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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE

Escola Superior de Ciências da Saúde

Resolução SEI-GDF n.º nº 001/2022 - CoCG/ESCS/2022 Brasília-DF, 04 de janeiro de 2022

 

RESOLUÇÃO Nº 001/2022 DO COLEGIADO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO/ESCS

 

DISPÕE SOBRE AVALIAÇÃO SOMATIVA DE DESEMPENHO DOS ESTUDANTES DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE/ESCS

 

A Presidente subs�tuta do Colegiado de Cursos de Graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS) no uso das competências conferidas no inciso IV do
art. 24 do Regimento Interno da ESCS, conforme despacho SEI nº 77109564, em 30/12/2021, resolve aprovar ad referendum a presente Resolução, que será
referendada em Reunião Ordinária do Colegiado de Graduação do dia 02 de fevereiro de 2022.

 

Art. 1°. Alterar a operacionalização avaliação de desempenho das quinta e sexta séries do Curso de Medicina da ESCS conforme sistemá�ca descrita nos anexos
desta resolução.

Art. 2°. São considerados aprovados na série os estudantes que ob�verem o conceito final sa�sfatório em todas as unidades educacionais que compõem a
quinta série ou a sexta série.

Art. 3°. São considerados reprovados na série os estudantes que ob�verem o conceito final insa�sfatório em qualquer unidade educacional que compõem a
quinta série ou a sexta série.

Art.4°. Os casos omissos serão subme�dos à deliberação de comissão especial cons�tuída pelo Coordenador do Curso de Medicina, Gerente de Avaliação,
Gerente de Desenvolvimento Docente, Discente e Gerente de  Educação e Coordenador da quinta ou da sexta série do Curso de Medicina.

Art. 5°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no sí�o oficial da ESCS.

 

 

VANESSA DALVA GUIMARÃES CAMPOS

Colegiado de Cursos de Graduação/ESCS

Presidente

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO I

 
OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO SOMATIVA DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO

 

Em conformidade com Manual de Avaliação da ESCS, os estudantes do Estágio Curricular Obrigatório (ECO) do Curso de Medicina serão avaliados
por múl�plos instrumentos de avaliação  aplicados por diferentes avaliadores, incluindo avaliação cogni�va, avaliação prá�ca e avaliação do  profissionalismo.

A avaliação será critério-referenciada e os desempenhos do estudante serão classificados como  ó�mo, bom, restrito ou inconsistente.

Os módulos que compõem o Programa Educacional da quinta série são: ECO 501 (Saúde do Adulto  – Clínica Médica), ECO 502 (Saúde do Adulto –
Clínica Cirúrgica), ECO 503 (Saúde da Criança), ECO 504  (Saúde da Mulher), ECO 505 (Saúde Cole�va) e ECO 506 (Ele�va).

Os módulos que compõem o Programa Educacional da sexta série são: ECO 601 (Estratégia Saúde da Família), ECO 602 (Saúde Mental), ECO 603
(Saúde do Adulto  – Clínica Médica II) , ECO 604  (Saúde da Mulher e da Criança), ECO 605 (Saúde do Adulto – Clínica Cirúrgica II) .

 

1. Instrumentos de avaliação

1.1 Exercício de Avaliação Cogni�va (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 Cogni�va (EAC). O EAC será um teste discursivo e abrangerá os  conteúdos discu�dos 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 (Anexo II).

 

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

- Método: A análise do desempenho prá�co do estudante será feita com base na Mini-Avaliação do Desempenho clínico (Mini-CEx). 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 �sico, raciocínio  clínico e/ou tomada de decisão. Ao término do encontro o estudante
receberá feedback do avaliador sobre  seu desempenho.
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- Critérios de avaliação: O estudante será avaliado conforme critérios estabelecidos e o desempenho será  classificado como ó�mo (escore 3),
bom (escore 2) restrito (escore 1) inconsistente (escore 0) (ANEXO III).

