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1 – Introdução

Contexto, estratégias educacionais e visão da Instituição

Os cursos de medicina e enfermagem da Escola Superior de Ciências da Saúde 
(ESCS) foram criados em 2001 e 2006, respectivamente, no âmbito da Secretaria de Saúde 
do DF (SES-DF). A estrutura e o desenvolvimento do currículo do curso de medicina estão 
fundamentados em três programas educacionais: módulos temáticos (MT), habilidades e 
atitudes (HA) e interação ensino-serviços-comunidade (IESC). O curso de graduação em 
enfermagem está estruturado em dois programas: Módulos Temáticos (MT) e Habilidades 
Profissionais em Enfermagem (HPE).

Adotando metodologias ativas de ensino-aprendizagem, os projetos pedagógicos dos 
cursos de graduação da ESCS explicitam sua missão, descrevem perfil e competências 
do profissional a ser formado, bem como os métodos de ensino-aprendizagem a serem 
utilizados na graduação. Dessa forma, demonstra uma preocupação em alinhar estratégias 
e oportunidades de aprendizagem com os objetivos traçados para o currículo. Além disso, 
os cursos de medicina e enfermagem iniciam as atividades práticas na comunidade desde o 
primeiro ano, facilitando que a organização curricular adotada seja orientada para a aquisição 
de competências requeridas para o exercício profissional eficiente e consciente de seu papel 
enquanto cidadão.

O perfil do profissional de conclusão proposto se traduz pela formação de um 
profissional capaz de atuar de forma eficiente, crítica e reflexiva nos diferentes níveis de 
atenção à saúde individual e coletiva, objetivando a resolução dos problemas mais comuns 
da sociedade e considerando os princípios éticos, morais e humanísticos demandados pelo 
exercício profissional em saúde. A formação desse profissional prevê atividades educacionais 
englobando aprendizagem nos domínios cognitivo, afetivo e psicomotor ao longo do curso.

Os processos educacionais e o desempenho dos discentes são aferidos mediante 
um sistema de avaliação que coleta informações de todos os programas educacionais, nos 
diferentes ciclos de aprendizagem, cujas características e situação atual serão discutidas a 
seguir.
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2 – O sistema de avaliação dos cursos de medicina e enfermagem da 
ESCS – perspectiva histórica e necessidades de melhorias

2.1 – A adoção de um modelo conjuntivo de avaliação e o alto impacto das 
avaliações 

Desde sua criação, a ESCS vem adotando um modelo conjuntivo de avaliação, onde 
a decisão de progresso do discente depende do desempenho satisfatório em todas as 
unidades educacionais. Nenhuma avaliação mantém uma relação de compensação com 
qualquer exame realizado no programa. Dessa forma, uma falha em qualquer evento 
avaliativo pode significar reprovação do discente na série. Com isso, todas as avaliações têm 
alto impacto na vida do estudante. Esse fato tem onerado sobremaneira a decisão docente, 
personificando o resultado, que pela sua natureza, deveria envolver o maior número de 
avaliadores possível.

 O novo método de avaliação propõe necessariamente uma multiplicidade de pontos de 
coleta, não podendo depender de um único resultado ou de um único avaliador. Resultados 
baseados em múltiplos pontos de coleta aumentam sobremaneira a confiabilidade das 
decisões, conferindo mais robustez ao programa e tornando o processo avaliativo mais justo 
e defensável.

2.2 – A apreciação dicotômica dos resultados: Satisfatório X Insatisfatório

Em ambos os cursos, os resultados da avaliação são interpretados de forma dicotômica, 
sendo expressos mediante apenas dois conceitos ou rubricas: Satisfatório ou Insatisfatório. 
Na prática, bons e ótimos resultados ficam subsumidos sob a mesmo conceito, “Satisfatório”. 
Assim como o esforço do estudante que atinge apenas parte do aprendizado esperado 
é igualado ao que não demonstra aprendizado algum. Ambos ficam com o conceito 
“Insatisfatório”, embora apresentem níveis de insucesso acadêmico distintos. 

Na cultura avaliativa do país, “Satisfatório” não representa o ótimo desempenho, e sim 
um desempenho mediano. O desempenho dos discentes da instituição, portanto, acaba 
sendo nivelado por baixo. Dessa forma, o sistema dicotômico de interpretação dos resultados 
adotado, acaba por desmotivar o discente pela busca da excelência acadêmica. 

Seja pela necessidade de adoção de decisões baseadas em múltiplos pontos de 
informação, seja pela necessidade de ampliar os conceitos que representam o resultado 
final das avaliações feitas na instituição, vigentes desde a fundação da Escola, novos 
modelos de avaliação, para os cursos, vêm sendo debatidos nos últimos anos. Considerando 
as competências desenvolvidas nos currículos do curso de Enfermagem e Medicina, o 
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modelo de Avaliação Programática tem sido proposto como alternativa para o programa 
atual em função de apresentar respostas consistentes para as necessidades de melhorias 
mencionadas anteriormente (Dijkstra, Van Der Vleuten, Schuwirth, 2010).
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3 – Currículo e Avaliação de Competências

3.1 – A pirâmide de competências de Miller

Os Projetos Pedagógicos dos currículos de medicina e enfermagem da ESCS são 
orientados para a aquisição de competências, incorporando competências e habilidades 
definidas pelas Diretrizes Curriculares dos respectivos cursos (CNE/CES 3, 2001; CNE/
CES, 2014; ESCS, 2012; ESCS, 2018). Competência na formação acadêmica tem natureza 
multidimensional, envolvendo em sua construção aspectos cognitivos, afetivos, técnicos e 
relacionais necessários ao bom exercício da profissão (Epstein & Hundert, 2002).

O desenho instrucional de um programa educacional baseado em competência tem 
como principais elementos os objetivos educacionais, os métodos de instrução e o sistema de 
avaliação. Nos currículos orientados por competência, esses três aspectos do planejamento 
devem estar alinhados para garantir a eficiência dos processos educacionais.

O desenvolvimento da competência profissional tem um caráter progressivo ao longo 
do currículo. E cabe a avaliação capturar esse aspecto de progressão das competências 
estabelecidas ao longo da graduação.

Uma forma de se trabalhar o desenvolvimento do conhecimento e habilidades clínicas 
ao longo do currículo pode ser feita mediante a utilização da pirâmide de Miller (Miller, 1990), 
que estratifica a expectativa de desempenho a ser atingido pelos discentes em 4 níveis (sabe, 

sabe como, demonstra como e faz). Para cada nível de desenvolvimento, é necessário que 
a instituição estabeleça os procedimentos avaliativos pertinentes (Figura 3). 

O caráter multidimensional da competência profissional, faz com que seja necessário 
o emprego de múltiplos instrumentos, em diferentes cenários, para adequada avaliação dos 
diferentes domínios de competência. Nenhum método de avaliação aplicado isoladamente 
consegue avaliar adequadamente os múltiplos domínios de aprendizagem envolvidos no 
desenvolvimento das competências adotadas no currículo. Isso significa dizer que métodos 
distintos de avaliação estão indicados para componentes distintos do aprendizado que estão 
sendo testados. O modelo conceitual proposto por Miller permite estratificar a avaliação em 
4 (quatro) níveis, prevendo diferentes métodos de avaliação para diferentes expectativas de 
aprendizado a serem atingidas pelo estudante (Figura 1) (Miller, 1990; Van Der Vleuten & 
Schuwirth, 2005; Waas, 2001). 
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Ação – Observação direta de cuidados em pacientes reais em 
situações reais da prática clínica.
- Métodos: Mini-CEX, logs, vídeos, avaliação 360º

Desempenho – demonstração de habilidades em condições 
controladas.
- Métodos: OSCE, paciente simulado/padronizado

Conhecimento aplicado – habilidade teórica de resolver problemas, 
descrição de procedimentos.
- Métodos: teste de múltipla escolha, ensaios, avaliação oral

Conhecimento – conceitos, princípios e teorias que fundamentam 
a habilidade ou competência.
- Métodos: teste de múltipla escolha, ensaios, avaliação oral

 
FAZ

DEMONSTRA
COMO

SABE COMO

SABE

Figura 1 – Pirâmide de competências de Miller - Níveis de desempenho do estudante relacionados aos métodos de 
avaliação possíveis de serem adotados no programa.

3.2 – Programa de Avaliação de Competências

“Assessment drives learning”, ou seja, o quê, como e quando se avalia influencia 
imensamente no que se aprende. Dessa forma, a qualificação do sistema de avaliação é um 
elemento crítico para o sucesso na implementação e consolidação de qualquer proposta de 
organização curricular (Hawkins & Holmboe, 2008).

