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1 PARTE I 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2 INTRODUÇÃO 

2.1 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). Enquanto o curso de 

graduação em enfermagem está estruturado em dois programas: módulos temáticos (MT) e 

habilidades profissionais em enfermagem (HPE). 

Aprendizagem baseada em problema, realizada em pequenos grupos e o ensino em 

centrado no estudante são as principais estratégias de ensino-aprendizagem adotadas pela 

escola. O projeto pedagógico dos cursos estabelece o perfil do profissional de conclusão, 

traduzido 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 integração curricular é promovida mediante inserção precoce dos alunos nos 

campos de exercício profissional, com atividades práticas junto à comunidade previstas desde 

o primeiro ano. Essa experiência clínica precoce possibilita a orientação do currículo para o 

contexto social das práticas, fortalecendo tanto o aprendizado cognitivo e psicomotor, quanto 

o aprendizado afetivo dos estudantes. 

Os processos educacionais e o desempenho dos estudantes são aferidos mediante um 

sistema de avaliação, que coleta informações de todos os programas educacionais, nos 

diferentes ciclos de aprendizagem, cujas características serão discutidas a seguir. 
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3 O SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE MEDICINA E ENFERMAGEM 

DA ESCS – PERSPECTIVA HISTÓRICA E NECESSIDADES DE MELHORIAS 

 

3.1 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, em que 

a decisão de progresso do estudante 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 estudante nos três programas educacionais de uma 

determinada 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.  

Avaliações de alto impacto devem ser, necessariamente, embasadas em 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 a 

confiabilidade das decisões, conferindo mais robustez ao programa e tornando o processo 

avaliativo mais justo e defensável. 

 

4 CURRÍCULO E AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

4.1 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, 2014, ESCS 2012). 

A 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 das competências profissionais tem um caráter progressivo ao 

longo do currículo. E cabe a avaliação capturar esse aspecto de progressão das competências 
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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 estudantes em 4 níveis 

(sabe, sabe como, demonstra como e faz). Para cada nível de desenvolvimento do estudante, é 

necessário que a instituição estabeleça os procedimentos avaliativos pertinentes (Figura 3) . 

O caráter multidimensional das competências profissionais 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 aferir os diferentes componentes do 

aprendizado. O modelo conceitual proposto por Miller (1990) implica em estratificar a 

avaliação, prevendo diferentes métodos de avaliação para expectativas diversas do 

aprendizado a serem atingidas pelo estudante tal como apresentado na Figura 1 (MILLER, 

1990; VAN DER VLEUTEN, SCHUWIRTH, 2005; WAAS, 2001). 

 

Figura 1 – Pirâmide de competências de Miller - Níveis de desempenho do estudante relacionados 

aos métodos de avaliação possíveis de serem adotados no programa. 

 

 

Fonte: Miller, 1990. 

 

4.2 Programa de Avaliação de Competências 

“Assessment drives learning”... ou seja, o que, como e quando se avalia influencia 

substancialmente no que se aprende, tendo  importantes repercussões sobre o currículo. 

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, 

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 
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HOLMBOE, 2008). 

A 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 de um PAC. Outros fatores a ser 

considerados são: 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 somente por fatores educacionais, 

mas também por questões financeiras, gerenciais e institucionais) (BAARTMAN et al., 2007). 

Os fatores envolvidos no PAC podem ser dispostos em círculos concêntricos. Neste diagrama, 

o círculo central é representado pelos objetivos do programa. E o impacto educacional e o 

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). 

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, melhorar as atividades de aprendizagem do currículo 

e dar 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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Figura 2 - Círculo avaliativo - Programa de avaliação de competência – fatores implicados 

na excelência dos procedimentos avaliativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 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, VLEUTEN, SCHUWIRTH, 2010; 

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 
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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 

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, 2010; 

TRONCON, 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 
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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 tem uma finalidade social. A instituição formadora deve se preocupar 

em atender as 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, a 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, 2010). A estrutura da avaliação 

programática, contendo as cinco dimensões abordadas encontra-se representada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Avaliação programática: elementos constituintes 

 

 



 

16 

6 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 são conteúdo e 

contexto  específicas, 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 3 primeiros níveis da pirâmide de Miller, 

ex.: teste de múltipla escolha, teste escrito, avaliação oral, OSCE, etc) têm sua validade 

dependente de aspectos relativos à sua elaboração/construção; 

 A formação em medicina 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 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); 

 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 
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acadêmicas mais robustas e confiáveis. 

 

7 AVALIAÇÃO NORMA E CRITÉRIO-REFERENCIADA 

A interpretação dos resultados de uma avaliação pode ser referenciada a uma norma 

ou a  um critério. 

As 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 aluno 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 alunos 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”). 

 
Fonte: Pasquale, 2009, p.252. 
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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 acertou 30, obteve um rendimento de 60% e 

poderia 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, observou-se que 30 acertos foi obtido por apenas 25% dos estudantes (o 

desempenho do estudante portanto ficou no percentil 75). 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 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). 

 

8 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, deve ser 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; oferecer 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 ou ao progresso do 

estudante. 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 
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determinado programa (BEN-DAVID, 2009). É válido lembrar que, de acordo com Perrenoud 

(1999, p. 9), “Avaliar, cedo ou tarde, é criar hierarquias de excelências”. Ou seja, ao longo 

do processo educacional do aluno, em algum momento, a avaliação irá se colocar a serviço da 

certificação e/ou seleção. 

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). 

 

9 Feedaback 

O feedback é a pedra angular da educação em saúde. É o elemento central da avaliação 

formativa. Assim sendo, é de fundamental importância que seja considerado como parte 

intrínseca do programa de avaliação e instrução, devendo ser incorporado às atividades 

previstas no currículo. 

 

9.1 Características 

Feedback é um aspecto central da aprendizagem, dando suporte cognitivo, técnico e 

afetivo ao desenvolvimento profissional do aluno. Para que seja efetivo, ou seja, realmente 

promova melhorias na aprendizagem do estudante, deve apresentar características como 

tempestividade, especificidade, inteligibilidade e factibilidade. 

Tempestividade diz respeito ao momento em que ocorre o feedback. Mais 

precisamente ao lapso temporal entre o momento em que ocorre a atividade e o feedback. 

Quanto mais próximo da atividade ocorrer o feedback, melhor será a repercussão sobre o 

aprendizado do estudante. Feedbacks tardios prejudicam a incorporação das mudanças 

necessárias à melhoria das práticas educacionais. 

O feedback deve apontar de forma específica o que o estudante precisa melhorar. A 

identificação precisa (especificidade) 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, devendo, pois, serem evitados. 

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 

(inteligibilidade). Além disso, deve ser exequível, de forma que o estudante possa 

implementar as ações necessárias para seu progresso no aprendizado, por sua própria conta 
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(factibilidade). 

Em resumo, o feedback deve informar o aprendiz sobre seu progresso, aconselhá-lo 

sobre as necessidades e recursos de aprendizagem disponíveis e motivá-lo a se engajar em 

atividades de aprendizagem apropriadas, que o guie rumo aos objetivos a serem atingidos 

(NORCINI, BURCH, 2007; ARCHER, 2010). 

 

9.2 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 devo ir? 2) Como estou 

indo atualmente? 3) Quais os próximos passos? 

A primeira pergunta deve ser respondida em termos dos objetivos do programa e os 

desempenhos esperados, utilizando uma linguagem acessível ao estudante. A resposta à 

segunda pergunta deve incluir informações relativas às fortalezas e fragilidades do estudante. 

Nesse momento, o estudante deve ser estimulado a identificar possíveis explicações para o 

desempenho observado na tarefa proposta, de forma que ele possa desenvolver capacidade 

para regular e gerenciar seu próprio processo de aprendizagem. Na terceira pergunta, devem 

ser definidos os próximos passos a serem seguidos pelo estudante, incluindo agenda de 

práticas, rediscussão dos critérios ou indicadores de alcance dos objetivos e calendário de 

reavaliação. Estrutura do feedback, componentes e suas descrições estão disponibilizados na 

Figura 5. 

 
Figura 5 – Estrutura do Feedback – Principais componentes 

 
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? 
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Quais os indicadores de atingimento definidos? Quando será a 

próxima avaliação? 

Data da Atividade: 

Data do Feedback: 

Avaliador: 

Estudante: 

Fonte: Rodrigues, 2015. 

 

 

10 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

O sistema de avaliação da ESCS (SAE) é composto pelos procedimentos de 

avaliação do estudante, do docente e dos programas educacionais. Métodos e instrumentos 

que compõem o SAE dizem respeito à coleta de informações do componente “programa 

em ação” da avaliação programática discutida anteriormente. 

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. A validade expressa até que ponto o 

resultado, decorrente da aplicação de um instrumento de avaliação, reflete o desempenho 

que se espera 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 
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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, nas características de aplicabilidade e  na 

factibilidade, diversos métodos e instrumentos são utilizados para a avaliação do estudante 

na ESCS. Os métodos de avaliação selecionados podem ser classificados em quatro 

modalidades: 1) avaliação escrita; 2) avaliação oral; 3) observação direta do desempenho e 

4) avaliação de registro de desempenho (Quadro 1).  

 
Quadro 1 – Métodos e modalidades de avaliação 

 
Métodos de Avaliação Modalidades 

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  

modificado) 

Ensaio (sintético, estendido e 

Salto triplo 

Problema) 

escrito (Exercício Baseado em 

3 Oral 

Avaliação oral do conhecimento 

Salto tripo oral 

Autoavaliação 

Avaliação interpares 

4 
Observação direta do 

desempenho 

OSCE

 Examination) 

(Objective Structured Clinical 

Mini-OSCE 

OSPE (Objective Structured Performance 

Examination) 

Mini-ADC – Mini-Avaliação do Desempenho 

Clínico 

(Mini-CEx – Mini-Clinical Evaluation Exercice) 

5 Registro de desempenho 

Portfólio 

Log books (Diário) de casos clínicos 

Log books (Diário) de procedimentos 

Exercício de Investigação Científica 

 

10.1   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”). A avaliação escrita pode ser dividida em seleção de 

resposta e elaboração de resposta. 

