FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO
SUPERVISIONADO – CURSO DE
ODONTOLOGIA (Estágio Supervisionado I )

Número:
GES-FOR-28
Aprovação:
GERÊNCIA DE
ESTÁGIO
REVISÃO:01

Nome do (a) Aluno (a): _________________________________________________________________________
Unidade de Saúde: ________________________________________________________________
Período: _________________________________________________________________________
Preceptor (a) em Serviço: ___________________________________________________________

ITENS A SEREM AVALIADOS
PONTUAÇÃO
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10
0 a 10

1 - Assiduidade e pontualidade
2 - Aparência pessoal
3 - Relacionamento interpessoal
4 - Visão crítica construtiva do serviço
5- Comportamento psicomotor
6 - Comportamento ético profissional
7 - Iniciativa
8 - Aceitação positiva de críticas construtivas
9 - Interesse na aprendizagem
10- Atuação em procedimento de odontologia de baixa complexidade
TOTAL

0 a 10
0 a 100
NOTA FINAL

OBS.____________________________________________________________________________

___________________
Preceptor (a)

____________________
Orientador da IES

_______________________
Aluno (a)

Responsável pela Unidade Concedente

Observação.: Esta avaliação será válida apenas com assinatura e carimbo do (a) Preceptor e
assinatura do aluno (a).
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ORIENTAÇÕES PARA AVALIAÇÃO DO ALUNO
1.

Assiduidade e pontualidade: Refere-se ao cumprimento da freqüência do aluno (100%) e do horário. OBS.:
As fichas de freqüência constarão com o período de estágio pré-estabelecido.
2. Aparência pessoal: o aluno deverá comparecer ao estágio de roupas brancas, uso de bata, sapatos fechados e
crachá de identificação.
3. Relacionamento interpessoal: forma como o aluno interage com o cliente, família e profissionais, fazendo-se
compreender e ser compreendido.
4. Visão crítica construtiva do serviço: identifica situações problemáticas no cotidiano da unidade, analisando
as causas e conseqüências e propõe ações viáveis para a sua resolutividade.
5. Comportamento psicomotor: capacidade do aluno em identificar e desenvolver uma postura coerente diante
situações de conflito (como por exemplo: a morte);
6. Comportamento ético profissional: assume compromisso ético-legal no exercício de suas atividades,
exibindo discernimento quanto às competências que deve exercer.
7. Iniciativa: aproveitamento pelo aluno das oportunidades proporcionadas no campo prático, com iniciativa
própria e resolução dos problemas apresentados.
8. Aceitação positiva de críticas construtivas: aluno aceita opiniões e instruções do preceptor diante de sua
postura e atividades desenvolvidas.
9. Interesse na aprendizagem: quando o aluno possui interesse e investe em seu desenvolvimento técnicocientífico.
10. Atuação em procedimento de odontologia de baixa complexidade: atividades de escovação supervisionada,
aplicação tópica de flúor e profilaxia

Observação.: Esta avaliação será válida apenas com assinatura e carimbo do (a) Preceptor e
assinatura do aluno (a).