Qualidade de um programa de avaliação de competência (PAC) não é garantida 
somente pelas medidas tradicionais de validade e confiabilidade. Essas duas medidas são 
necessárias, mas não suficientes para garantir a excelência do PAC. Validade e confiabilidade 
são incorporadas a um conjunto de fatores que, somados, respondem pela qualidade do PAC 
como um todo. Nesse conjunto de fatores estão incluídos: transparência (o PAC deve ser claro 
e bem compreendido por todos os participantes); reprodutibilidade (decisões relacionadas 
aos estudantes devem ser baseadas em informações obtidas de diversos instrumentos, 
examinadores e ocasiões); comparabilidade (as condições nas quais os exames são 
realizados devem ser as mesmas para todos os examinados e os procedimentos de definição 
dos escores devem ser consistentes); aceitabilidade (programas bem aceitos, são mais ampla 
e adequadamente utilizados e avaliações utilizadas adequadamente, geram informações 
mais consistentes); autenticidade (grau em que a avaliação representa a situação real do 
ambiente de trabalho); complexidade cognitiva (deve incorporar habilidades cognitivas 
complexas); justiça (tarefas avaliadas devem corresponder ao nível de desenvolvimento 
do estudante, que, por sua vez, deve ter oportunidades de demonstrar os conhecimentos e 
habilidades desenvolvidas ao longo do programa educacional; relevância (a avaliação deve 
ser pautada em problemas e experiências educacionais relevantes); impacto educacional 
(efeitos positivos e negativos da avaliação devem ser inferidos previamente e monitorizados 
após implementação) e custo-eficiência (escolha da avaliação não deve ser influenciada 
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somente por fatores educacionais, mas também por questões financeiras, gerenciais e 
institucionais) (Baartman, Bastiaens, Kirschner & Van der Vleuten, 2007). 

Os fatores envolvidos no PAC podem ser dispostos em círculos concêntricos, onde o 
círculo central é representado pelos objetivos do programa. Impacto educacional e custo-
eficiência estão dispostos em um quadrado externo, que representa o contexto educacional 
como um todo, sinalizando para a relação que a avaliação tem com o currículo em um 
sentido mais amplo (Figura 2).

 Consequências Educacionais 

Custo e eficiência 

Figura 2 - Círculo avaliativo - Programa de avaliação de competências – fatores 
implicados na excelência dos procedimentos avaliativos. 

A qualidade dos procedimentos avaliativos de um PAC, portanto, decorre de uma série 
de elementos que devem compor o sistema de avaliação como um todo. Esse conjunto 
de elementos deve ser estruturado de forma a garantir os objetivos fundamentais de um 
sistema de avaliação: promover a aprendizagem; melhora das atividades de aprendizagem 
do currículo e fornecer suporte efetivo à tomada de decisões da instituição. Essa concepção 
programática e sistêmica da avaliação deu origem a um novo modelo de estruturar os 
procedimentos avaliativos do currículo denominado avaliação programática, que será 
discutido a seguir.
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4 – A Avaliação Programática

Avaliação não é uma questão de medida, mas uma questão de desenho instrucional. 
Dessa forma, não se resume à apreciação de métodos individuais de avaliação e considerações 
relativas às suas propriedades psicométricas. Mas envolve a análise da avaliação, em uma 
perspectiva programática, incluindo aspectos educacionais, operacionais, políticos, culturais 
e de recursos (Van der Vleuten & Schuwirth, 2005). 

Avaliação programática é o nome dado a um conjunto de métodos avaliativos 
planejados com o objetivo de otimizar a qualidade da avaliação como um todo.  Sua estrutura 
é organizada em torno dos objetivos da avaliação, que, por sua vez, devem estar alinhados 
à missão e objetivos educacionais da instituição. Promover o aprendizado, melhorar as 
práticas educacionais e dar suporte efetivo às decisões envolvidas no currículo figuram entre 
os três principais objetivos da avaliação. Para consecução desses objetivos, a estrutura 
da avaliação programática envolve os seguintes componentes: operacionalização; suporte; 
documentação; melhoria e justificativa (Dijkstra, Van Der Vleuten, & Schuwirth, 2009; Troncon, 
2016).

A operacionalização diz respeito ao programa em ação, sendo composta pela coleta 
das informações, a combinação e valoração das informações colhidas e a tomada de 
decisão. A coleta da informação engloba os métodos e instrumentos utilizados na avaliação 
das competências adotadas, que, por sua vez, devem estar alinhados com as estratégias 
de ensino utilizadas no currículo. Embora os elementos envolvidos na operacionalização do 
programa sejam suficientes para manter a avaliação do currículo em andamento, eles não 
são suficientes para garantir a qualidade do sistema.

A qualidade do sistema de avaliação depende sobremaneira das medidas de suporte. 
Esse suporte pode ser definido em 2 níveis: técnico e político. O suporte técnico diz respeito 
aos conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à elaboração e condução de um bom 
programa de avaliação. Dessa forma envolve revisão dos testes e instrumentos antes de 
sua aplicação, análise das propriedades psicométricas dos testes, bem como as atividades 
de desenvolvimento docente voltadas para garantia da qualidade da construção e aplicação 
dos instrumentos de avaliação. O suporte político diz respeito ao envolvimento precoce 
das lideranças educacionais e dos protagonistas do currículo na elaboração do sistema 
de avaliação. Esse envolvimento ajuda a melhorar a aceitabilidade do programa. A melhor 
aceitabilidade está associada à melhor qualidade da avaliação.

A documentação diz respeito às regras e regulamentos do programa. É composta pela 
descrição dos elementos e procedimentos do “programa em ação”, dos contextos de aplicação 
dos testes e dos mecanismos de adequação dos conteúdos aos métodos de avaliação 
(blueprinting). Critérios de correção, padrões de referência de desempenhos utilizados pela 
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instituição devem estar todos explicitados antes que os procedimentos avaliativos sejam 
colocados em prática. A documentação é uma dimensão essencial do programa, porque 
confere clareza e transparência às práticas avaliativas, tornando-as mais defensáveis e 
passíveis de aprimoramento (Dijkstra, Van Der Vleuten, & Schuwirth, 2009; Trocon, 2016).

O programa em curso deve ser criteriosamente avaliado, no sentido de detectar possíveis 
fragilidades e viabilizar a implementação de melhorias (avaliação da avaliação). Muitas 
vezes isso requer atividades de pesquisa e desenvolvimento, que irão subsidiar mudanças 
administrativas, e/ou a identificação e neutralização de resistências. Outras vezes, essa 
avaliação poderá ser a base dos ajustes nas estratégias de coleta de informação com o 
objetivo de melhorar a aceitação do programa e melhorar a qualidade das práticas avaliativas. 
Em suma, a avaliação precisa fechar seu ciclo! E, dessa forma, cumprir seu importante papel 
na regulação dos processos de aprendizagem. 

Um bom programa de avaliação deve se preocupar não só com “o quê” deve ser 
avaliado ou “como” avaliar, mas também com “o porquê” da avaliação estar acontecendo 
dessa ou daquela maneira. O racional do programa deve permear as atividades avaliativas 
como um todo, de forma a prover justificativas sólidas para os procedimentos de avaliação 
adotados. Missão, competências e habilidades a serem adquiridas pelo profissional em 
formação devem estar claramente definidas pela instituição, uma vez que a qualidade do 
programa de avaliação está intrinsicamente relacionada à definição de seus objetivos. A 
formação em medicina e enfermagem tem uma finalidade social. 

A instituição formadora deve se preocupar em atender às expectativas de seus 
mantenedores, da sociedade e das organizações sociais que regulamentam suas práticas. 
Além disso, as estratégias avaliativas devem ser eficientes em termos de tempo consumido 
e efetivas em termos de recursos material e humano empregados. 
Aliás, a falta de recursos pode ser um grande obstáculo à efetividade de qualquer programa. 
Assim sendo, análise da qualidade dos procedimentos avaliativos deve ser feita considerando 
sua eficiência e custo-efetividade. Sempre que possível, a instituição deve integrar avaliações 
externas ao seu programa de qualidade em educação. Além disso, deve trazer para dentro da 
instituição as bases científicas disponíveis na literatura que justificam as decisões tomadas 
no programa em curso, considerando as melhores evidências demostradas pelas pesquisas 
na área (Trocon 2016; Schuwirth & van der Vleuten, 2012; Dijkstra, van Der Vleuten, & 
Schuwirth, 2009). A estrutura da avaliação programática, contendo as cinco dimensões 
abordadas encontra-se representada na Figura 3. 
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5 – Princípios Gerais da Avaliação

Os fundamentos teóricos que estão em consonância com as melhores evidências 
em avaliação e que embasam a adoção de um modelo programático de avaliação podem 
ser sumarizados no conjunto de princípios apresentados a seguir (van der Vleuten et al., 
2012):

Qualquer avaliação analisada isoladamente é falha. Avaliações de conteúdo e contexto •	

específicos, jamais devem ser analisadas de forma isolada. 

A confiabilidade de um teste é função de amostragem e do tempo de testagem. Quanto •	

maior for a amostragem e o tempo de testagem ao qual o estudante for submetido, 
maior será a confiabilidade dos resultados obtidos. 

Decisões de alta repercussão na vida do estudante devem ser tomadas com base em •	

múltiplas avaliações (múltiplos pontos de coleta). A combinação de diferentes métodos 
de avaliação alivia o compromisso de métodos individuais. Além disso, “o todo é maior 
que a soma das partes”! 