 

10.1.1  Testes de Múltipla Escolha 
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O teste de múltipla escolha 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. 

Essa modalidade avalia basicamente conhecimento (cognição).  

A confiabilidade depende do número de questões (amostragem). Os testes 

serão compostos por 80-120 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. 

A eficiência dos testes de múltipla escolha está limitada à avaliação dos 

atributos cognitivos. Mas quando construídos de forma adequada, os testes podem 

focalizar construtos mais elaborados (compreensão, aplicação, análise, síntese e 

avaliação) da taxionomia de Bloom.  

 

10.1.2  Testes verdadeiro/falso 

Os testes verdadeiro/falso são compostos por assertivas sobre temas diversos, 

para as quais o estudante deve assinalar verdadeiro (v) ou falso (f). O resultado é 

contabilizado pelo número de acertos do estudante. São mais influenciados por 

adivinhações do que o teste de múltipla escolha. 

 

10.1.3- Teste de progresso 

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 teste de progressão deve ser 

aplicado, no mesmo dia, para todos os estudantes da 1
a
 a 6

a
 série do curso de 

Medicina. Embora o teste tenha caráter formativo, a realização do teste de progressão 

é considerada obrigatória para todos os estudantes.  

O teste de progresso 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.  
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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 do desempenho evolutivo do conhecimento ao longo do curso.  

Outro propósito da aplicação do teste de progressão 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 médica, 

de admissão e de título de especialização. 

 

10.2 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. 

 

10.2.1- Resposta curta 

As questões formuladas devem estar vinculadas a respostas curtas e diretas, 

utilizando-se de palavras adequadas, número, símbolos ou de termos para concluir 

uma afirmação. 

 

10.2.2- 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 idéias, integrar conhecimentos e sintetizar informações 
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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 seqüência 

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. 

 

10.2.3  Salto triplo escrito (Exercício baseado em problema) 

É uma avaliação escrita, que se baseia na reprodução dos passos da tutoria, 

sendo estruturada em três etapas. Na primeira etapa, o estudante, diante de uma 

situação ou problema, deverá analisar individualmente o problema, por escrito, com a 

articulação das dimensões biológicas e psicossociais, identificação das questões 

propostas pelo enunciado, formulação de hipóteses e elaboração de objetivos de 

aprendizagem. Nessa análise, o estudante deve elaborar, por escrito, três questões 

relevantes ao problema e aos objetivos da unidade, sendo uma da dimensão 

biológica, outra da dimensão psicológica e outra da dimensão social. Em seguida, os 

estudantes comparam os resultados de suas análises com o gabarito formulado pelo 

grupo de planejamento do módulo. Todas as questões levantadas pelos estudantes 

devem ser analisadas frente aos critérios para a formulação de questões. A seguir, o 

grupo deve estabelecer entre as questões 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. Finalmente, na terceira etapa, o estudante rediscutirá  o 

problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos e, dependendo da série, poderá 

ser avaliado em relação ao plano de manejo do problema. O estudante deve 

demonstrar também capacidade de avaliar o seu próprio desempenho no exercício, 

avaliação dos pares e avaliação do tutor. 

O exercício baseado em problema faz parte também da autoavaliação do 

estudante, sendo aplicado em uma das sessões de tutoria, com a utilização ou não de 

um dos problemas do módulo. Embora possa ser usada com propósitos formativos ou 

somativos, a avaliação oral estruturada será utilizada com caráter formativo, para a 
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avaliação do desempenho do estudante na dinâmica tutorial. Esse exercício é 

particularmente importante para a avaliação de estudantes da primeira série que ainda 

não estão familiarizados com a aprendizagem baseada em problemas. 

10.3   Avaliação oral 

 

10.3.1  Avaliação oral  

A avaliação oral é um tipo de teste adequado para aferição de conhecimentos e para 

dimensionar a capacidade de resolução de problemas. Consiste em sessões de 30 a 60 minutos 

e é realizada por um painel de avaliadores (no mínimo dois). O exame oral envolve o 

estudante interagindo apenas com os avaliadores. O exame consiste de 3 a 5 situações 

problemas previamente preparadas sobre as quais são feitas perguntas com o objetivo de aferir 

a adequação do conhecimento sobre os temas abordados,  a capacidade de raciocínio e a 

resolução de problemas do estudante.  

Os examinadores devem abordar o estudante no sentido de tranquilizá-lo diminuindo o 

grau de ansiedade e estresse inerente a esta modalidade de avaliação. Sempre que solicitado 

devem esclarecer as eventuais dúvidas dos estudantes sobre a squestões.  

Quando pertinente, os avaliadores podem explorar as respostas dadas no sentido de 

esclarecer o grau de copreensão do tema e também para prover feedback imediato.  

 

10.3.2   Avaliação oral estruturada – salto triplo 

À semelhança do salto triplo escrito, avaliação oral estruturada baseia-se na 

reprodução dos passos da tutoria, sendo estruturada em três etapas. Na primeira 

etapa, o estudante, individualmente, deverá processar a situação-problema até o 

quinto passo da dinâmica tutorial, ou seja, até o estabelecimento dos objetivos de 

aprendizagem. Nessa análise, o estudante deve elaborar pelo menos três questões 

relevantes ao problema, procurando contemplar as três dimensões: biológica, 

psicológica e social. Em seguida, os estudantes comparam os resultados de suas 

análises com o gabarito formulado pelo grupo de planejamento do módulo. Todas as 

questões levantadas pelos estudantes devem ser analisadas frente aos critérios para a 

formulação de questões. A seguir, o grupo deve estabelecer, entre as questões 

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. Finalmente, na terceira etapa, o estudante rediscutirá  o 
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problema à luz dos novos conhecimentos adquiridos e, dependendo da série, poderá 

ser avaliado em relação ao plano de manejo do problema. O estudante deve 

demonstrar também capacidade de avaliar o seu próprio desempenho no exercício, 

avaliação dos pares e avaliação do tutor. 

 

10.3.3   Autoavaliação e avaliação interpares 

A autoavaliação, avaliação dos pares e avaliação pelo tutor/instrutor são 

avaliações predominantemente formativas realizadas verbalmente e aplicadas ao final 

de todas as atividades de trabalho em pequenos grupos, dos Módulos Temáticos, 

Habilidades e Atitudes, Interação Ensino-Serviços-Comunidade e Estágios. 

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 professores. A 

autoavaliação só passa a ter significado quando 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, conseqüentemente, 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  tutor ou 

instrutor, cada estudante do grupo é avaliado pelo professor responsável pelo grupo. 

 

10.4  Observação direta do desempenho 

 

10.4.1   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 da competência clínica. A padronização, o controle das situações e o 
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estabelecimento de padrões de desempenho tornaram o OSCE um instrumento de 

relevância extraordinária na avaliação do grau de domínio de habilidades e atitudes. 

O OSCE pode ter caráter formativo, somativo ou ambos, sendo caracterizado por alto 

grau de abrangência e realismo. 

A confiabilidade deve ser garantida pela criação de condições semelhantes de 

avaliação para todos os estudantes; pelo número adequado de estações, com tarefas 

diversificadas; pelos treinamentos apropriados dos instrutores e pacientes; e pela 

preparação cuidadosa da lista 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 médica, 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. O OSCE é adequado para a avaliação de desempenho na obtenção 

de uma história clínica, na realização de exames físicos de diversos sistemas, na 

interpretação dos achados e desenvolvimento do raciocínio clínico, na elaboração de 

relatório ou prescrição, na realização de exames diagnósticos ou intervenções 

terapêuticas, na interpretação dos resultados de exames complementares, na avaliação 

de exames de imagem, nas situações de resgate básico ou avançado, nos exames 

médicos anuais. O OSCE é particularmente indicado na avaliação da interação e 

comunicação adequadas com o paciente, incluindo situações de depressão, suicídios, 

violência física, abuso sexual, pacientes terminais, comunicação de más notícias. Os 

estudantes são cuidadosamente avaliados por instrutores que utilizam as informações 

relevantes obtidas durante o desempenho da tarefa, para aperfeiçoar o processo 

formativo do educando. O feedback, ao estudante, deve ser imediatamente após a 

realização da atividade, com fortalecimento dos pontos positivos e correção das 

fragilidades apresentadas. O OSCE de caráter formativo, denominado mini-OSCE, é 

composto geralmente de 4 a 6 estações. 

 

10.4.2  Avaliação Estruturada de Desempenho em Atividade Prática – OSPE 



 

29 
 

A avaliação estruturada do desempenho em atividade prática – OSPE 

(Objective Structured Performance Examination) é utilizada para avaliação do 

desempenho dos estudantes da 1ª série em informática em saúde e habilidades de 

acesso a informações. À semelhança do OSCE, os estudantes são submetidos, 

durante o processo avaliativo, a uma série de estações diferentes, para ampliar a 

capacidade de acesso e utilização das informações em saúde, essenciais no processo 

ensino-aprendizagem. 

 

10.4.3  Mini-avaliação de desempenho clínico – mini-ADC  

O mini-ADC é uma avaliação da modalidade observação de desempenho que 

pode ser utilizado com caráter formativo ou somativo, na avaliação de estudantes da 

4ª, 5ª e 6ª séries. Cada estudante é avaliado por diferentes instrutores, em diferentes 

momentos, em diferentes cenários (ambulatório, emergência, enfermaria, atenção 

básica e outros) e com diferentes tipos de pacientes (problemas clínicos variados). 