- Registro da avaliação: Em cada encontro, o avaliador deve registrar o módulo, os dados do estudante, os  dados do paciente e a caracterís�cas
do atendimento, a duração do encontro e do feedback, o foco principal  da avaliação e o escore ob�do pelo estudante, conforme formulário estabelecido
(ANEXO IV).

 

1.3 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, é�ca 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 ó�mo (escore 3), bom  (escore 2) restrito (escore 1) ou inconsistente
(escore 0), de acordo com o ANEXO V.

-  Registro da avaliação: Ao término do módulo o avaliador deverá registrar os dados do estudante e do  módulo, e o escore ob�do pelo
estudante, conforme formulário estabelecido (ANEXO VI).

-  Análise do resultado: A pontuação final ob�da será expressa em escores de 0 -3. 

 

2. Coleta de informações, combinação e valoração dos dados

2.1 Quinta série

2.1.1 Módulos 501 a 504

Será realizada uma avaliação cogni�va (EAC), duas avaliações prá�cas (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.

 

Mini-ADC

Periodicidade: O mini-CEx 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 tabela abaixo estão especificados o  número e �po de avaliações por módulo.

Período Competência
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 �sico 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 par�cipação 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:

 

2.1.2 Módulo 505

A avaliação será feita realizada por meio de dos instrumentos EAC e Prof.

EAC será realizado ao término do semestre le�vo totalizando 2 avaliações por ano.  Para o módulo 505, a avaliação do profissionalismo será
realizada pelos docentes ao término do semestre le�vo totalizando 2 avaliações por ano.

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

 

2.1.3 Módulo 506

No módulo 506 o estudante será avaliado com base na comprovação da frequência às a�vidades programadas e apresentação dos cer�ficados
dos cursos propostos.
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 2.1.4 Resultado final dos módulos 501-505

 

2.1.5 Obtenção de conceito sa�sfatório nos módulos da quinta série:

Para obtenção de conceito sa�sfatório nos módulos da quinta série é necessário    e  aprovação no módulo 506.

 

2.1.6 Aprovação na quinta série:

É necessária a frequência integral e obtenção de conceito sa�sfatório em todos os módulos que compõem a série.

 

2.2 Sexta série

A avaliação dos módulos 601 a 605 serão realizadas por meio de avaliação prá�ca (Mini-ADC) e  avaliação de profissionalismo (Prof)

 

2.2.1  Periodicidade:

O MiniADC 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 �po de avaliações por módulo.

 Ao término dos módulos 601, 602, 603. 604 e 605, o docente, com a par�cipação do preceptor, atribuirá para cada estudante um escore de
profissionalismo, considerando os elementos supracitados.

 

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 �sico 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 �sico X X X X X

Raciocínio clínico X X X X X

Tomada de decisão X X X X X

 

2.2.2 O resultado de cada módulo

Será ob�do mediante a seguinte fórmula:

 

 

2.2.3 O resultado final da série

Será dado pela média simples dos resultados dos módulos:

 

 

2.2.4 Obtenção do conceito sa�sfatório:

Para a obtenção de conceito sa�sfatório é necessário a obtenção de  .

 

2.2.5 Aprovação na série:

Para aprovação na sexta série é necessária a frequência integral e a obtenção do conceito sa�sfatório em todos os módulos.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
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ANEXO II
 

Exercício de Avaliação Cogni�va: Critérios de Avaliação

 

QUESTÕES DISCURSIVAS DO EAC

Escores Desempenho Caracterís�cas de resposta

3 Pleno

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 efe�va explanação,
detalhando como  o problema foi resolvido pelo estudante, de

forma que o leitor não necessita  inferir como e porquê as
decisões foram tomadas.

2 Suficiente

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.

1 Insuficiente

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 ques�onamentos de como e porquê as 
decisões foram tomadas pelo estudante.