Avaliações padronizadas (que atendem os três primeiros níveis da pirâmide de Miller, •	

ex.: teste de múltipla escolha, teste escrito, avaliação oral, avaliação de habilidades 
práticas, etc) têm sua validade dependente de aspectos relativos à sua elaboração/
construção;

A formação em medicina e enfermagem sempre envolverá, em algum momento do •	

curso, o uso de instrumentos não padronizados. Avaliações não padronizadas (que 
atendem o nível “Faz” da pirâmide, ex.: mini-CEx, avaliação 360º) têm sua validade 
dependente do usuário, ou seja, dos procedimentos de manuseio e aplicação dos 
instrumentos de avaliação. Isso significa que o treinamento do avaliador no uso do 
instrumento é mais importante do que o instrumento em si;

Deve haver uma proporcionalidade entre a importância da decisão a ser tomada •	

sobre a vida acadêmica do estudante e o número de informações coletadas a título de 
avaliação. Quanto maior a repercussão da decisão na vida do estudante, maior deverá 
ser o número de avaliações a serem coletadas (ou seja, não se pode admitir que a 
decisão de progressão no curso, ao término do ano letivo, seja feita com base em um 
único ponto de coleta); 
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A interpretação dos resultados de uma avaliação sempre vai envolver julgamento • 
humano. Avaliar é julgar! E terá sempre um componente de subjetividade. Entretanto, 
o treinamento dos avaliadores, utilizando escores de referência ou padrões de 
desempenho definidos pela instituição, pode minimizar o efeito da subjetividade na 
avaliação, tornando os julgamentos mais acurados. O uso de múltiplos avaliadores 
bem treinados, em conjunto com a triangulação de métodos qualitativos e quantitativos 
de avaliação propiciam decisões acadêmicas mais robustas e confiáveis. 
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6 – Avaliação Norma e Critério-Referenciada

A interpretação dos resultados de uma avaliação pode ser referenciada a uma norma 
ou a um critério. 

Avaliações referenciadas por uma norma ou norma-referenciadas ocorrem quando 
a interpretação do resultado obtido pelo estudante é feita mediante comparação com o 
resultado obtido pelos demais estudantes do grupo do qual ele faz parte. Dessa forma, tem-
se uma ideia de variabilidade do resultado obtido por determinado aluno em relação a um 
grupo normativo. Os dados obtidos devem ser organizados mediante a construção de uma 
distribuição de frequência, de forma que se possa observar a variabilidade e o distanciamento 
de cada um dos resultados em relação a uma medida de tendência central. O formato de 
distribuição tomado como referência é a curva normal ou distribuição normal.  

Nas avaliações referenciadas por um critério ou critério-referenciadas, ao final de uma 
intervenção educacional, espera que o estudante tenha obtido um domínio adequado dos 
objetivos educacionais estabelecidos.  A interpretação do que seria um resultado adequado 
independe dos resultados obtidos pelos outros alunos da turma ou de resultados de qualquer 
grupo normativo. O significado do resultado é avaliado conforme a discrepância entre o 
resultado do estudante e o critério ou padrão estabelecido. Em geral, o domínio exigido 
é convencionalmente estabelecido em 80% do conteúdo ministrado, seja em termos do 
programa ou em termos de objetivos de aprendizagem. Espera-se, portanto, que ao final, 
todos estudantes obtenham o domínio do conteúdo, apresentando escores semelhantes, 
que se distribuem em uma curva tipo “J” e não do tipo normal, como anteriormente descrito 
(Figura 4).

 

Figura 4 – Curvas de distribuição na interpretação norma-referenciada (curva 
normal) e critério-referenciada (curva tio “J”). (Pasquale, 2009, p.252) 

Interpretações norma ou critério-referenciadas não se excluem mutuamente, podendo 
coexistir em um mesmo programa e até mesmo em um mesmo teste. Por exemplo, em um 
teste contendo 50 questões, um estudante que acerta 30, obteve um rendimento de 60% e 
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pode não ser aprovado em um sistema que adota 70% de aproveitamento como critério para 
aprovação. Ao mesmo tempo, quando analisado em conjunto com os demais resultados do 
grupo, observa-se que 30 acertos foi obtido por apenas 25% dos estudantes (o desempenho 
do estudante portanto se encontra no Percentil 75º). Podemos interpretar que em relação ao 
grupo que fez o teste (grupo normativo), o estudante obteve um bom resultado. Entretanto, o 
desempenho do estudante ficou abaixo do critério estabelecido para aprovação, o que pode 
ser interpretado como um mau resultado. Podemos também combinar as informações vindas 
das duas interpretações. Nesse sentido, o resultado do estudante poderia ser reanalisado, 
considerando o desempenho do grupo (resultado entre os 25% melhores) e a decisão passa/
não passa poderia ser revista, de forma a favorecer o progresso do estudante. Assim, um 
mesmo teste pode servir a uma ou outra interpretação, ou ser utilizado de forma combinada 
para subsidiar as decisões relativas ao desempenho do estudante (Miller, Linn, Gronlund, 
2009).
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7 – Avaliação Formativa e Somativa

Tal como mencionado previamente, promover o aprendizado, melhorar as práticas 
educacionais e dar suporte efetivo às decisões envolvidas no currículo figuram entre os 
principais objetivos da avaliação. Os conceitos de avaliação formativa e somativa estão 
diretamente atrelados a esses objetivos e constituem aspectos fundamentais no planejamento 
e desenvolvimento dos programas educacionais.

A avaliação formativa está a serviço da aprendizagem. Toda intervenção educacional, 
em maior ou menor grau, é feita com base em informações colhidas em procedimentos 
avaliativos de natureza formativa. No processo formativo, a avaliação é feita para promover 
melhorias no sistema educacional. Assim sendo, as principais funções da avaliação formativa 
são: permitir que o estudante monitore seu próprio aprendizado; prover informações relativas 
ao seu nível de desenvolvimento e identificar possíveis fortalezas e fragilidades no seu 
processo de aprendizagem (Ben-David, 2009). 

A avaliação somativa está a serviço da seleção. No processo somativo, avaliamos com 
o objetivo de tomar decisões relativas à certificação, seleção e ao progresso do estudante.  
“Avaliar, cedo ou tarde, é criar hierarquias de excelências” (Perrenoud, 1999). Assim sendo, 
as principais funções da avaliação somativa são: assegurar que os indivíduos atingiram 
qualificações mínimas exigidas; identificar indivíduos que alcançaram o nível requerido 
para progredir para o nível seguinte; selecionar os melhores candidatos para o determinado 
programa (Ben-David, 2009). 

Nos cursos de graduação, o processo somativo serão sempre permeados por 
procedimentos formativos. A combinação de ambas formas de avaliação guiará a seleção 
dos instrumentos, as estratégias de aplicação das avaliações, a interpretação dos escores e 
análise dos resultados (Perrenoud, 1999; Ben-David, 2009). 
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8 – Feedback

8.1 – Características

Feedback é um aspecto central da avaliação formativa. E para que seja efetivo, ou 
seja, promova melhorias na aprendizagem do estudante, deve apresentar as seguintes 
características: tempestividade; especificidade, inteligibilidade e factibilidade. 

Tempestividade diz respeito ao tempo em que ocorre o feedback após ocorrido a 
atividade. Quanto mais próximo da atividade ocorrer o feedback, melhor será a repercussão 
sobre o aprendizado do estudante. Feedbacks tardios prejudica a incorporação das mudanças 
necessárias à melhoria das práticas. 

O feedback deve apontar de forma específica o que o estudante precisa melhorar. 
A identificação precisa do que necessita ser aprimorado facilita a adoção dos ajustes e 
adequações essenciais ao aperfeiçoamento do aprendiz. Feedbacks genéricos e superficiais 
comprometem a percepção do estudante sobre o que de fato precisa ser melhorado.

O feedback dever ser compreensível e factível. Ou seja, deve ser transmitido de uma 
forma e em uma linguagem que facilite a compreensão por parte do estudante. Além disso, 
deve ser exequível, de forma que o estudante possa implementar as ações necessárias para 
seu progresso no aprendizado, por sua própria conta.

8.2– Estrutura – componentes

O feedback deve ser estruturado de forma a explicitar três componentes principais: os 
objetivos educacionais; a situação atual do aprendiz e o que deve ser feito a seguir. Dessa 
forma, deve responder três questões fundamentais: 

1) Para onde eu vou? 
2) Como estou atualmente? 
3) Quais os próximos passos? 
A primeira pergunta deve ser respondida em termos dos objetivos do programa e os 

desempenhos esperados. A resposta à segunda pergunta, deve incluir informações relativas 
às fortalezas e necessidades de melhorias do estudante. O estudante deve ser estimulado 
a identificar possíveis explicações para o desempenho observado na tarefa proposta, de 
forma que ele possa gerenciar seu próprio processo de aprendizagem. Na terceira pergunta, 
devem ser definidos os próximos passos a serem seguidos pelo estudante, incluindo agenda 
de práticas e calendário de reavaliação (Figura 5).
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ESTRUTURA DO FEEDBACK  - COMPONENTES

Fundamentos Elementos Descrição

“Para onde vou?” OBJETIVOS E 
CRITÉRIOS

Qual a tarefa a ser realizada? 
Quais são os objetivos educacionais contemplados?
Quais são os critérios de atingimento? 
O discente compreende com clareza os objetivos e a tarefa 
a ser realizada? 

“Como estou 
indo?”

OBSERVAÇÃO
Quais os aspectos positivos observados no 
desenvolvimento da atividade?
Quais os aspectos a serem melhorados no 
desenvolvimento da tarefa?

REFLEXÃO

Quais foram as dificuldades encontradas e porque elas 
aconteceram? 
Quais foram as facilidades encontradas e porque elas 
aconteceram? 
Quais são recursos de aprendizagem identificados?