Em cada encontro com duração de cerca de 20 minutos, os estudantes são avaliados 

quanto ao desempenho na realização de história e exame físico dirigidos, no 

julgamento clínico, em profissionalismo, nas qualidades humanísticas, no plano de 

cuidado e na competência clínica global. Em cada encontro, o instrutor deve registrar 

a data, o cenário, o tipo de atendimento (novo ou retorno), o sexo do paciente, a 

complexidade do problema clínico do paciente (baixa, média e alta), a duração do 

encontro, a duração do feedback e o foco principal do encontro (colheita de dados, 

julgamento clínico, plano de cuidado) (Norcini et al, 1995). No fim do encontro, o 

estudante recebe feedback do instrutor sobre o desempenho. 

A confiabilidade dos resultados do mini-ADC é considerada alta, sendo 

semelhante a outros tipos de avaliação de desempenho, tais como exame de pacientes 

padronizados (Norcini et al, 2003). Alguns autores têm demonstrado a necessidade 

de dez ou mais encontros para alcançar uma reprodutibilidade de 0,80, embora 

informações úteis podem ser obtidas com um número menor de encontros. Os 

instrutores podem adotar uma conduta seletiva para estudantes com desempenhos 

limítrofes. Nesses casos, o aumento do número de encontros pode trazer maiores 

informações para uma tomada de decisão. Os aspectos relevantes do mini-ADC 

incluem: (1) a diversificação de cenários, com inclusão de cenários relevantes da 

prática profissional; (2) diversificação de pacientes, com variedade ampla de 

problemas clínicos; e (3) aspecto formativo e educativo do processo avaliativo, 
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porque as várias interações e o feedback imediato aumentam as oportunidades  de 

aprender e corrigir as deficiências. O mini-ADC deverá ser realizado um mês antes 

do início das Eletivas, para possibilitar a realização do plano de reavaliação. 

 

11 REGISTRO DE DESEMPENHO 

 

11.1 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. O conteúdo do portfólio trata do que o aluno efetivamente fez e não do que 

poderia fazer, o que aumenta sua autenticidade, favorecendo a “validade aparente” e 

“preditiva” do instrumento. Os avaliadores devem definir previamente seus objetivos e 

estabelecer um grau de padronização de conteúdos e métodos de avaliação para conferir maior 

validade ao processo. 

 

11.2  Exercício de investigação científica – EIC 

Este instrumento tem como finalidade avaliar a capacidade  dos estudantes da 

1ª a 3ª série de elaborar um exercício de investigação científica, durante o trabalho 

anual desenvolvido em cada série, na unidade educacional Interação Ensino-

Serviços- Comunidade. Outra finalidade é propiciar ao estudante a oportunidade de 

iniciação no método de observação  rigorosa e desenvolvimento do espírito criativo e 

crítico. O EIC é uma atividade de trabalho em grupo, sendo o número de estudantes 

de cada grupo determinado pelo instrutor, mediante consideração das características 

do trabalho de investigação científica a ser realizado. A sugestão é que o grupo tenha 

idealmente dois estudantes e, no máximo, três estudantes. Para promover a 

indissociabilidade da pesquisa com o Ensino-Serviços-Comunidade, a realidade 

social é o ponto de partida e de chegada de qualquer ação. Os estudantes devem 

identificar, a partir da prática social (ponto  de partida), as indagações, os desafios e 

os problemas concretos que são os elementos  que dão origens ao desenvolvimento 

do processo de investigação. As incertezas, as controvérsias, os questionamentos, a 

problematização, fundamental à pesquisa, só nascem e têm significado a partir da 

leitura da realidade social. Os professores e estudantes estão juntos na tarefa de 

investigar, interpretar, analisar e problematizar a própria realidade, caminhando no 

sentido de uma educação realmente integrada, com produção de conhecimento 
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voltada para a transformação social (ponto de chegada). Por conseguinte, embora 

não seja uma exigência obrigatória, o exercício de investigação científica 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 instrutor responsável pelo grupo de estudantes deve orientar, mediar e 

supervisionar a elaboração do exercício. O EIC poderá ser uma proposta ou ação de 

intervenção. A proposta de atuação deverá incluir um relato crítico reflexivo da 

realidade, com identificação e análise de problemas; elaboração de planos ou projetos 

de intervenção; proposta de execução; e processo de avaliação. O EIC poderá ter 

formato de relato crítico- reflexivo do contexto e da intervenção possível, de artigo 

científico ou de proposta referenciada no planejamento estratégico situacional 

(análise de cenários, atores  e recursos; de oportunidades, obstáculos e facilidades em 

relação à proposta de atuação). Cada grupo de estudantes deve entregar o EIC 20 dias 

antes do término da unidade IESC da respectiva série. 
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PROGRAMA EDUCACIONAL DE MÓDULOS TEMÁTICOS - MEDICINA 

12 PARTE II - OPERACIONALIZAÇÃO – O PROGRAMA EM AÇÃO 

 

13  INTRODUÇÃO 

Com base nas justificativas e nos princípios gerais da avaliação apresentados na 

fundamentação teórica deste Manual, a avaliação de todos os programas educacionais da 

ESCS será composta por múltiplos pontos de coleta e pela combinação de diferentes métodos 

de avaliação. 

Todos os programas educacionais adotarão múltiplos instrumentos de avaliação, 

aplicados por diferentes avaliadores, considerando uma variedade de métodos avaliativos e 

envolvendo tanto instrumentos padronizados (como testes escritos e de múltipla escolha), 

quanto não padronizados (como avaliações de desempenho clínico e de profissionalismo) 

Para cada unidade educacional o estudante receberá um conceito e a decisão de 

aprovação ou reprovação será estabelecida com base nas múltiplas avaliações realizadas ao 

longo do ano. Haverá uma proporcionalidade entre a importância da decisão e o número de 

informações colhidas a título de avaliação. Dessa forma, os diversos instrumentos utilizados 

na avaliação serão combinados e ponderados e as médias obtidas é que irão subsidiar a 

decisão de progresso do estudante na série. 

A avaliação será preponderantemente critério-referenciada, utilizando escores que 

variam de  0 a 3 tanto para avaliação cognitiva, quanto de habilidades e atitudes. Com base nas 

médias dos escores obtidos, o desempenho dos estudantes será classificado em ótimo, bom, 

limitado e inconsistente. Na prática, o conceito “satisfatório” utilizado anteriormente pela 

instituição será estratificado em 2 conceitos - bom e ótimo. E o conceito “insatisfatório” será 

estratificado em limitado e inconsistente. 

O “programa em ação” da avaliação programática da ESCS será abordado de acordo 

com o programa educacional e serão apresentados a seguir. 

 

14  COLETA DE INFORMAÇÕES, COMBINAÇÃO E VALORAÇÃO DOS  DADOS 

Instrumentos de coleta de dados, em conjunto com a combinação e valoração dos 

resultados, bem como os critérios de avaliação serão descritos de acordo com os 3 programas 

educacionais do curso: Módulo Temático, Habilidades e Atitudes e IESC. 

 

15 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 
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O desempenho do estudante no Programa Educacional de Módulos Temáticos (MT) 

será avaliado com base em duas modalidades de avaliação: Avaliação de conhecimentos do 

Módulo - Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC-MT) e Participação do estudante no 

programa (Profissionalismo-MT). 

 

15.1  Exercício de Avaliação Cognitiva – Módulo Temático (EAC-MT) 

 Tipo do teste: O EAC-MT será discursivo, baseado em problemas, abrangendo os 

conteúdos discutidos no semestre. A definição de conteúdo será feita com base em 

blueprinting do conteúdo abordado nos tutoriais, elaborado pelo coordenador do módulo. 

 Periodicidade: O EAC-MT será realizado ao final das atividades de cada módulo. 

Dessa forma, será feito um EAC a cada 4-7 semanas a depender do módulo. Os estudantes 

que obtiverem média menor que 2 (dois) no EAC serão submetidos a um EAC de  reavaliação 

(EAC-R). Para os estudantes submetidos a reavaliação, o resultado final do EAC será dado 

pela média das duas avaliações: 

 Critério de avaliação da resposta: A resposta do estudante será avaliada com 

base nos critérios de qualidade de resposta, descritos no quadro abaixo. Conforme a 

completude e relevância da resposta, o desempenho do estudante, em cada questão, será 

classificado como: pleno; suficiente, insuficiente e sem rendimento. Para cada uma dessas 

categorias de resposta, o estudante receberá um escore (pontuação) de 0-3 (Quadro 1). 

 

 

Quadro 1 – Critérios de correção das questões dos módulos temáticos, descritores de resposta   e guia 

de pontuação. 

 
QUESTÕES DISCURSIVAS DO EAC 

Classificação de 

desempenho na 

questão 

Escore Características de resposta 

Pleno (P) 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 (S) 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 (I) 1 A resposta mostra um entendimento limitado dos conceitos 
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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 

(SR) 
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. 

 

O resultado final de cada EAC-MT será dado pela média dos escores obtidos na 

questões: 

 

       
          

 
 

 

Para os estudantes submetidos a reavaliação o resultado final do EAC será dado por 

 

            
             

 
 

 

Observação: O Módulo Eletivo será avaliado apenas pela participação do estudante e sua 

avaliação será incluída na avaliação de profissionalismo a ser descrita mais adiante. 

 

15.2   Profissionalismo - Módulo Temático (PMT) 

 Método: Profissionalismo no Módulo Temático (PMT) será avaliado mediante 

observação direta da participação do estudante feita pelo tutor, 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). Atuação na dinâmica tutorial diz respeito ao quanto o 

aluno intervém em observância aos passos da sessão tutorial. E a participação na 

construção do conhecimento, à relevância, pertinência e embasamento científico das 

informações trazidas pelo aluno. Comunicação e relacionamento pessoal incluem clareza 

na colocação das ideias e respeito às opiniões e turno de falas dos colegas.. 

 Periodicidade: Ao término de cada módulo (inclusive o eletivo), o docente 

atribuirá para cada estudante um escore de profissionalismo, considerando os elementos 

supracitados. 

 Análise dos resultados: O desempenho do estudante em Profissionalismo 

(PMT) será classificado como: pleno; suficiente; insuficiente e sem rendimento, conforme 
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padrões de referência descritos no Quadro 3. Para cada nível de desempenho será atribuído 

escore de 0-3. 

