tiver 
capacidade de observação 
e feedback formativo no 
decorrer das práticas de 
ensino.

O examinador pode 
ser fator intimidante.
O feedback deveria 
ser imediato e 
individual. 
Exige alta despesa, 
tempo e estrutura 
física e humana. 
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