“Para onde vou em 
seguida?” AÇÃO

Como podemos estabelecer uma agenda? 
Quais atividades serão realizadas? 
Quais os indicadores de atingimento definidos? Quando 
será a próxima avaliação?

Data da Atividade:
Data do Feedback:

Avaliador:
Estudante:

Figura 5 – Estrutura do Feedback – Principais componentes (Adaptado de Rodrigues, 2015).
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9 – Métodos e modalidades de avaliação do Sistema de Avaliação da 
ESCS

O Sistema de Avaliação da ESCS (SAE) será composto pelos procedimentos de 
avaliação do estudante, do docente e dos programas educacionais, sendo que os métodos 
e instrumentos o compõem dizem respeito à documentação do programa. 

Duas propriedades muito relevantes na escolha e preparação dos métodos de avaliação 
são a confiabilidade e a validade, porque são critérios que permitem julgar a qualidade de 
um instrumento de avaliação. 

A confiabilidade 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 educandos, apresenta resultados semelhantes aos 
primeiros escores. O uso de múltiplos examinadores e a aplicação de testes abrangentes, 
constituídos de múltiplas estações ou casos clínicos podem melhorar a confiabilidade de 
um teste. Validade 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 as competências predeterminadas, para a verificação da eficiência 
do teste.

O tipo de aprendizado a ser avaliado (cognitivo, psicomotor ou afetivo) também interfere 
na escolha do método avaliativo a ser utilizado. A avaliação de competências deve articular 
teoria com prática de uma forma contextualizada, evitando a verificação de capacidades 
cognitivas, psicomotoras e afetivas de maneira fragmentada e desarticulada do mundo do 
trabalho. A pirâmide de competência de Miller é um modelo conceitual simples que estratifica 
os desempenhos do estudante conforme o nível de aprendizado desenvolvido e com base 
nessa estratificação é possível apontar os métodos e instrumentos mais adequados para 
avaliação do estudante em cada estrato (Figura 3). 

Tal como explicitado no modelo conceitual proposto, métodos avaliativos diferentes 
serão requeridos para avaliação de componentes distintos do aprendizado do estudante. 
A adoção de múltiplos pontos de coleta de informação, em conjunto com o emprego de 
diferentes métodos avaliativos e o envolvimento de múltiplos avaliadores estão no esteio da 
avaliação programática, subsidiando de forma mais efetiva a tomada de decisão e conferindo 
mais robustez do programa.

Com base nas propriedades psicométricas, características de aplicabilidade e 
factibilidade diversos métodos e instrumentos serão utilizados para a avaliação do estudante 
na ESCS. Os métodos de avaliação selecionados podem ser classificados em quatro 
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modalidades: 
1 - Avaliação escrita; 
2 - avaliação oral;
3 - avaliação de desempenho e 
4 - avaliação de registro de desempenho. A seguir apresentamos uma série de possíveis 

estratégias de avaliação que podem ser utilizadas para compor o processo de avaliação 
para a aprendizagem (Quadro 1).

Métodos de Avaliação Instrumentos

1 Escrita – seleção de resposta

Teste de Múltipla Escolha (TME)

Teste com questões verdadeiro/falso

Teste de Progresso

2 Escrita – elaboração de resposta
Discursiva de resposta curta

Discursiva - Ensaio (sintético, estendido e modificado)

3 Oral 

Avaliação oral do conhecimento

Autoavaliação

Avaliação interpares

4 Avaliação prática (observação 
direta de desempenho) AHPE - Avaliação de Habilidades Práticas em 

Enfermagem.

5 Registro de desempenho

Portfólio

Registro de abordagem familiar

Projeto de intervenção

Quadro 1 – Métodos e modalidades de avaliação

9.1 – Avaliação escrita – seleção de resposta 

 A avaliação escrita compreende as modalidades de seleção e elaboração de resposta. 
É mais voltada para avaliação dos dois primeiros níveis da pirâmide de Miller (“sabe” e “sabe 
como”).

 

9.1.1 - Testes de Múltipla Escolha - TME

 Modalidade que avalia basicamente conhecimento (cognição). Confiabilidade 
dependente do número de questões (amostragem). Será composto por 50 a 100 questões 
a depender dos conteúdos a serrem abordados. Cada questão deverá ser composta por 
enunciado, comando e opções de resposta com 4 alternativas. O enunciado será baseado 
em problema, com apenas uma resposta correta.
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 A eficiência dos TME está limitada a avaliação dos atributos cognitivos, mas quando 
construídos de forma adequada, os testes podem focalizar os comportamentos mais 
elaborados (compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação) da taxionomia de Bloom. 
O TME caracteriza-se por alta confiabilidade, em função do grande número de itens que 
podem ser facilmente testados e marcados, podendo medir resultados de aprendizagem 
altamente complexos e avaliar uma grande parte dos objetivos estabelecidos. O estudante 
deve selecionar a resposta correta para o teste, dentre uma série de alternativas que incluem, 
além da correta, diversas respostas incorretas, denominadas distratores. Embora a correção 
seja fácil e objetiva, a elaboração de bons testes é um processo longo, difícil e complexo. 

9.1.2 - Teste de Progressão Anual - TPA

 É um teste da modalidade de resposta escolhida, constituído de 100 a 150 questões 
de múltipla escolha, elaboradas de modo a promover uma avaliação das capacidades 
cognitivas esperadas ao final do curso. O TPA deve ser aplicado, no mesmo dia, para 
todos os estudantes da 1a a 6a série do curso de Medicina e da 1ª à 4ª série do curso de 
Enfermagem conforme calendário acadêmico dos respectivos cursos. Embora o teste tenha 
caráter formativo, a realização do TPA é considerada obrigatória para todos os estudantes. É 
utilizado como instrumento de autoavaliação, propiciando 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 na resolução desses testes e para a elaboração 
de planos de melhoria. A comparação dos resultados entre as séries permite a análise da 
performance evolutiva do conhecimento ao longo do curso. Outro propósito da aplicação do 
TPA é o treinamento do estudante na realização desse tipo de avaliação, uma vez que o teste 
de múltipla escolha é ainda o método tradicional de avaliação dos exames de residência, de 
admissão e de título de especialização.

9.2 – Avaliação escrita – elaboração de resposta

 As questões da modalidade de resposta escrita elaborada pelo estudante (discursiva) 
são utilizadas para verificar a aquisição de conhecimentos (cognição), podendo ser de 
resposta curta ou ensaio. Também são voltadas para avaliação dos primeiros dois níveis da 
pirâmide de Miller.

9.2.1 - Resposta curta

As questões formuladas devem estar vinculadas com respostas curtas e diretas, 
utilizando-se de palavras adequadas, número, símbolos ou de termos para concluir uma 
afirmação.
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9.2.2 – Ensaio

 No ensaio, o estudante tem maior liberdade para responder às questões formuladas, 
com autonomia para decidir como abordar, organizar, integrar ou propor soluções para o 
problema. É uma modalidade relevante para um currículo baseado em problemas.

Ensaio sintético ▪ : a resposta à questão formulada deve ser breve e precisa, sendo 
limitada por matéria introdutória ou pelo uso de orientações especiais. O ensaio 
sintético viabiliza maior integração das disciplinas em comparação com a resposta 
curta. Todavia, as questões tendem a ter pequena amostra de conteúdo e pouca 
confiabilidade.

Ensaio estendido ▪ : a liberdade de resposta é quase ilimitada. O estudante realiza, 
usualmente por solicitação, uma análise ou avaliação crítica do material apresentado. 
O ensaio estendido permite que o estudante mostre a sua habilidade de escrever, 
expressar ideias, integrar conhecimentos e sintetizar informações provenientes de 
várias fontes.

Ensaio modificado ▪ : O estudante é orientado a responder uma série progressiva 
de questões relacionadas com um caso ou problema escrito. Ao caso ou problema 
inicial, acrescentam-se informações novas, conforme sequência predeterminada pelo 
examinador. A cada informação acrescida ao problema anterior, o estudante deve 
responder novas questões, considerando a informação adicional. Não é permitido 
ao estudante o retorno às questões anteriores. É uma modalidade que incentiva o 
raciocínio clínico e a habilidade de trabalhar com problemas. Validade e confiabilidade 
moderadas.

9.3 – Avaliação oral

9.3.1 – Autoavaliação e avaliação interpares

 A autoavaliação, avaliação dos pares e avaliação pelo docente são avaliações 
predominantemente formativas realizadas verbalmente e aplicadas ao final de todas as 
atividades de trabalho em pequenos grupos.

 Na autoavaliação, cada estudante do grupo avalia o próprio desempenho nas 
atividades de ensino-aprendizagem, com o intuito de desenvolver o senso de autocrítica 
e de responsabilidade pela aprendizagem. O processo de autoavaliação realizado pelo 
estudante não deve estar centrado em questões de atitude (comportamento, procedimento, 
relacionamento) entre colegas e docentes. A autoavaliação só passa a ter significado quando 
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o estudante é levado a pensar sobre o próprio processo de aprendizagem, ou seja, pensar 
sobre como aprender e conviver melhor, pensar sobre as suas atitudes, analisar sobre como 
fazer melhor, pensar como contribuir para o progresso individual e para a aprendizagem 
dos membros do grupo. Esse exercício desenvolve a compreensão das fragilidades e a 
amplia a consciência do estudante sobre a sua relação com o pensar e o fazer, possibilitando 
maiores chances de transpor as dificuldades. “A cognição é fundamental, mas é preciso que 
comecemos a pensar em termos de metacognição, isto é, pensar sobre o pensar, que gera 
conhecimento e, consequentemente, leva à aprendizagem”.