 

Quadro 2 – Profissionalismo MT – Descrição dos padrões de referência para os diferentes níveis de 

desempenho. 

 

PROFISSIONALISMO - MÓDULO TEMÁTICO 

Desempenho Escores Padrões de Referência - Descrição 

Pleno (P) 3 

Estudante é pontual e assíduo. Participa ativamente da sessão tutorial, fazendo 

observações pertinentes, que enriquecem a discussão. Apresenta amplo 

domínio do assunto, demonstrando efetivamente ter se preparado para a 

atividade. Faz colocações relevantes e oportunas ao longo de toda sessão de 

tutoria. 

Suficiente (S) 2 

Estudante colabora com a construção coletiva do conhecimento, com 

observações relevantes, feitas mediante intervenções pontuais. Demonstra bom 

domínio do assunto. 

Insuficiente (I) 1 

Estudante 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. 

Sem rendimento 

(SR) 
0 

Estudante não comparece à atividade. Ou se comparece, não se manifesta ou 

se manifesta raramente, não participando ativamente da discussão. Demonstra 

não ter estudado previamente o assunto, não colaborando com o grupo na 

construção do conhecimento. 

 

15.3  Escore Final do Módulo Temático (EFMT) 

O escore final do módulo temático (EFMT) será dado pela média ponderada do EAC e do 

profissionalismo conforme fórmula abaixo: 

 

      
            

  
 

 

 

15.4  Resultado final do Programa Educacional de Módulos Temáticos – Combinação e 

valoração 

O escore final do Programa Educacional de Módulos Temáticos (PEMT) é 

dado pela média dos Escores finais dos Módulos temáticos (EFMT) de acordo com a 

fórmula abaixo: 
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16  Instrumentos de avaliação 

O desempenho do estudante no Programa Educacional de Habilidades e Atitudes 

(HA) será analisado mediante a avaliação dos seguintes domínios de competências: 1) 

História Clínica; 2) Exame Físico; 3) e Profissionalismo médico – HA (PHA). À critério da 

série, poderá também ser incluído um 4º domínio de competência, relativo ao 

conhecimento (domínio cognitivo), mediante a aplicação de um Exercício de Avaliação 

Cognitiva de habilidades e atitudes (EAC-HA) (Figura 2). 

 

16.1  História Clínica (HC) 

 Método: A HC será avaliada com base em seu formato escrito entregue pelo 

estudante. A elaboração da HC deverá seguir o roteiro previamente estabelecido pela 

instituição. Nas 3 primeiras séries do curso, onde as HC são obtidas em ambiente 

protegido, a avaliação será feita utilizando check lists de HC (1ª e 2ª séries) ou mediante 

instrumento de avaliação global do registro clínico (3ª série). Na 4ª série, onde as HC são 

obtidas nos cenários reais de prática, a avaliação será feita utilizando um instrumento de 

avaliação global (mini-ADC). Check lists de HA, instrumento de avaliação global do 

registro clínico e mini-ADC constam do manual de habilidades do estudante. Na 3ª Série, a 

HC será avaliada em conjunto com a descrição do exame físico, a lista de problemas e o 

raciocínio diagnóstico do caso elaborado pelo estudante. A esse conjunto de elementos 

clínicos dá-se o nome de Registro Clínico. 

 Análise do resultado: O desempenho na elaboração da HC será avaliado 

utilizando escores de 0-3. O escore final de HC será obtido mediante o cálculo do escore 

médio de HC (total de pontos obtidos nas histórias clínicas/ total de histórias previstas no 

rodízio ou no ano. 

 Feedback: O estudante deverá receber o feedback no formato escrito com os 

comentários e  recomendações do instrutor para o aperfeiçoamento das habilidades 

referentes ao registro clínico.  

 

16.2  Exame Físico (EF) 

 Método: Nas 3 primeiras séries, com práticas feitas em ambientes protegidos, o 

EF será avaliado com base em check lists definidos pela instituição, constantes do manual 

de HA. Na 4ª série, onde as práticas são desenvolvidas em ambientes reais de aprendizado.  

 Análise do resultado: O desempenho na execução do EF será avaliado 

também utilizando escores de 0-3. O escore final será obtido mediante o cálculo do escore 
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médio de EF (total de pontos obtidos em EF/ total de avaliações de EF previstas no rodízio 

ou no ano). 

 Feedback: O estudante receberá o feedback imediato no formato verbal. 

 

16.3 Profissionalismo – Habilidades e Atitudes (PHA) 

 Método: Profissionalismo do programa de HA (PHA) será avaliado mediante 

observação direta da participação do estudante feita pelo instrutor de habilidades, 

considerando os elementos: responsabilidade; comunicação e relacionamento interpessoal; 

ética e colaboração com a construção do conhecimento. Responsabilidade inclui 

assiduidade, pontualidade e cumprimento de tarefas (onde se destaca a entrega dos 

documentos obtidos junto ao paciente no prazo estabelecido pelo programa). Comunicação 

e relacionamento pessoal inclui uso adequado de habilidades de comunicação verbal e não 

verbal, escuta ativa e demonstração de respeito aos pacientes, colegas e profissionais do 

ambiente hospitalar e acadêmico. Ética será avaliada com base nos preceitos do código de 

ética do estudante de medicina e da ética médica. E a colaboração com a construção do 

conhecimento será avaliada com base na participação do aluno nas discussões previstas no 

programa. 

 Análise dos resultados: O desempenho do estudante em profissionalismo de 

HA (PHA) será definido mediante uso de escores de 0-3 (Quadro 4). Ao término do ano 

letivo será obtido um escore médio de profissionalismo (Total de pontos obtidos no 

PHA/número de avaliações de profissionalismo no ano). 

 Feedback: O feedback verbal sera dado após cada atividade. 

 

Quadro 3 – Profissionalismo HA – Descrição dos padrões de referência para os diferentes níveis de 

desempenho. 

 

PROFISSIONALISMO – HABILIDADES E ATITUDES 

Desempenho Escores Padrões de referência - Descrição 

Pleno (P) 3 

O é respeitoso com os pacientes e colegas. Respeita a hierarquia e demonstra 

comportamento ético nas relações pessoais no ambiente das práticas. É pontual e 

cumpre acordos e tarefas previstas no prazo estabelecido. Participa ativamente 

das discussões, contribuindo de forma efetiva com a construção do 

conhecimento. Demonstra amplo domínio dos temas previstos e ter se 

preparado adequadamente para 

a discussão em grupo. 

Suficiente (S) 2 

Estudante é respeitoso com os pacientes e colegas. Demonstra comportamento 

ético nas relações pessoais no ambiente das práticas e acadêmico. Colabora 

pouco com a construção coletiva do conhecimento. Demonstra domínio 

s u f i c i e n t e  dos assuntos em discussão. Atrasos, se ocorrem, são 

justificados e estão dentro dos limites definidos pela instituição. 

Insuficiente (I) 1 Estudante é respeitoso com os pacientes e colegas. Demonstra comportamento 
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ético nas relações pessoais no ambiente das práticas e acadêmico. Não colabora 

com a construção do conhecimentro do grupo, demonstrando conhecimento 

insuficiente dos temas discutidos.  

Sem rendimento 

(SR) 
0 

Estudante não é respeitoso com os pacientes e colegas. Demonstra falhas éticas 

nas relações pessoais no ambiente das práticas e acadêmico. Estudante não se 

manifesta ou se manifesta muito raramente nas discussões. Não demonstra ter 

estudado previamente o assunto, emitindo opiniões de cunho pessoal, pouco 

fundamentadas na literatura. Dessa forma, não colabora com a construção 

coletiva do conhecimento. 

 

* Obs.: Pontualidade e cumprimento de tarefas no prazo estabelecido é condição necessária 

para o escore 3 de Profissionalismo. Atitude desrespeitosa, comportamento não ético e o não 

cumprimento de tarefas remetem o desempenho do estudante à categoria de “Insuficiente”, 

independente da participação. Atitudes e comportamentos inadequados devem ser descritos 

em formulário de “Registro de Evento Crítico” e o feedback do evento deve ser cientificado 

pelo estudante. 

 

16.4  Exercício de Avaliação Cognitiva – Habilidades e Atitudes (EAC HA) 

 Tipo de teste: A base cognitiva das habilidades e atitudes desenvolvidas no 

programa será avaliada mediante um exercício de avaliação cognitiva (EAC-HA). O EAC 

será discursivo, baseado em problemas, abrangendo os conteúdos e habilidades abordados 

no rodízio. 

 Análise: A qualidade das respostas elaboradas pelo estudante será classificada 

utilizando escores de 0-3, conforme critério de pontuação adotado pela instituição, já 

descrito previamente (Quadro 1). 

 Feedback: As avaliações no formato escrito na modalidade ensaio terão uma 

devolutiva verbal. O diálogo estabelecido entre professor e estudante  tem o objetivo de 

esclarecer dúvidas e aprender com os eventiuais erros e permitir que o estudante monitore 

seu próprio aprendizado.  

 

16.5   Mini-avaliação de desempenho clínico – (mini-ADC)   

 Tipo de teste: é uma avaliação prática em que cada estudante é avaliado 

num encontro com duração de cerca de 20 minutos. Em cada encontro, o instrutor 

deve registrar a data, o cenário, o tipo de atendimento (novo ou retorno), o sexo do 

paciente, a complexidade do problema clínico do paciente (baixa, média e alta), a 

duração do encontro, a duração do feedback e o foco principal do encontro (coleta de 

dados, julgamento clínico, plano de cuidado. No fim do encontro, o estudante recebe 

feedback do instrutor sobre o desempenho. 
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 Análise: Com base nas habilidades definidas o desempenho do estudante será 

classificado utilizando escores de 0-3, conforme os critérios estabelecidos (quadro 13) 

 Feedback: A etapa final do Mini-ADC consiste num feedback verbal sobre o 

desempenho clínico. O estudante deve ser informado sobre seu progresso, esclarecer dúvidas 

e aprender com os eventuais erros.  