0
Sem 

rendimento

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.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO III
Mini-CEx – Critérios de avaliação por competências

 

Inconsistente Restrito Bom

Escore 0 Escore 1 Escore 2

ENTREVISTA CLÍNICA

Entrevista não segue uma estruturada, coleta
de dados sem relevância, impossibilitando o

raciocínio diagnós�co.  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 diagnós�co.  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 sa�sfatória.

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

sen�mentos e permite que manifeste
suas preocupações.

Estrutura a ent
Estabelece uma re

cooperação e parc
perguntas a

desenvoltura. Co
com segurança

claramente interes
o paciente, valori

pre

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
de acordo as ori

u�lizando linguage
Falhas técnicas

pontuais e de pou
glob

EXAME FÍSICO

Raliza exame sem a técnica e
sequenciamento adequados. Não  interpreta

Demonstra dificuldade na técnica ou
sequenciamento do exame. Executa ou

Executa e interpreta adequadamente a
maior  parte das tarefas previstas nos

Executa o exame c
técnica, em sequê
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os exames realizados.  Não demonstra
preocupação com o bem-estar do paciente

interpreta de forma parcial ou de maneira
inadequada grande parte das tarefas previstas
nos itens ou segmentos per�nentes ao caso. 

Não demonstra preocupação com o bem-estar
do paciente

itens ou segmentos per�nentes 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.

problema relata
interpreta anorma

Seleciona e exec
adeq

Demonstra preocu

RACIOCÍNIO CLÍNICO

Os  problemas são iden�ficados
inadequadamente. Não realiza resumo do
caso elaborado.  Não elabora diagnós�cos.
Não interpreta os dados ob�dos.  Não gera

hipóteses diagnós�cas. Não é capaz de
apresentar jus�fica�va para  os diagnós�cos.

Dados relevantes do problema apresentado
iden�ficados inadequadamente. Resumo e

representação do caso elaborados de forma
inapropriada.  Falhas na elaboração de

síndromes diagnós�cas. Falhas na obtenção e
interpretação dos dados ob�dos.  Gera e testa
hipóteses inadequadamente. Argumentação

diagnós�ca inapropriada.

Iden�fica 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 ob�dos, visando
à elaboração dos diagnós�cos topográfico
e sindrômico. Demonstra dificuldade na
elaboração e argumentação diagnós�ca

e�ológica e diferencial.

Iden�fica os dado
apresentado. S

representação ad
Gera e testa hip

Integra e interp
diversos dados, 

diagnós�cos to
e�ológico e dife

apresenta argume
uma hipótese

diagnós�ca com 
d

TOMADA DE DECISÃO

Perspec�vas do paciente rela�vas 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

compar�lha a decisão.

Perspec�vas do paciente rela�vas 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 compar�lha a decisão.

Integra as perspec�vas do paciente no
processo de decisão. Compar�lha a

decisão, mas não es�mula a par�cipação
do paciente.

 Informa e esclarece o paciente, mas não
se cer�fica de sua compreensão. Plano de

inves�gação e de tratamento com
algumas inadequações. Discute

alterna�vas, mas não se reporta às
melhores evidências disponíveis.

Integra as pers
processo de decisã

paciente e comp
esclarece adequ
compreensão co

Formula um p
tratamento adequ

alterna�vas de t
melhores ev

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO IV
 

Mini-CEx: Formulário de Avaliação

 

Estudante: ___________________________________________ Matr.: ________ Série: __________

Avaliador: ___________________________________________ Data: __ /__ / __ Rodízio _________

 

AVALIAÇÃO GLOBAL – Mini - CEx

 

Rodízio:  Clínica Médica  (  )    Cirurgia  (  )     Pediatria  (  )    Gineco-obstetrícia      Outro  (   )

 

Cenário: Pronto socorro (  )  Enfermaria (  )   UBS (  )

Ambulatório     (  )   UPA   (  )
Complexidade do caso: baixa (  )  média (  )  alta (  )

 