 Na avaliação dos pares, o desempenho de cada estudante do grupo de trabalho é 
avaliado pelos integrantes do grupo. Na avaliação do estudante pelo docente, cada estudante 
do grupo é avaliado pelo professor responsável pelo grupo.

9.4 - Avaliação de desempenho

9.4.1 – Avaliação de Habilidades Práticas de Enfermagem

 A avaliação de habilidades práticas será realizada por meio da observação direta dos 
avaliadores em ambiente protegido. O estudante é submetido a estações nas quais deve 
executar procedimentos que requerem habilidades trabalhadas durante a série.

9.5 – Registro de desempenho

9.5.1 – Portfólio
É um método de avaliação holístico, composto, que contém uma coletânea de material 

descritivo e textos elaborados pelo aluno, cujas propriedades psicométricas são difíceis 
de serem definidas. Representa uma estratégia eficaz de avaliação e autoavaliação do 
processo de ensino-aprendizagem vivenciado pelo estudante e sua relação com os outros 
atores envolvidos neste processo. Nele, o estudante desenvolve autonomia e criatividade, 
registrando dúvidas, raciocínio reflexivo, sentimentos, observações e os confronta com a 
literatura uma vez que a cada leitura e teorização sobre determinado assunto ou situação 
leva o estudante a ser autônomo em sua atuação e contribui para a maturidade acadêmica/
profissional que se espera do futuro profissional, bem como potencializa a aquisição de 
competências relacionadas ao curso. 

Para Rossi et al. (2014), o portfólio: "(...) objetiva organizar os registros que se propõem 
a descrever, analisar e refletir a vivência à luz de referenciais teóricos, expressando a 
singularidade, os afetos, as dúvidas, entre outros aspectos, e promovendo o desenvolvimento 
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de reflexões e o olhar crítico do profissional em formação." A maneira de registrar o portfólio 
deve permitir o exercício da criatividade, podendo ser expresso de diversas formas desde que 
se mantenha o compromisso com a realidade vivida, articulando a prática profissional com os 
referenciais teóricos. A avaliação do portfólio valorizará o desenvolvimento de competências 
de saber fazer, saber ser e saber saber dos estudantes, bem como considerará os objetivos 
de aprendizagem.

9.5.2 – Projeto de Intervenção - PI
De caráter concreto e prático, o projeto de intervenção orienta “uma mudança ou 

transformação em uma dada realidade, seja na estrutura ou no processo” (UNIFESP, 2015). 
Trata-se de uma atividade coletiva de interação ensino-comunidade na qual o estudante 
utiliza o Arco de Maguerez e suas etapas de forma a intervir na realidade. A definição do 
tema ou área de atuação do PI será definida através da observação da realidade local e 
através das etapas do Arco de Maguerez gerará um relatório final onde o grupo de estudantes 
relatará a experiência vivenciada e os resultados da intervenção. Os resultados também 
serão apresentados em evento próprio organizado no âmbito da ESCS, quando houver.

9.5.3 – Registro de Abordagem Familiar
 Atuação do estudante em visita domiciliar, vivenciando as práticas propostas para a 
Estratégia Saúde da Família, utilizando ferramentas do cadastro da família, construindo o 
genograma e o ecomapa. Utiliza a metodologia da problematização - MP aplicando o Arco 
de Maguerez junto à família atendida nas atividades em cenário de aprendizagem.
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10 – Operacionalização da Avaliação do Estudante de Enfermagem

A avaliação do estudante na ESCS, seguindo os princípios da Avaliação Programática, 
será ao mesmo tempo formativa e somativa na medida em que a avaliação para a aprendizagem 
significativa exige não apenas critérios quantitativos, mas também qualitativos com vistas a 
impulsionar o aprendizado e o crescimento do estudante.

Conforme o Regimento Interno da ESCS (2018): “a verificação do rendimento 
acadêmico discente nas Unidades Educacionais é realizada por observância da assiduidade 
e pela avaliação de desempenho”. Ainda segundo o referido regimento, a frequência 
mínima obrigatória é de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária presencial em 
cada Unidade Educacional, exceto o Estágio Curricular Obrigatório – ECO, cuja frequência 
integral é obrigatória.

A avaliação de desempenho dos estudantes será realizada a partir de métodos e 
instrumentos definidos previamente pelo corpo docente juntamente com os coordenadores 
de Programas Educacionais e a Gerência de Avaliação e regulamentados no manual de 
avaliação e nos manuais próprios das séries. Ao final do ano, será considerado aprovado 
o estudante que obtiver conceito de aprendizagem boa ou aprendizagem ótima em cada 
um dos Programas Educacionais, ou seja, em Módulos Temáticos - MT e em Habilidades 
Profissionais em Enfermagem - HPE.

10.1 – Avaliação do estudante no Programa Educacional de Módulos Temáticos

O desempenho do estudante no Programa Educacional de MT será avaliado com base 
em 3 (três) modalidades de avaliação: 1) Conhecimento do Módulo - Exercício de Avaliação 
Cognitiva (EAC-MT) 2) Conhecimento consolidado no semestre – Avaliação Cognitiva do 
Semestre (ACS) e 3) Participação do estudante no programa (Profissionalismo P-MT) (Figura 
6).

 

MÓDULOS TEMÁTICOS 

 

MÓDULOS TEMÁTICOS 

EAC ACS P-MT 

Figura 6 - Módulos Temáticos - Métodos de avaliação
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10.1.1 – Conhecimento do Módulo - Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC-MT)
Entendido como um método de avaliação escrita do tipo elaboração de resposta, o EAC 

será discursivo e mantém coerência com as Diretrizes Curriculares - DCNs e o processo de 
ensino e aprendizagem do curso. Nesta avaliação o estudante registrará seu entendimento 
sobre determinados tópicos a partir de situações problema, devendo, para tanto, organizar 
as ideias, ser criativo, crítico e sintético, demonstrando, assim, o alcance dos objetivos de 
aprendizagem das Unidades Educacionais. A definição do conteúdo será feita com base em 
blueprinting do conteúdo abordado nos tutoriais, elaborado pelo coordenador do MT.

O EAC será realizado ao final das atividades de cada MT. Cada EAC terá duração 
mínima de duas (2) horas e máxima de quatro (4) horas. O não comparecimento ao EAC 
somente será justificado em casos regulamentados através de resoluções do CEPE e o não 
enquadramento nestes casos incorrerá em conceito não consistente.

A fim de que o processo avaliativo seja constantemente regulado, ao final de todo EAC, 
cada estudante preencherá um instrumento de avaliação do EAC, chamado F5-EAC.

A resposta do estudante será avaliada com base nos critérios de qualidade de resposta, 
descritos no Quadro 2. Conforme a qualidade, completude e relevância da resposta, a resposta 
será classificada como: completa; parcialmente completa, incompleta e não consistente. Para 
cada uma dessas categorias de resposta, o estudante receberá um escore (ou pontuação) 
de 0, 1, 2 ou 3. 

QUESTÕES DISCURSIVAS DO EAC

Classificação 
desempenho Escore Critérios de resposta

Plena (DP) 3

A resposta mostra completo entendimento dos conceitos fundamentais 
envolvidos no problema. O estudante descreve os procedimentos previstos 
para completa resolução do problema e apresenta respostas relevantes para 
todas as partes da tarefa. A resposta quando contém erros são infrequentes 
e de baixa relevância. A resposta contém uma clara e efetiva explanação, 
detalhando como o problema foi resolvido pelo estudante, de forma que o 
leitor não necessita inferir como e porquê as decisões foram tomadas.

Suficiente (DS) 2

A resposta mostra um entendimento quase completo dos conceitos 
fundamentais envolvidos no problema. O estudante executa quase todos 
procedimentos previstos para completa resolução do problema e apresenta 
respostas relevantes para a maior parte da tarefa. A explanação detalhando 
como o problema foi resolvido pode não ter sido clara, obrigando o leitor a 
fazer algumas inferências.

Insuficiente (DI) 1

A resposta mostra um entendimento limitado dos conceitos fundamentais 
envolvidos no problema. A resposta e procedimentos descritos podem estar 
incompletos e/ou conter erros. A explanação incompleta de como o problema 
foi resolvido pode dar margem a questionamentos de como e porquê as 
decisões foram tomadas pelo estudante.

Sem 
rendimento 
(DSR)

0
A resposta mostra um entendimento insuficiente dos conceitos envolvidos 
no problema. Os procedimentos, quando descritos, contêm erros graves. 
Pode não ter havido uma explanação sobre a solução apresentada ou o 
leitor pode não ser capaz de entender a explanação.

Quadro 2 – Critérios de correção das questões dos módulos temáticos, descritores de resposta e guia de 
pontuação.
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O resultado final da pontuação no EAC será obtido mediante soma simples dos escores 
obtidos em cada uma das questões: 

EAC Mod x= ∑ Q1+Q2+Q3... ...QN.