 

16.6 Resultado final do Programa Educacional de HA - Combinação e valoração: 

 

Primeira Série: 

    
                                           

 
 

 

Segunda Série: 
   

  

  
               

 
       

                           
 

      
                         

 
 

 
 

 

Terceira Série: 
    

  

  
            

 
      

                           
 

   
                   

 
    

                       
 

 

 
 

 

Quarta Série: 

       

  
 
               

       
               

    
                   

  

 
 

 

Para efeito de registro no histórico escolar do estudante o desempenho do estudante no 

programa educacional de habilidades e atitudes será classificado, utilizando uma escala de 

desempenhos em: ótimo, bom, restrito ou inconsistente, de acordo com as faixas de escores 

abaixo (Quadro 4): 

 

Quadro 4 – Resultados de HA - Classificação final dos níveis de aprendizado conforme escores 

obtidos. 

 

HABILIDADES E ATITUDES - RESULTADO 

Classificação do 

Aprendizado 
Escores 

Percentual de 

aproveitamento 

Ótimo (AO) 2,55 – 3,00 85-100% 

Bom (AB) 2,00 – 2,54 66,7-84,9% 

Restrito (AR) 1,00 – 1,99 33-66,6% 

Inconsistente (AI) 0,0 – 0,99 0-32,9% 
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17  Instrumentos de avaliação 

O desempenho do estudante no programa educacional Ext-IESC será analisado com 

base em sete  modalidades de avaliação: 1) Portfólio semiestruturado; 2) Estudo da família;  

3) Exercício de pesquisa 4) Exercício de avaliação cognitiva (EAC-IESC); 5) 

Profissionalismo; 6) Projeto terapêutico singular (PTS) e 7) Projeto de extensão.  

 

17.1 Portfólio 

Método: O portfólio terá caráter formativo e somativo. Será semi-estruturado, 

reflexivo, devendo, portanto, conter uma reflexão do estudante sobre o tema/tarefa envolvida 

na atividade. O desempenho do estudante no portfólio será avaliado utilizando-se escores de 

0-3. Os escores serão atribuídos de acordo com o número de conceitos “adequado” obtidos, 

conforme estabelecido abaixo. 

 Análise: O portfólio será avaliado conforme os seguintes parâmetros a seguir 

(quadro 5): 

1) Apresentação, organização e clareza; 

2) Organização e clareza; 

3) Conteúdo; 

4) Suporte científico e referências; 

5) Processo Reflexivo; e 

6) Correlação teórico prática. 

O resultado final da avaliação do portfólio será a média obtida da soma dos escores 

dos portfólios entregues pelo estudante ao longo do ano (Portfólio = ∑ escores-Port/nº de 

portfólios). 

Não serão recebidos portfólios entregues fora do prazo estabelecido. Referências 

bibliográficas deverão seguir as orientações ABNT ou Vancouver, a critério do docente. 

 Feedback: O portfólio receberá feedback escrito específico sobre cada parâmetro 

avaliado 

 

Quadro 5 -  Critérios e desempenhos para análise do portfólio 

 

PROGRAMA EDUCACIONAL DE EXTENSÃO: INTERAÇÃO ENSINO-SERVIÇOS- 

COMUNIDADE (Ext-IESC) - MEDICINA 
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Portfólio IESC 

Critério 
Pleno 

3 

Suficiente 

2 

Insuficiente 

1 

Sem rendimento 

0 

Apresentação 

Texto com formatação 

perfeita, boas  

ilustrações, sem erros 

gramaticais ou 

ortográficos   

Texto com 

formatação 

adequada, Pode 

conter ou não 

ilustrações 

Erros gramaticais 

ou ortográficos  de 

pequena 

relevância 

Texto com 

formatação fora do 

padrão, sem 

figuras,  

Erros gramaticais 

ou ortográficos  

frequentes. 

Texto sem 

formatação, Erros 

gramaticais ou 

ortográficos  

graves. 

Organização  e  

clareza 

Texto sistematizado em 

tópicos, descrição clara  

e  objetiva,  com  os  

elementos  

essenciais da  tarefa 

bem desenvolvidos  e  

detalhados,  que 

mostram o controle 

sobre os vários 

elementos  da  escrita. 

Texto com 

pequenos erros de 

sistematização, 

descrição 

adequada dos  

elementos 

essenciais da  

tarefa. 

Texto com erros 

importantes de 

sistematização, 

descrição 

incompleta dos  

elementos 

essenciais da  

tarefa. 

Texto sem 

sistematização, 

sem descrição dos  

elementos 

essenciais da  

tarefa. 

Conteúdo 

Considera a  narrativa 

pessoal e a descrição 

detalhada dos temas  

vivenciados  e  

discutidos no cenário.  

Observa  a  

objetividade,  

compreensão  da  

relevância  da 

atividade, correlação  

com  os  

demais aprendizados.   

Considera a  

narrativa pessoal, 

descreve os temas  

vivenciados  e  

discutidos no 

cenário. 

Compreende a 

relevância  da 

atividade, não 

correlaciona com  

os  

demais 

aprendizados.   

Pouca conexão 

com a  narrativa 

pessoal, descrição 

incompleta dos 

temas  

vivenciados, não 

correlaciona a 

atividade com  os 

demais 

aprendizados.   

Sem conexão com 

a  narrativa 

pessoal, não 

descreve os temas  

vivenciados, não 

correlaciona a 

atividade com  os 

demais 

aprendizados.   

Suporte  científico  

e  referências 

Pesquisa ibliográfica  

Abrangente com 

referências inseridas na 

formatação  adequada. 

Pesquisa 

bibliográfica  

suficiente com 

referências 

inseridas na  

formatação  

adequada, por´m 

com pequenos 

erros. 

Pesquisa 

bibliográfica  

Insuficiente,  

referências 

inseridas com 

erros de 

formatação  

Pesquisa 

bibliográfica  

Insuficiente,  

inseridas sem 

formatação 

Processo reflexivo 

Apresenta análise 

crítica e reflexiva  

completa sobre  os  

seus desempenhos,  

contribuições, 

aproveitamento,  

sentimentos  e 

comprometimento,  

considerando-se sujeito  

da  sua  própria 

aprendizagem.  

Reflexão  coletiva, que  

considere  as  

discussões  e reflexões  

realizadas  pelo  grupo 

e  pelos  profissionais  

Apresenta análise 

crítica e reflexiva  

parcialmente 

completa sobre  os  

seus desempenhos,  

contribuições e 

aproveitamento.  

Reflexão  coletiva 

parcialmente 

completa, 

contendo poucas 

lacunas. 

Apresenta análise 

crítica e reflexiva  

incompleta sobre  

os  seus 

desempenhos,  

contribuições e 

aproveitamento.  

Reflexão  sobre o 

proceso coletivo 

incompleta.  

Ausência de 

análise crítica-

reflexiva sobre seu 

desempenho e do 

grupo. 
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do cenário.  

Correlação  

teórico-prático  -   

Integrou 

completamente teoria e 

prática  

Integrou teoria e 

prática com 

algumas lacunas 

Integração 

insuficiente de 

teoria e prática  

Não integrou 

teoria e prática 

 

17.2  Estudo da família (EstFam) 

 Método: Observação direta do desempenho do estudante na interação com as 

famílias integradas à atividade da IESC. Avaliação de documentos elaborados pelo 

estudante definidos pelo programa. 

 Periodicidade: O estudo da família será realizado uma vez ao ano. 

 Análise: Escores de 0-3 serão atribuídos a cada estudante, de acordo com o 

número de conceitos “adequado” obtidos nos parâmetros analisados a seguir (Quadro 6): 

1) Vínculo estabelecido com a família durante as visitas; 

2) Elaboração de instrumentos da abordagem familiar (ex.: genograma e ecomapa); 

3) Apresentação das famílias para a equipe; 

4) Devolutiva. 

 

Quadro 6 - Critérios de desempenho para o Estudo da Família 

 

Critérios de Desempenho: Estudo de família (EFa) 

Classificação 

de 

desempenho 

Escore Características do estudo da família 

Pleno 3 

Apresentação narrativa, oral da família, por meio dos instrumentos de abordagem 

familiar, com excelente desenvoltura no uso de recursos didáticos. Demonstração 

de vínculo e domínio sobre aspectos sociais e de saúde da família, durante a 

apresentação. Registros referentes aos instrumentos de abordagem familiar, 

corretamente elaborados e descritos. Demonstrou respeito e corresponsabilização 

no cuidado com a família, considerando a devolutiva do estudo.  

Suficiente 2 

Apresentação narrativa, oral da família, por meio dos instrumentos de abordagem 

familiar, com uso de recursos didáticos. Demonstração de vínculo e domínio sobre 

aspectos sociais e de saúde da família, durante a apresentação. Registros referentes 

aos instrumentos de abordagem familiar, corretamente elaborados e descritos. 

Demonstrou respeito e corresponsabilização no cuidado com a família, 

considerando a devolutiva do estudo.  

Insuficiente 1 

Apresentação oral da família, por meio dos instrumentos de abordagem familiar, 

com pouca desenvoltura no uso de recursos didáticos. Não demonstrou vinculação 

e/ou domínio sobre aspectos sociais e de saúde da família, durante a apresentação. 

Registros referentes aos instrumentos de abordagem familiar, elaborados e 

descritos, mas com erros inaceitáveis. Demonstrou respeito parcial no cuidado 

com a família, pois não considerou a devolutiva do estudo.  

Sem 

rendimento 
0 

Não visitou famílias; ou não fez a apresentação da família ou fez a apresentação 

oral da família, com ou sem os instrumentos de abordagem familiar e sem o uso 

de recursos didáticos. Não demonstrou vinculação e/ou domínio sobre aspectos 

sociais e de saúde da família, durante a apresentação. Registros referentes aos 

instrumentos de abordagem familiar, elaborados e descritos, mas com erros 

inaceitáveis. Não demonstrou respeito no cuidado com a família, pois não 

considerou a devolutiva do estudo.  
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Não serão recebidos documentos do estudo da família entregues fora do prazo 

estabelecido  no programa. 