ENTREVISTA CLÍNICA

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3

HISTÓRIA CLÍNICA (Relato escrito ou oral)

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3
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EXAME FÍSICO

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3

RACIOCÍNIO CLÍNICO

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3

TOMADA DE DECISÃO

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3

PROFISSIONALISMO MÉDICO

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3

 

Resultado Final  

Comentários / feedback                                                                                                  *NA= Não Avaliado

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

 

Tempo de observação:            minutos Tempo de feedback:             minutos

 

  

                                                                                                                                                                  Assinatura do estudante                                                         
Assinatura do avaliador

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANEXO V
 

 PROFISSIONALISMO: Critérios de Avaliação

PROFISSIONALISMO

Escores Desempenho Critérios de referência - Descrição

3 Ó�mo

Cumpre com os acordos, tarefas e horários estabelecidos.
Respeita a hierarquia no ambiente das prá�cas. Demonstra

comportamento é�co e empá�co nas relações pessoais e na
atuação profissional. Par�cipa a�vamente das discussões,

contribuindo de forma efe�va com a construção do
conhecimento. Demonstra preocupação com a segurança do

paciente. Reconhece seus limites e procura por ajuda sempre que
necessário.

2 Bom

Cumpre com os acordos, tarefas e horários estabelecidos.
Respeita a hierarquia no ambiente das prá�cas. Demonstra

comportamento é�co e empá�co nas relações pessoais e na
atuação profissional.

É atencioso, mas a prestação dos cuidados se restringe ao básico
para com o paciente. Par�cipa das a�vidades de forma pontual.

Contribui pouco, de forma irregular, com a construção cole�va do
conhecimento.

1 Restrito Demonstra problemas no cumprimento das tarefas, horários e
acordos estabelecidos. Não respeita a hierarquia no ambiente das

prá�cas. Não respeita os princípios é�cos da profissão. Não
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reconhece os limites de sua prá�ca e não busca ajuda, mesmo
quando necessário. Não demonstra preocupação com a qualidade
do cuidado ou com o aprendizado permanente. Par�cipação nas

discussões é rara e a contribuição com a construção do
conhecimento é irrelevante.

0 Inconsistente

Não cumpre tarefas, horários e acordos estabelecidos. Não
respeita a hierarquia no ambiente das prá�cas. Não respeita os
princípios é�cos da profissão. Não reconhece os limites de sua

prá�ca e não busca ajuda, mesmo quando necessário. Não
demonstra preocupação com a qualidade do cuidado ou com o
aprendizado permanente. Não par�cipa nas discussões e não 

contribui com a construção do conhecimento.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

ANEXO VI

 
  PROFISSIONALISMO: Formulário de Avaliação

 

Estudante: ___________________________________________ Matr.: ________ Série: __________

Avaliador: ___________________________________________ Data: __ /__ / __ Rodízio _________

 

PROFISSIONALISMO

 

Rodízio:  Clínica Médica  (  )    Cirurgia  (  )     Pediatria  (  )    Gineco-obstetrícia      Outro  (   )

 

Cenário: Pronto socorro (  )  Enfermaria (  )   UBS (  ) 

                 Ambulatório     (  )   UPA   (  )
Complexidade do caso: baixa (  )  média ( 

)  alta (  )

 

COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Inconsistente Restrito Bom Ó�mo

0 1 2 3

 RESPONSABILIDADE

Inconsistente Insuficiente Suficiente Pleno

0 1 2 3

 ÉTICA E HUMANISMO

Inconsistente Insuficiente Suficiente Pleno

0 1 2 3

 INTERESSE E COLABORAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Inconsistente Insuficiente Suficiente Pleno

0 1 2 3

 BUSCA PELA EXCELÊNCIA (APRIMORAMENTO)

Inconsistente Insuficiente Suficiente Pleno

0 1 2 3

                                                                      

Resultado Final  

Comentários / feedback                                                                                                  *NA= Não Avaliado

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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