O Escore Médio do EAC (EME) será obtido pela pontuação final dividida pelo número 
de questões:

 

Escore Médio do EAC = 
Total de pontos do EAC 

Total de Questões  

Observação: O módulo Eletiva será avaliado apenas pela participação do estudante 
conforme os projetos apresentados pelos docentes em período estabelecido pela instituição 
e sua avaliação será incluída na avaliação de profissionalismo.

10.1.2 – Avaliação Cognitiva Semestral
A análise do conhecimento adquirido pelo estudante ao longo do semestre será feita 

com base na Avaliação Cognitiva do Semestre (ACS) letivo. A ACS será um TME, com 
número de questões variando entre 50-100. As questões do TME serão, preferencialmente, 
baseadas em problema (contextualizadas), com 4 (quatro) opções de resposta e apenas 
uma alternativa correta. Esta avaliação será realizada ao final do semestre letivo, totalizando 
2 (duas) avaliações por ano. 

Os resultados obtidos em cada módulo serão ponderados com base no desempenho 
obtido pelo estudante nos módulos ocorridos no semestre. Dessa forma, o módulo em que o 
estudante ficar com o conceito “Restrito” ou “Não consistente” terá peso 2. E o módulo que 
o estudante ficar com o conceito “Bom” ou “Ótimo” terá peso 1. A pontuação final obtida pelo 
estudante na ACS, em cada semestre, será convertida em um escore de 0-3, aplicando-se 
uma regra de três. Assim, considerando um determinado semestre com 3 (três) Módulos (1, 
2 e 3) e seus respectivos pesos (definidos de acordo com o desempenho do discente), o 
escore da ACS será obtido conforme a equação abaixo:

 
(M1xP1) + (M2xP2) + (M3xP3)* Escore da Avaliação Cognitiva Semestral = ___________________________
__________________________  P1 + P2 + P3   

_____ 
*M1, M2, M3=Pontuações obtidas nas questões relativas aos Módulos 1,2 e 3.
*P1, P2, P3=Pesos dos módulos 1, 2 e 3.
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10.1.3 – Profissionalismo MT
O Profissionalismo MT será avaliado mediante observação direta da participação do 

estudante realizada pelo docente, considerando os elementos: responsabilidade, atuação 
na dinâmica tutorial, colaboração com a construção do conhecimento, comunicação 
e relacionamento interpessoal. Responsabilidade inclui assiduidade, pontualidade e 
cumprimento de tarefas (onde se destaca o preparo para as discussões das sessões de 
tutoria). Comunicação e relacionamento pessoal incluem clareza na colocação das ideias e 
respeito às opiniões e dos colegas. 

O desempenho do estudante em Profissionalismo MT será classificado em 4 (quatro) 
níveis, utilizando escores de 0-3, conforme escala de conceitos:  ótimo, bom, restrito e não 
consistente, conforme os padrões de referência definidos no Quadro 3. 

PROFISSIONALISMO - MÓDULO TEMÁTICO

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição

Ótimo 3

É assíduo e pontual. Comunica-se com clareza e objetividade. Adota postura 
ética, respeitosa e responsável com os membros da dinâmica tutorial. Trabalha 
de forma cooperativa no contexto da dinâmica tutorial, assumindo a liderança e 
mediando conflitos quando necessário. Levanta questões pertinentes e identifica 
as dimensões da integralidade. Define e analisa a situação problema, formulando 
hipóteses e oferecendo explicações, com base em conhecimentos prévios e 
noções do senso comum. Participa da elaboração de objetivos de aprendizagem. 
Busca informações relevantes, favorecendo o alcance dos objetivos de 
aprendizagem, com base em teorias e evidências científicas. Fundamenta os 
comentários com base em teorias e evidências científicas, oferecendo resposta 
à situação problema para a tomada de decisões, apresentando amplo domínio 
do assunto e demonstrando efetivamente ter se preparado para a atividade. 
Demonstra capacidade de realizar a autoavaliação, a avaliação interpares e de 
ser avaliado.

Bom 2

É assíduo e atrasos, quando acontecem, estão dentro dos limites definidos pela 
instituição. Comunica-se na maioria das vezes com clareza e objetividade. Adota 
postura ética, respeitosa e responsável com os membros da dinâmica tutorial. 
Trabalha de forma cooperativa no contexto da dinâmica tutorial, mas nem sempre 
consegue assumir a liderança e mediar conflitos. Levanta questões pertinentes, 
mas nem sempre consegue identificar as dimensões da integralidade. Define e 
analisa a situação problema, formulando hipóteses e oferecendo explicações, 
com base em conhecimentos prévios e noções do senso comum. Participa 
da elaboração de objetivos de aprendizagem. Busca informações relevantes, 
favorecendo o alcance dos objetivos de aprendizagem, com base em teorias 
e evidências científicas. Fundamenta os comentários com base em teorias 
e evidências científicas, oferecendo resposta à situação problema para a 
tomada de decisões, apresentando bom domínio do assunto. Sua participação 
é feita mediante intervenções pontuais. Demonstra capacidade de realizar a 
autoavaliação, a avaliação interpares e de ser avaliado.

Restrito 1

Apresenta recorrentes atrasos ou fora dos limites definidos pela instituição. 
Apresenta dificuldade em comunicar-se com clareza e objetividade. Adota 
postura ética, respeitosa e responsável com os membros da dinâmica tutorial. Faz 
algumas poucas observações ao longo da tutoria, demonstrando conhecimento 
de algumas partes do assunto, mas não do assunto em toda a sua extensão. 
Colabora pouco com a construção do conhecimento, de forma irregular, superficial 
ou com opiniões pouco fundamentadas na literatura. Demonstra dificuldade em 
realizar a autoavaliação, a avaliação interpares e de ser avaliado.

Não 
consistente 0

Não comparece à atividade. Ou se comparece, não se manifesta ou se manifesta 
raramente, não participando ativamente da discussão. Não demonstra ter 
estudado previamente o assunto, não colabora com o grupo na construção do 
conhecimento. Demonstra dificuldade ou incapacidade de realizar a autoavaliação, 
a avaliação interpares e de ser avaliado. Atitude desrespeitosa para com os 
membros da tutoria remete o estudante para este conceito automaticamente

Quadro 3 – Profissionalismo MT – Descrição dos padrões de referência para os diferentes níveis de desempenho.
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A avaliação do Profissionalismo MT será feita através de feedbacks periódicos aos 
estudantes, de preferência diários, e ao término de cada unidade educacional, o docente 
atribuirá para cada estudante um escore de participação, considerando os elementos 
citados.

10.1.4 – Resultado final do Programa Educacional de Módulos Temáticos

O escore final do programa de MT (EFMT) é produto da média ponderada das 3 (três) 
modalidades de avaliação incluídas no programa: Escore Médio do EAC (EME); Escore 
Médio da Avaliação Cognitiva Semestral (ACS) e Escore Médio de Profissionalismo de 
Módulos Temáticos (EMPMT). 

A fim de distribuição de pesos entre os instrumentos de avaliação que compõem a 
avaliação do Programa Educacional de MT da 1ª série, fica definido que a média dos EACs 
terá peso 5, a média das ACS terá peso 2 e a média de Profissionalismo-MT terá peso 3. 
Sendo assim, o cálculo para definição do escore final do Programa Educacional de Módulos 
Temáticos é esquematizado conforme a equação a seguir:

Para ter seu desempenho no Programa Educacional de MT aprovado, o estudante deverá 
obter escore maior ou igual a 2, ou seja, ter conceito aprendizagem boa ou aprendizagem 
ótima.

10.2 – Avaliação do estudante no Programa Educacional de Habilidades Profissionais 
em Enfermagem

A avaliação do Programa Educacional de HPE da 1ª série será composta por 5 (cinco) 
instrumentos: Profissionalismo HPE (P-HPE), Portfólio semiestruturado (Port), Projeto de 
Intervenção (PI), Abordagem Familiar (AF) e Avaliação de Habilidades Práticas (AHP), 
conforme esquematizado na figura abaixo:
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HABILIDADES PROFISSIONAIS 
EM ENFERMAGEM (HPE) 

Port 

P-HPE 

AF PI 

AHP 

Cada instrumento terá critérios de desempenho próprios, determinando escores de 0 
a 3 em cada um deles conforme segue neste documento. O desempenho final do estudante 
em HPE na 1ª série será a média aritmética simples entre os escores obtidos em cada um 
dos instrumentos.

– Projeto de Intervenção - PI10.2.1   
O PI é uma atividade de interação ensino-comunidade na qual o estudante utiliza o 

Arco de Maguerez e suas etapas de forma a intervir na realidade. A definição do tema ou 
área de atuação do PI será definida por meio da observação da realidade local e das etapas 
do Arco de Maguerez o qual gerará um relatório final onde o grupo de estudantes relatará a 
experiência vivenciada e os resultados da intervenção. 

Os resultados também serão apresentados em evento próprio organizado no âmbito 
da ESCS, quando houver. O PI será realizado uma vez por ano. A atuação do discente 
será avaliada com base nos critérios descritos no quadro a seguir. Conforme a qualidade, 
completude e relevância da atuação do discente nas diversas etapas de desenvolvimento 
do PI, bem como no relatório e participação em evento para divulgação dos Projetos, 
será classificada com desempenho: completo, parcialmente completo, incompleto e não 
consistente. Para cada uma dessas categorias de reposta, o estudante receberá um escore 
de 0 a 3.