 

17.3  Exercício de Pesquisa (E-Pesq) 

 Método: O Exercício de pesquisa (E-Pesq) será desenvolvido em grupo de alunos 

nos cenários de prática, sob a orientação do docente ou preceptor de ensino de graduação, de 

acordo com roteiro previsto no Manual do Programa. 

 Periodicidade: será feito um único exercício de pesquisa ao longo do ano, a ser 

apresentado no Encontro de Medicina e Enfermagem da ESCS (EME) ou evento 

correspondente definido pela Coordenação do Curso de Medicina, em data definida no 

calendário acadêmico ou dada por ampla divulgação institucional. 

 Análise: Conceito adequado ou inadequado será atribuído a cada estudante de 

acordo com os parâmetros a seguir (Quadro 7): 

1) Contribuição para elaboração da redação de acordo com o manual; 

2) Teoria e Consistência interna; 

3) Adequação do trabalho às normas contidas no manual; 

4) Respeito a todas as datas pactuadas e presença nas datas críticas 

5) Presença nas apresentações; 

6) Execução do trabalho. 

 

Quaro 7 - Critérios de desempenho – Exercício de Pesquisa 

 
Critérios de desempenho - Exercício de Pesquisa 

Classificação 

de 

desempenho 

Escore 

Características do Exercício de Pesquisa 

Pleno 

(P) 
3 

PLENAMENTE ELABORADO. Participação plena no planejamento, 

organização e/ou execução da experiência vivenciada junto à comunidade. 

Contribuição plena para a elaboração da redação sistematizada do estudo, 

considerando as referências essenciais para teoria e a consistência interna na 

descrição do estudo. Adequação do trabalho às normas contidas no manual. 

Respeito a todas as datas pactuadas. Presença nas datas críticas - nos três 

momentos das apresentações.   

Suficiente 

(S) 
2 

DESENVOLVIDO E ELABORADO: Participação no planejamento, 

organização e/ou execução da experiência vivenciada junto à comunidade. 

Contribuição para a elaboração da redação sistematizada do estudo, 

considerando as referências essenciais para a teoria e a consistência interna na 

descrição do estudo. Adequação do trabalho às normas contidas no manual. 

Respeito às datas pactuadas. Presença nas datas críticas em pelo menos dois 

dos três momentos das apresentações 

Insuficiente 

(I) 
1 

POUCO DESENVOLVIDO: Participação parcial ou insuficiente no 

planejamento, organização e/ou execução da experiência vivenciada junto à 

comunidade. Contribuição parcial para a elaboração da redação sistematizada 
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do estudo, considerando as referências essenciais para a teoria e consistência 

interna na descrição do estudo. Contribuiu parcialmente para a adequação do 

trabalho às normas contidas no manual. Contribuiu parcialmente para o 

respeito às datas pactuadas. Presença nas datas críticas em um dos três 

momentos das apresentações. 

Sem 

rendimento 

(SR) 

0 

MINIMAMENTE OU NÃO-DESENVOLVIDO: Não participou no 

planejamento, organização e/ou execução da experiência vivenciada junto à 

comunidade. Não contribuiu para a elaboração da redação sistematizada do 

estudo. Não contribuiu com as referências essenciais para a teoria e 

consistência interna na descrição do estudo. Não contribuiu para a adequação 

do trabalho às normas contidas no manual. Não contribuiu para o respeito às 

datas pactuadas. Ausência nas datas críticas em todos os três momentos 

das apresentações. 

 

17.4  Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC-IESC) 

 Método: A base cognitiva do programa educacional da IESC será avaliada 

mediante um exercício de avaliação cognitiva (EAC-IESC). O EAC será discursivo, baseado 

em problemas, abrangendo os conteúdos e atividades desenvolvidas no programa. 

 Análise: A qualidade das respostas elaboradas pelo estudante será classificada de 

0-3, conforme critério abaixo (Quadro 8). 

 Feedback: As avaliações no formato escrito na modalidade ensaio terão uma 

devolutiva verbal. O diálogo estabelecido entre professor e estudante  tem o objetivo de 

esclarecer dúvidas e aprender com os eventuais erros e permitir que o estudante monitore seu 

próprio aprendizado.  

 

Quadro 8 - Critérios de desempenho para EAC-IESC 

 
Critérios para a avaliação do EAC 

Classificação 

de 

desempenho 

Escore Respostas às questões discursivas do EAC 

Pleno 

(P) 
3 

PLENAMENTE ELABORADA: A resposta mostra completo entendimento 

dos conceitos fundamentais envolvidos no problema. Bem desenvolvida e 

detalhada que pode ter ido além dos elementos essenciais da tarefa. 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 o porquê as 

decisões foram tomadas. 

Suficiente 

(S) 
2 

DESENVOLVIDA E ELABORADA: 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 

(I) 
1 

POUCO DESENVOLVIDA: 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. 
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Sem 

rendimento 

(SR) 

0 

MINIMAMENTE OU NÃO-DESENVOLVIDA: 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. 

 

17.5  Profissionalismo IESC (P-IESC) 

 Método: O Profissionalismo da IESC (P-IESC) será avaliado mediante 

observação direta da conduta do estudante feita pelo instrutor, considerando os elementos 

abaixo: 

1) Pontualidade; 

2) Responsabilidade; 

3) Ética; 

4) Vinculação com a Equipe; 

5) Comunicação e participação; 

6) Capacidade de avaliação crítica. 

 Análise dos resultados: O resultado do desempenho no Profissionalismo da IESC 

será obtido com base nos critérios definidosno quadro 9. 

 Feedback:  O feedback oral será dado ao final de cada atividade da Unidade 

Educacional 

 

Quadro 9 – Profissionalismo IESC – Descrição dos padrões de referência para cada um dos 

parâmetros avaliados no Programa. 

 
Critérios de desempenho - Profissionalismo IESC 

Classificação 

de 

desempenho 

Escore Padrões de referência 

Pleno 

(P) 
3 

O estudante é pontual e cumpre com as tarefas previstas no prazo estabelecido. 

Interage e é respeitoso com o docente, equipe, os usuários do serviço, a 

comunidade e colegas. Demonstra comportamento ético nas relações pessoais no 

ambiente das práticas e acadêmico. Atua com empatia nas relações interpessoais. 

Ouve e respeita a diversidade de opiniões, valorizando o saber e a cultura do 

outro. Participa ativamente das discussões, contribuindo de forma efetiva com a 

construção do conhecimento. Expõe suas ideias, sem imposição e ajuizamento 

sobre acertos e erros. Reconhece seus limites de intervenção, frente às 

necessidades de saúde da população e observa pertinência, coerência, 

aprofundamento e oportunidade das informações apresentadas. Demonstra amplo 

domínio dos temas previstos e ter se preparado adequadamente para a discussão 

em grupo. 

Suficiente 

(S) 
2 

Atrasos, se ocorrem, estão dentro dos limites definidos pela instituição, mas tem 

plena atenção à reposição das lacunas de conhecimento. Interage e é respeitoso 

com o docente, equipe, os usuários do serviço, a comunidade e colegas. 

Demonstra comportamento ético nas relações pessoais no ambiente das práticas 

e acadêmico. Colabora com a construção coletiva do conhecimento, com 

observações relevantes, feitas mediante intervenções pontuais. Demonstra um 

bom domínio do assunto em discussão.  
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Insuficiente 

(I) 
1 

Atrasos, se ocorrem, estão dentro dos limites definidos pela instituição, mas não 

dá atenção à reposição das lacunas de conhecimento. Estudante é respeitoso com 

os pacientes e colegas. Interage muito pouco com o docente, equipe, os usuários 

do serviço, a comunidade e colegas, mas demonstra ser respeitoso. Demonstra 

comportamento ético nas relações pessoais no ambiente das práticas e 

acadêmico. Faz algumas poucas observações nas discussões previstas, 

demonstrando conhecimento de algumas partes do assunto, mas não do assunto 

em toda a sua extensão. Colabora pouco, de forma irregular e superficial com a 

construção do conhecimento. 

Sem 

rendimento 

(SR) 

0 

Estudante não é assiduo e pontual e não dá atenção à reposição das lacunas de 

conhecimento, o que compromete a sua formação. Não se manifesta ou se 

manifesta muito raramente nas discussões. Não demonstra ter estudado 

previamente o assunto, emitindo opiniões de cunho pessoal, pouco 

fundamentadas na literatura. Dessa forma, não colabora com a construção 

coletiva do conhecimento. 

 

17.6  Projeto Terapeutico Singular (PTS) 

 Método: O Projeto terapeutico Singular será avaliado mediante observação direta 

do desempenho considerando os elementos abaixo: 

 Análise dos resultados: O resultado do desempenho no Profissionalismo da IESC 

será obtido com base nos critérios definidosno quadro 10. 

 Feedback:  O feedback oral será dado ao final de cada atividade da Unidade 

Educacional 

 

Quadro 10 -  Critérios de desempenho para o Projeto Terapeutico Singular 

 

Critérios de desemepnho para o PTS 

Classificação 

de 

desempenho 

Escore Características do PTS 

Pleno 3 

- O aluno discute e define com preceptores e outros profissionais de 

saúde, os usuários e famílias que necessitam de visitas domiciliares para a 

elaboração de PTS. 

- Realiza as visitas domiciliares para conhecer os usuários e realizar as 

etapas do método clínico centrado na pessoa. 

- Discute e planeja todas as etapas do Projeto Terapêutico Singular, junto 

com a equipe de saúde responsável pelo usuário e família 

- Define as hipóteses diagnósticas e os principais problemas a serem abordados. 

- Define as metas do projeto e a divisão das responsabilidades. 