Figura 7: Instrumentos de Avaliação de HPE
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PROJETO DE INTERVENÇÃO – HPE

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição

Completo 3

Contribui•	  adequadamente no planejamento do projeto de intervenção na 
comunidade.
Demonstra •	 adequadamente capacidade no desenvolvimento do trabalho 
em equipe e das tarefas propostas.
Identifica •	 adequadamente as situações de vulnerabilidade do território, 
problemas e necessidades de saúde na comunidade.
Participa •	 adequadamente da elaboração de proposta de intervenção na 
realidade.
Participa •	 adequadamente de todas as etapas da execução do projeto de 
intervenção na comunidade.
Contribui •	 adequadamente na elaboração do trabalho final considerando as 
normas acadêmicas.
Participa •	 adequadamente da apresentação do projeto para a comunidade 
acadêmica.

Parcialmente 
Completo 2

Contribui •	 parcialmente no planejamento do projeto de intervenção na 
comunidade.
Demonstra capacidade •	 parcial no desenvolvimento do trabalho em equipe 
e das tarefas propostas.
Identifica •	 parcialmente as situações de vulnerabilidade do território, 
problemas e necessidades de saúde na comunidade.
Participa •	 parcialmente da elaboração de proposta de intervenção na 
realidade.
Participa •	 parcialmente de todas as etapas da execução do projeto de 
intervenção na comunidade.
Contribui •	 parcialmente na elaboração do trabalho final considerando as 
normas acadêmicas.
Participa •	 parcialmente da apresentação do projeto para a comunidade 
acadêmica.

Incompleto 1

Contribui de maneira •	 restrita no planejamento do projeto de intervenção na 
comunidade.
Demonstra capacidade •	 restrita no desenvolvimento do trabalho em equipe 
e das tarefas propostas.
Identifica de maneira •	 restrita as situações de vulnerabilidade do território, 
problemas e necessidades de saúde na comunidade.
Participa de forma •	 restrita da elaboração de proposta de intervenção na 
realidade.
Participa de maneira •	 restrita de todas as etapas da execução do projeto de 
intervenção na comunidade.
Contribui de maneira •	 restrita da elaboração do trabalho final considerando 
as normas acadêmicas.
Participa de maneira •	 restrita apresentação do projeto para a comunidade 
acadêmica.

Não 
consistente 0

Não contribui e/ou contribui inadequadamente no planejamento do projeto •	
de intervenção na comunidade.
Não demonstra capacidade e ou capacidade inadequada no desenvolvimento •	
do trabalho em equipe e das tarefas propostas pelo grupo.
Não identifica e ou identifica inadequadamente as situações de vulnerabilidade •	
do território, problemas e/ou necessidades de saúde na comunidade.
Não participa e/ou participa inadequadamente da elaboração de proposta de •	
intervenção na realidade.
Não participa e/ou participa inadequadamente de todas as etapas da •	
execução do projeto de intervenção na comunidade.
Não•	  contribui na elaboração do trabalho final considerando as normas 
acadêmicas.
Não•	  participa da apresentação do projeto para a comunidade acadêmica.
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-  Abordagem Familiar - AF10.2.2   
Este instrumento se refere ao registro de atuação do estudante em visita domiciliar, 

vivenciando as práticas propostas para a Estratégia Saúde da Família - ESF, utilizando 
ferramentas do cadastro da família, construindo o genograma e o ecomapa. Utiliza a 
Metodologia da Problematização aplicando o Arco de Maguerez junto à família. Esta avaliação 
acontece uma vez ao ano e terá critérios de avaliação conforme quadro abaixo, sendo o 
desempenho do estudante analisado através dos escores de 0 a 3, indicando desempenho 
não consistente a desempenho completo, respectivamente:

– Portifólio10.2.3   
O Portfólio tem caráter formativo e somativo. É semiestruturado, reflexivo, devendo, 

portanto, conter uma reflexão do estudante embasada em teorização sobre os temas e 
vivências em cenários de aprendizagem de HPE. São realizados 2 (dois) portfólios ao ano, 
sendo 1 (um) no primeiro semestre de caráter exclusivamente formativo e 1 (um) no segundo 
semestre de caráter somativo. O desempenho do estudante segue os critérios abaixo, 
utilizando escores de 0 a 3:

Abordagem Familiar – HPE

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição

Completo 3

Realiza•	  adequadamente o preenchimento do cadastro da família e 
identifica corretamente suas características.
Planeja •	 adequadamente as visitas domiciliares.
Elabora •	 corretamente o genograma e ecomapa das famílias
Realiza •	 corretamente o Arco de Maguerez na família.

Parcialmente 
completo 2

Realiza •	 adequadamente o preenchimento do cadastro da família e 
identifica parcialmente suas características.
Planeja •	 parcialmente as visitas domiciliares.
Elabora •	 parcialmente o genograma e ecomapa das famílias
Realiza •	 parcialmente o Arco de Maguerez na família sem prejuízo 
para o desenvolvimento da atividade proposta.

Incompleto 1

Realiza •	 inadequadamente o preenchimento do cadastro da família e 
identifica de forma incompleta suas características
Planeja •	 inadequadamente as visitas domiciliares
Elabora •	 parcialmente o genograma e ecomapa das famílias
Realiza •	 parcialmente o Arco de Maguerez na família com prejuízos 
para a atividade proposta.

Não consistente 0 Não realiza as atividades de abordagem familiar ou as exerce sem •	
planejamento e de forma completamente inadequada.
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PORTFÓLIO – HPE

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição

Completo 3

Cumpre os prazos estabelecidos.•	
Estrutura o texto de •	 acordo com as normas da ABNT, demonstrando 
nível adequado de linguagem e domínio da língua portuguesa.
Demonstra capacidade de descrever com clareza e objetividade sobre •	
as experiências vivenciadas individual e coletivamente nas atividades 
de HPE
Realiza pesquisa em fonte/base de dados adequada.•	
Demonstra•	  capacidade de identificar e contextualizar os problemas, de 
articular teoria e prática e de fazer reflexão crítica sobre a prática.
Demonstra capacidade de desenvolver processos de autoavaliação.•	

Parcialmente 
completo 2

Cumpre os prazos estabelecidos.•	
Estrutura o texto •	 parcialmente em acordo com as normas da ABNT, 
demonstrando nível adequado de linguagem e da língua portuguesa.
Demonstra capacidade •	 parcial de descrever com clareza e objetividade 
sobre as experiências vivenciadas individual e coletivamente nas 
atividades de HPE
Realiza pesquisa em fonte/base de dados adequada.•	
Demonstra capacidade •	 parcial de elaborar um relato claro e conciso 
de sua vivência nas atividades de HPE.
Demonstra capacidade •	 parcial de identificar e contextualizar os 
problemas, de articular teoria e prática e de fazer reflexão crítica sobre 
a prática. 
Demonstra capacidade •	 parcial de desenvolver processos de 
autoavaliação.

Incompleto 1

Não cumpre os prazos na entrega do portfólio.•	
Estrutura o texto •	 em desacordo com as normas da ABNT, demonstrando 
capacidade restrita de linguagem e do domínio da língua portuguesa. 
Demonstra capacidade •	 restrita de descrever com clareza e objetividade 
sobre as experiências vivenciadas individual e coletivamente nas 
atividades de HPE.
Realiza pesquisa em fonte/base de dados adequada.•	
Demonstra capacidade restrita de identificar e contextualizar os •	
problemas, de articular teoria e prática e de fazer reflexão crítica sobre 
a prática. 
Demonstra capacidade •	 restrita de desenvolver processos de 
autoavaliação.

Não consistente 0

Não entrega o portfólio ou•	
Estrutura o texto de forma •	 inadequada quanto ao uso  das normas da 
ABNT, demonstrando  incoerência no uso da linguagem escrita.
Demonstra •	 insuficiente capacidade de descrever com clareza 
e objetividade sobre as experiências vivenciadas individual e 
coletivamente nas atividades de HPE.
Realiza pesquisa em fonte/base de dados apropriada.•	
Demonstra•	  insuficiente capacidade de identificar e contextualizar os 
problemas, de articular teoria e prática e de fazer reflexão crítica sobre 
a prática. 
Demonstra •	 insuficiente capacidade de desenvolver processos de 
autoavaliação.
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– Avaliação de Habilidades Práticas em Enfermagem 10.2.4   
A avaliação de habilidades práticas (AHP) é um tipo de avaliação de prática, por 

meio da observação direta dos avaliadores em ambiente protegido. Neste instrumento o 
estudante é submetido a estações nas quais deve executar procedimentos que requerem 
habilidades trabalhadas durante a série. Nele é possível identificar também o raciocínio clínico 
do estudante na medida em que este demonstra os conceitos fundamentais relacionados às 
habilidades avaliadas. Esta avaliação acontecerá 2 (duas) vezes ao ano, conforme calendário 
da série. A AHP realizada no primeiro semestre será considerada de caráter formativo e a do 
segundo semestre será de caráter avaliativo. Seguirá critérios e o desempenho do estudante 
será analisado estabelecendo-se escores de 0 a 3 conforme quadro abaixo:

Avaliação de Habilidades Práticas – HPE

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição

Completo 3

Descreve e executa as habilidades previstas •	 corretamente.
Realiza o procedimento demonstrando •	 completo entendimento dos 
conceitos fundamentais.
Apresenta-se •	 adequadamente paramentado para a realização da 
avaliação.
Comunica-se •	 com clareza.