Inclui os dispositivos de saúde e outros equipamentos sociais existentes no 

projeto terapêutico singular. 

- Reavalia as ações realizadas do PTS, juntamente com docente, preceptor e 

equipe de saúde responsável pelos usuários. 

- Registra as ações do PTS em prontuário. 

- Compromete-se com a pessoa de forma singular 

- Busca auxílio praticando o trabalho em equipe. 

Suficiente 2 

SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDO E ELABORADO: 

- Atinge os parâmetros elencados no desenvolvimento pleno, porém com pequenas 

limitações que não comprometem o todo. 

Insuficiente 1 

POUCO DESENVOLVIDO 

- Apresenta desempenho limitado nos parâmetros elencados no 

desenvolvimento pleno, comprometendo a execução das tarefas. 
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Sem Rendimento 0 

MINIMAMENTE DESENVOLVIDO OU NÃO EXECUTADO 

- Não demonstra desempenho nos parâmetros elencados no desenvolvimento 

pleno. 

- Não cumpre os elementos essenciais da tarefa. Não mostra preparo para a 

competência a ser adquirida. 

 

17.7 Projeto de Extensão (ProExt) 

 Método: O Projeto de extensão (ProExt) será realizado de forma coletiva, mas a 

avaliação do estudante será individual por meio de critérios que envolvem desde o 

planejamento até a execução. 

 Análise dos resultados: O projeto de extensão será analisado com base nos 

critérios definidos no quadro 11. 

 Feedback:  O feedback oral será dado ao final de cada atividade do projeto 

 

Quadro 11 - Critérios de desempenho para o projeto de extensão 

 
Critérios para a avaliação Projeto de Extensão 

Classificação 

de 

desempenho 

Escore Características do Projeto de extensão 

Pleno (P) 3 

PLENAMENTE ELABORADO. Participação ativa, liderança, no 

planejamento, organização e/ou execução do trabalho. Contribuição plena 

para a elaboração da redação sistematizada do estudo, considerando as 

referências essenciais para teoria e a consistência interna na descrição do 

estudo. Adequação do trabalho às normas contidas no manual. Respeito a 

todas as datas pactuadas. Presença em todos as datas críticas das 

apresentações. 

Suficiente (S) 2 

DESENVOLVIDO E ELABORADO: Participação indireta de maneira 

passiva no planejamento, organização e/ou execução do trabalho. Moderada 

contribuição para a elaboração da redação sistematizada do estudo, 

considerando as referências essenciais para a teoria e a consistência interna 

na descrição do estudo. Relativa adequação do trabalho às normas contidas 

no manual. Respeito às datas pactuadas. Presença em pelo menos dois 

terços das datas críticas das apresentações. 

Insuficiente (I) 1 

POUCO DESENVOLVIDO: Participação insuficiente no planejamento, 

organização e/ou execução do trabalho. Contribuição incipiente para a 

elaboração da redação sistematizada do estudo, considerando as referências 

essenciais para a teoria e consistência interna na descrição do estudo. Pouca 

contribuição para a adequação do trabalho às normas contidas no manual. 

Contribuiu parcialmente para o respeito às datas pactuadas. Presença em 

pelo menos um terço das datas críticas das apresentações. 

Sem 

rendimento 

(SR) 

0 

MINIMAMENTE OU NÃO-DESENVOLVIDO: Não participou no 

planejamento, organização e/ou execução o trabalho. Não contribuiu para a 

elaboração da  redação sistematizada do estudo. Não contribuiu com as 

referências essenciais para a teoria e consistência interna na descrição do 

estudo. Não contribuiu para o respeito às datas pactuadas. Ausência nas 

datas críticas das apresentações. 

 

 

17.8 Resultado final do Programa Educacional de IESC – Combinação e valoração 
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3ª Série 

 

         

 
 
                           

 
   

                       
 

   
         

 
            

 
 

 

 

Para efeito de registro no histórico escolar do estudante o desempenho do estudante 

em no programa educacional IESC será classificado, utilizando uma escala de 

desempenhos em: ótimo, bom, restrito e Iiconsistente, de acordo com as faixas de escores de 

rendimento abaixo: 

 

Quadro 12 - IESC - Classificação final dos níveis de aprendizado conforme escores obtidos. 

 

IESC - RESULTADO 

Classificação do 

Aprendizado 
Escores 

Percentual de 

aproveitamento 

Ótimo (AO) 2,55 – 3,00 85-100% 

Bom (AB) 2,00 – 2,54 70-84,9% 

Restrito (AR) 1,00 – 1,99 33-69,9% 

Inconsistente (AI) 0,0 – 0,99 0-32,9% 

 

18  CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO DE PRIMEIRA A QUARTA SÉRIES 

Para progressão na série o estudante deverá obter frequência mínima de 75% das 

atividades e  critério de avaliação aprendizagem boa ou ótima em todos os programas 

educacionais da respectiva série e no módulo de eletivas. 

 

19  CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO DE PRIMEIRA A QUARTA SÉRIES 

O estudante que tiver frequência mínima menor que 75% ou obtiver escore médio 

menor que dois em qualquer dos programas educacionais da série ou no módulo de eletivas 
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será reprovado na série independentemente dos demais resultados obtidos.  

 

 
 

Os estudantes do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) do Curso de Medicina serão 

avaliados por múltiplos instrumentos de avaliação  aplicados por diferentes avaliadores, 

incluindo avaliação cognitiva, avaliação prática e avaliação do  profissionalismo.  

 

20  Instrumentos de avaliação  

 

20.1  Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC)  

✧  Tipo de teste e conteúdo: A análise do conhecimento adquirido pelo estudante ao 

longo do módulo será  feita com base no Exercício de Avaliação Cognitiva (EAC). O EAC 

será um teste discursivo e abrangerá os  conteúdos discutidos no módulo. Será composto por 4 

a 5 situações problema com 4 a 5 questões sobre o  tema.   

 Análise do resultado: A resposta do estudante será avaliada com base nos critérios 

de qualidade de  resposta. Conforme a completude e relevância da resposta, o desempenho do 

estudante, em cada questão, será classificado como: pleno; suficiente, insuficiente e sem 

rendimento. Para cada uma dessas categorias  de resposta, o estudante receberá um escore 

(pontuação) de 0-3 (Quadro 13).  

 

20.2  Mini-Avaliação do Desempenho Clínico (Mini-ADC)  

✧  Método: A análise do desempenho prático do estudante será feita com base na 

Mini-Avaliação do Desempenho Clínico (Mini-ADC). Cada estudante será avaliado por 

diferentes docentes e/ou preceptores ao  longo do módulo, em diferentes momentos, 

diferentes cenários (ambulatório, emergência, enfermaria,  centro cirúrgico e outros). Em cada 

encontro, previsto para ter uma duração de aproximadamente 20 minutos, o estudante poderá 

ser avaliado quanto ao desempenho na entrevista clínica, história clínica, exame físico, 

raciocínio  clínico e/ou tomada de decisão. Ao término do encontro o estudante receberá 

feedback do avaliador sobre  seu desempenho.  

✧  Critérios de avaliação: O estudante será avaliado conforme critérios estabelecidos 

e o desempenho será  classificado como ótimo (escore 3), bom (escore 2) restrito (escore 1) 

inconsistente (escore 0) Conforme quadro 13.  

PROGRAMA EDUCACIONAL DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO (ECO) 
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✧  Registro da avaliação: Em cada encontro, o avaliador deve registrar o módulo, os 

dados do estudante, os  dados do paciente e a características do atendimento, a duração do 

encontro e do feedback, o foco principal  da avaliação e o escore obtido pelo estudante, 

conforme formulário estabelecido.  

 

Quadro 13 - Critérios de desempenho do Mini-ADC 

 

Sem Rendimento Insuficiente Suficiente Pleno 

Escore 0 Escore 1 Escore 2 Escore 3 

ENTREVISTA CLÍNICA 

Entrevista não segue 

uma estruturada, coleta 

de dados sem 

relevância, 

impossibilitando o 

raciocínio diagnóstico.  

Não demonstra 

interesse ou cuidado 

com o paciente. Não 

constrói uma relação 

médico-paciente. 

Falha na estruturação da 

entrevista. Interrompe o 

paciente, centraliza a 

entrevista, demonstrando 

dificuldade com uso de 

perguntas abertas e fechadas. 

Coleta de dados com falhas 

que interferem no 

diagnóstico.  Não demonstra 

interesse ou cuidado com o 

paciente. Não demonstra 

atenção para suas 

preocupações. Não constrói 

uma relação médico-paciente 

ideal. 

Estrutura a entrevista 

adequadamente. Relação 

médico-paciente 

satisfatória. Demonstra 

alguma insegurança na 

coleta de informação e 

dificuldade na condução 

e exploração dos 

sintomas com perguntas 

específicas. Demonstra 

interesse, atenção e 

cuidado com o paciente. 

Respeita seus 

sentimentos e permite 

que manifeste suas 

preocupações. 

Estrutura a entrevista com 

eficiência.  Estabelece uma 

relação médico-paciente de 

cooperação e parceria. Utiliza 

escuta ativa, faz perguntas 

aberta e fechadas com 

desenvoltura. Coleta 

informação completa, com 

segurança e precisão. 

Demonstra claramente 

interesse, atenção e cuidado 

com o paciente, valorizando 

seus sentimentos e 

preocupações. 

HISTÓRIA CLÍNICA OU RELATO CLÍNICO 

Relato incoerente e sem 

cronologia, 

impossibilitando a 

compreensão dos 

elementos da HC 

avaliados. 

Relato contendo omissões 

e/ou imprecisões frequentes, 

ou relevantes, que 

comprometem a 

compreensão dos elementos 

da HC avaliados. 

Relato contendo 

omissões e imprecisões 

infrequentes, que não 

comprometem a 

compreensão dos 

elementos da HC 

avaliados. 

Relato completo e preciso do 

caso, elaborado de acordo as 

orientações da instituição e 

utilizando linguagem e 

expressões adequadas. Falhas 

técnicas, quando presentes, são 

pontuais e de pouca relevância 

no contexto global do relato. 

EXAME FÍSICO 

Raliza exame sem a 

técnica e 

sequenciamento 

adequados. Não  

interpreta os exames 

realizados.  Não 

demonstra preocupação 

com o bem-estar do 

paciente 

Demonstra dificuldade na 

técnica ou sequenciamento 

do exame. Executa ou 

interpreta de forma parcial 

ou de maneira inadequada 

grande parte das tarefas 

previstas nos itens ou 

segmentos pertinentes ao 

caso.  Não demonstra 

preocupação com o bem-

estar do paciente  

Executa e interpreta 

adequadamente a maior  

parte das tarefas previstas 

nos itens ou segmentos 

pertinentes ao caso. 

Realiza o exame em 

sequência lógica e dirige 

o exame para o problema 

relatado. Apresenta 

algumas falhas na 

detecção, descrição ou 

interpretação dos 

achados anormais. 

Demonstra preocupação 

com o bem-estar do 

paciente. 

Executa o exame com 

eficiência e proficiência 

técnica, em sequência lógica, 

dirigida para o problema 

relatado. Detecta , descreve e 

interpreta anormalidades 

apropriadamente. 

Seleciona e executa manobras 

específicas adequadamente.  

Demonstra preocupação com o 

bem-estar do paciente. 

 

RACIOCÍNIO CLÍNICO 
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Os  problemas são 

identificados 

inadequadamente. Não 

realiza resumo do caso 

elaborado.  Não elabora 

diagnósticos. Não 

interpreta os dados 

obtidos.  Não gera 

hipóteses diagnósticas. 

Não é capaz de 

apresentar justificativa 

para  os diagnósticos. 

Dados relevantes do 

problema apresentado 

identificados 

inadequadamente. Resumo e 

representação do caso 

elaborados de forma 

inapropriada.  Falhas na 

elaboração de síndromes 

diagnósticas. Falhas na 

obtenção e interpretação dos 

dados obtidos.  Gera e testa 

hipóteses inadequadamente. 

Argumentação diagnóstica 

inapropriada. 

Identifica os dados 

relevantes do problema 

apresentado. Sumariza e 

elabora uma 

representação adequada 

para o problema. Gera e 

testa hipóteses, com 

algumas falhas. Integra e 

interpreta coerentemente 

os dados obtidos, visando 

à elaboração dos 

diagnósticos topográfico 

e sindrômico. Demonstra 

dificuldade na elaboração 

e argumentação 

diagnóstica etiológica e 

diferencial.   

Identifica os dados relevantes 

do problema apresentado. 

Sumariza e elabora uma 

representação adequada para o 

problema. Gera e testa 

hipóteses adequadamente. 

Integra e interpreta 

coerentemente os diversos 

dados, visando a elaboração dos 

diagnósticos topográfico, 

sindrômico e etiológico e 

diferencial. Identifica dados e 

apresenta argumentos que 

distinguem entre uma hipótese 

e outra. Toma decisão 

diagnóstica com base na melhor 

evidência disponível. 

TOMADA DE DECISÃO 

Perspectivas do 

paciente relativas ao 

seu adoecimento não 

abordada e não 

integrada à decisão. 

Não informa o 

paciente. Não discute o 

papel do paciente no 

processo de decisão e 

não compartilha a 

decisão. 

Perspectivas do paciente 

relativas ao seu adoecimento 

não abordada e não integrada 

à decisão. 

Informa o paciente, mas não 

chega a uma compreensão 

comum sobre o problema. 

Não discute o papel do 

paciente no processo de 

decisão e  

não compartilha a decisão. 

Integra as perspectivas 

do paciente no processo 

de decisão. Compartilha 

a decisão, mas não 

estimula a participação 

do paciente.  

 Informa e esclarece o 

paciente, mas não se 

certifica de sua 

compreensão. Plano de 

investigação e de 

tratamento com algumas 

inadequações. Discute 

alternativas, mas não se 

reporta às melhores 

evidências disponíveis.  

Integra as perspectivas do 

paciente no processo de 

decisão. Estimula participação 

do paciente e compartilha a 

decisão. Informa, esclarece 

adequadamente.  Chega a uma 

compreensão comum sobre o 

problema. Formula um plano de 

investigação e tratamento 

adequado para o caso. Discute 

as alternativas de tratamento 

com base nas melhores 

evidências disponíveis.  

 

20.3 Avaliação do Profissionalismo (Prof)  

✧ Método: A avaliação do profissionalismo será feita com base na observação direta 

do estudante feita pelo docente e pelo preceptor, considerando os elementos comunicação e 

relacionamento interpessoal,  responsabilidade, ética e humanismo, interesse, colaboração 

com a construção do conhecimento e busca  pelo aprimoramento (excelência profissional).   

✧ Critérios de avaliação: O desempenho do estudante será classificado como pleno 

(escore 3), suficiente  (escore 2) Insuficiente (escore 1) ou sem rendimento (escore 0), 

conforme os critérios estabelecidos no quadro 4.  

✧  Registro da avaliação: Ao término do módulo o avaliador deverá registrar os 

dados do estudante e do  módulo, e o escore obtido pelo estudante, conforme formulário 

estabelecido.  

 

21 Resultado final do ECO – Combinação      e valoração 
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21.1   Quinta Série: 

 

21.1.1  Módulos 501 a 504 

Será realizada uma avaliação cognitiva (EAC), duas avaliações práticas (Mini-ADC) e 

avaliação de profissionalismo (Prof). 

EAC 

✧  Periodicidade: Para os módulos 501, 502, 503 e 504, o EAC será realizado ao 

final de cada módulo, totalizando 4 avaliações por ano.  

O mini-ADC será realizado durante o módulo em 2 momentos: o primeiro, ao longo 

das  primeiras 5 semanas e o segundo, nas 5 semanas finais do rodízio. Na quadro abaixo 

(Quadro 14) estão especificados o  número e tipo de avaliações por módulo.  

 
Quadro 14 - Periodicidade e habilidades avaliadas na quinta série 

 

Período 
Habilidade 

avaliada 

Módulos 

ECO 501 ECO 502 ECO 503 ECO 504 

Encontro 1 

Semanas 1 a 5 

Entrevista clínica --- X --- X 

História clínica X X X X 

Exame físico X X X X 

Encontro 2 

Semanas 6 a 

10 

Raciocínio clínico X X X X 

Tomada de 

decisão 
X X X X 

 

Profissionalismo:  

✧  Periodicidade: Ao término dos módulos 501, 502, 503 e 504, o docente, com a 

participação do preceptor, atribuirá para cada estudante um escore de profissionalismo, 

considerando os elementos supracitados.  

O resultado final de cada módulo será dado pela seguinte composição de resultados: 

 

              
                                

  
 

 

21.1.2  Módulo 505 
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A avaliação será feita realizada por meio de dois instrumentos: EAC e 

profissionalismo. Ambas modalidades serão aplicadas ou pontuadas ao final de cada semestre 

letivo totalizando duas avaliações por ano.   

O resultado final será dado pela seguinte composição de resultados: 

 

       
                             

  
  

 

21.1.3 Módulo 506 

No módulo 506 o estudante será avaliado com base na comprovação da frequência às 

atividades programadas e apresentação dos certificados dos cursos propostos.  

 

22  Resultado final dos módulos 501-505: 

 

        
                                  

 
 

 

23 Aprovação na Quinta Série 

Para obtenção do critérios satisfatório nos módulos 501 a 504 é necessário a obtenção 

de escore          . 

Para aprovação na série e necessários a frequência integral às atividades e aprovação 

no módulo 506. 

 

23.1  Sexta série 

A avaliação dos módulos 601 a 605 serão realizadas por meio de avaliação prática 

(Mini-ADC) e  avaliação de profissionalismo (Prof) 

 

23.1.1 Periodicidade:  

O Mini-ADC será realizado durante o módulo em 2 momentos: o primeiro, ao longo 

das  primeiras 4 semanas e o segundo, nas 4 semanas finais do rodízio. Na tabela abaixo estão 

especificados o  número e tipo de avaliações por módulo.  

 Ao término dos módulos 601, 602, 603. 604 e 605, o docente, com a participação do 

preceptor, atribuirá para cada estudante um escore de profissionalismo, considerando os 

elementos supracitados.  

 

Quadro 15 – Periodicidade e habilidades avaliadas na sexta série 
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Período 
Competência 

avaliada 

Módulos 

ECO 601 ECO 602 ECO 603 ECO 604 ECO 605 

Encontro 1 

Semanas 1 a 4 

Entrevista clínica X X X X X 

História clínica  X X X X X 

Exame físico  X X X X X 

Raciocínio 

clínico 
X X X X X 

Tomada de 

decisão 
X X X X X 

Encontro 2 

Semanas 5 a 8 

Entrevista clínica X X X X X 

História clínica  X X X X X 

Exame físico  X X X X X 

Raciocínio 

clínico 
X X X X X 

Tomada de 

decisão 
X X X X X 

 

 

24.2.2 O resultado final de cada módulo:  

Será obtido mediante a seguinte fórmula: 

 

           
                       

  
 

 

 

24  O resultado final da série  

Será dado pela média simples dos resultados dos módulo: 

 

                                               

 

25  Aprovação na sexta série: 

Para a obtenção de conceito satisfatório nos módulos que compões a sexta série é 

necessário a obtenção de            

Para aprovação na sexta série é necessária a frequência integral e a obtenção do 

conceito satisfatório em todos os módulos. 
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26 Reprovação na Série  

Será atribuído conceito insatisfatório em todos os módulos que compõem a sexta série 

aos estudantes que obtiverem escore          . 

Serão reprovados na sexta série os estudantes que não obtiverem frequencia integral às 

atividades ou obtiverem conceito final insatisfatório os módulos que compõem a série. 

  