Parcialmente 
completo 2

Descreve e executa os procedimentos previstos com •	 poucas 
fragilidades. 
Realiza o procedimento demonstrando •	 entendimento parcial dos conceitos 
fundamentais.
Apresenta-se •	 adequadamente paramentado para a realização da 
avaliação.
Comunica•	 -se com clareza.

Incompleto 1

Descreve e executa os procedimentos previstos de•	  forma incompleta e/
ou com erros.
Realização o procedimento demonstrando •	 entendimento limitado dos 
conceitos fundamentais.
Apresenta-se •	 adequadamente paramentado para a realização da 
avaliação.
Comunica-se com•	  dificuldade.

Não 
consistente 0

Descreve e executa os procedimentos previstos de•	  forma incompleta e 
com erros graves.
Realiza o procedimento demonstrando •	 entendimento insuficiente dos 
conceitos fundamentais.
Apresenta-se •	 inadequadamente paramentado para a realização da 
avaliação.
Comunica-se com•	  dificuldade.

10.2.5 – Profissionalismo em HPE - PHPE
O Profissionalismo em HPE será avaliado mediante observação direta da conduta do 

estudante feita pelo docente durante atividades em cenários de aprendizagem e em atividades 
desenvolvidas nas dependências da ESCS, considerando os elementos responsabilidade, 
atuação, colaboração com a construção do conhecimento, comunicação e relacionamento 
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interpessoal. Responsabilidade inclui assiduidade, pontualidade e cumprimento de tarefas 
(onde inclui a entrega de tarefas e atividades). Comunicação e relacionamento pessoal 
incluem uso adequado de habilidades de comunicação verbal e não verbal, escuta 
qualificada/sensível e demonstração de respeito aos pacientes, docentes, colegas e equipes 
multiprofissionais dos diversos cenários de aprendizagem. 

O desempenho do estudante em Profissionalismo será classificado em 4 (quatro) níveis, 
utilizando escores de 0-3, conforme escala de conceitos descrita  como não consistente; 
restrito; bom e ótimo, conforme os padrões de referência definidos no Quadro abaixo. 

A avaliação do PHPE será feita através de feedbacks periódicos aos estudantes, de 
preferência diários, e ao término de cada unidade educacional ou em períodos predefinidos 
pela série, o docente atribuirá para cada estudante um escore de participação, considerando 
a descrição dos padrões de referência.

PROFISSIONALISMO – HPE

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição

Ótimo 3

É assíduo. É pontual. Adota postura ética, respeitosa e responsável para com 
usuários, equipe, docente e colegas. Comunica-se com clareza e objetividade. 
Cumpre os objetivos de aprendizagem propostos. Trabalha de forma 
cooperativa, exercitando o papel de liderança e de mediação de conflitos. 
Estabelece vínculo terapêutico com a pessoa/família/comunidade/equipe, 
demonstrando atenção ás suas necessidades e demandas. Desenvolve 
capacidade de investigar, criar e de aprender a aprender. Mobiliza saberes 
para avaliar contextos, criticar a realidade de forma reflexiva e autônoma e 
tomar decisões. Demonstra interesse, autonomia, iniciativa, e resolutividade 
na proposição e produção do cuidado com base em teorias e evidências 
científicas. Demonstra capacidade de realizar a autoavaliação, a avaliação 
interpares e de ser avaliado.

Bom 2

É assíduo. Atrasos, quando ocorrem, estão dentro dos limites estipulados 
pela Instituição. Adota postura ética, respeitosa e responsável para 
com usuários, equipe, docente e colegas. Comunica-se na maioria das 
vezes com clareza e objetividade. Cumpre os objetivos de aprendizagem 
propostos. Trabalha de forma cooperativa, exercitando o papel de liderança 
e de mediação de conflitos. Estabelece vínculo terapêutico, porém com 
certa dificuldade, com a pessoa/família/comunidade/equipe, demonstrando 
atenção às suas necessidades e demandas. Desenvolve capacidade de 
investigar, criar e de aprender a aprender. Tem dificuldade em mobilizar 
saberes para avaliar contextos, criticar a realidade de forma reflexiva e 
autônoma e tomar decisões. Demonstra interesse, autonomia, iniciativa, e 
resolutividade na proposição e produção do cuidado com base em teorias e 
evidências científicas. Demonstra dificuldade de realizar a autoavaliação, a 
avaliação interpares e de ser avaliado.

Restrito 1

Apresenta recorrentes atrasos. Apresenta dificuldade em comunicar-se 
com clareza e objetividade. Adota postura ética, respeitosa e responsável 
para com usuários, equipe, docente e colegas. Cumpre parcialmente os 
objetivos de aprendizagem propostos. Tem dificuldade de trabalhar de forma 
cooperativa. Não estabelece vínculo terapêutico com a pessoa/família/
comunidade/equipe. Tem dificuldade no desenvolvimento da capacidade 
de investigar, criar e de aprender a aprender. Não demonstra interesse, 
autonomia, iniciativa, e resolutividade na proposição e produção do cuidado 
com base em teorias e evidências científicas.  Demonstra grande dificuldade 
ou não realiza a autoavaliação, a avaliação interpares e não demonstra 
capacidade de ser avaliado.
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Não 
consistente 0

Não comparece à atividade, ou quando comparece, não participa ativamente 
das atividades e discussões. Não cumpre os objetivos de aprendizagem 
propostos. Não se comunica com clareza e objetividade. Não trabalha 
de forma cooperativa. Não estabelece vínculo terapêutico com a pessoa/
família/comunidade/equipe. Não demonstra interesse, autonomia, iniciativa, 
e resolutividade na proposição e produção do cuidado com base em teorias 
e evidências científicas.  Não realiza a autoavaliação, a avaliação interpares 
e não demonstra capacidade de ser avaliado.

Quadro 4 – Profissionalismo HPE – Descrição dos padrões de referência para os diferentes níveis de 
desempenho.

10.2.6 – Resultado final do Programa Educacional de Habilidades Profissionais 
em Enfermagem
O escore final do programa de HPE (EFHPE) é produto da média ponderada de todas 

as modalidades de avaliação incluídas no programa. A ponderação a ser adotada é de 
responsabilidade do grupo de docentes de cada série sob a coordenação da Gerência de 
Avaliação.

Para ter o desempenho no Programa Educacional de HPE aprovado, o estudante deve 
obter escore maior ou igual a 2, ou seja, ter conceito de aprendizagem boa ou aprendizagem 
ótima.
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11 – Decisão sobre a progressão do estudante na série

A decisão de progressão na série será obtida mediante aprovação em todos os 
programas educacionais. A aprovação nos programas educacionais é obtida mediante a 
obtenção de escore ≥ 2,0.

A adoção do escore 2,0 como linha de corte para aprovação poderá ser alterada no 
início de cada ano letivo por decisão do Colegiado dos Cursos de Graduação ouvidas as 
Comissões de Currículo dos Cursos de Graduação.

Para fins de nomenclatura dos desempenhos do estudante na série, o Conceito final 
em cada um dos Programas Educacionais será registrado no histórico. 

Desempenho final do estudante no 
Programa Educacional

Escores correspondentes

Não Consistente 0,0 – 1,05

Restrito 1,06 – 1,99

Bom 2,00 – 2,54

Ótimo 2,55 – 3,00

12 – Reprovação do estudante na série 

A reprovação em 1 (um) programa educacional corresponde a reprovação na série, 
independente dos demais resultados. O não atingimento do escore final de 2,0, em qualquer 
dos programas educacionais, implicará não progressão do estudante na série.

A reprovação do estudante em qualquer um dos programas educacionais também 
pode ocorrer caso o estudante não atinja 75% de presença nas atividades acadêmicas. No 
tocante à presença, caso o estudante ultrapasse 25% de faltas em qualquer dos programas 
educacionais, será considerado reprovado na série. 
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13 – Avaliação do docente, coordenador e preceptor

A avaliação dos docentes, coordenadores e preceptores segue a normatização 
apresentada no Manual de Avaliação do Curso de Enfermagem 2018. Conforme o referido 
manual:

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.

Os Coordenadores dos Programas Educacionais das quatro séries também serão •	

avaliados pelos docentes da respectiva série, ao final do ano letivo.

Formatos F4:

FORMATOS 4 DESCRIÇÃO
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 CPE Avaliação do desempenho do Coordenador/Programa educacional;

F4 EL Avaliação de desempenho do docente nas Eletivas

Estas avaliações reforçam os princípios do sistema de avaliação os quais afirmam 
que o processo de avaliação deve ser permanente, abrangendo discentes, docentes e 
preceptores, de forma ética e transparente.
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14 – Avaliação das Unidades Educacionais

A avaliação das Unidades Educacionais segue a normatização apresentada no Manual 
de Avaliação do Curso de Enfermagem (2018). Conforme o referido manual:

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 EAC Avaliação do exercicio de avaliação cognitiva

F5 APL Avaliação das Práticas de Laboratório

F5 EL Avaliação da Eletiva

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