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OBSERVAÇÕES: 

1. Esta avaliação será válida apenas com assinatura e carimbo 
do (a) preceptor (a), não sendo permitido rasuras .  

2. Obrigatória a rubrica do aluno nesta ficha 
de avaliação. 

1/3 

 

Nome do(a) Aluno(a): ______________________________________________________________ 

Preceptor (a) em Serviço:___________________________________________________________ 

Unidade Concedente:___________________________________Setor:______________________ 

Período:                      /                   /                     a                     /                    /   __               Período/Turma:______________________ 

ITENS A SEREM AVALIADOS PELO PRECEPTOR (A) EM SERVIÇO 

I – Aspectos Gerais Pontuação 

1 - Assiduidade e pontualidade    0 a 10  

2 – Interesse na aprendizagem  0 a 10  

3 - Cumprimento de normas de biossegurança  0 a 10  

4 - Relacionamento interpessoal   0 a 10  

5 - Visão crítica construtiva do serviço  0 a 10  

6 - Comportamento psicomotor  0 a 10  

7 - Comportamento ético profissional   0 a 10  

8 - Iniciativa   0 a 10  

9 - Aceitação positiva de críticas construtivas   0 a 10  

10 – Relação científica teórica-prática  0 a 10  

• SUB – TOTAL I 0 a 100  

 

ITENS A SEREM AVALIADOS PELO PRECEPTOR (A) EM SERVIÇO 

II – Atividades Desenvolvidas Pontuação 

1 – Atuação nos Programas de Tuberculose e Hanseníase 0 a 10  

2 – Atuação no Programa Nacional de Imunização 0 a 10  

3 – Atuação no Programa Hiperdia 0 a 10  

4 – Atuação no Programa de Saúde de Criança ( puericultura) 0 a 10  

5 – Atuações Gerenciais 0 a 10  

6 -  Atuação no Programa de Saúde da Mulher (Pré-natal e planejamento 
familiar, Programa de Combate ao Câncer de Colo Uterino) 

0 a 10  

7 – Estudo de Caso 0 a 10  

8 – Desenvolvimento de ações em Educação em Saúde (Saúde e grupos, 
interação com a comunidade).  

0 a 10  

9 – Atuação nas Visitas Domiciliares.  0 a 10  

10 – Conhecimento Científico sobre a Estratégia de Saúde da Família.  0 a 10  

•  SUB – TOTAL II 0 a 100  
 

SUB – TOTAL I SUB – TOTAL II NOTA FINAL 
     

  

 
 

  

 

Orientador (a) da IES 

 

Aluno (a) 

 

Unidade Concedente 

 

Preceptor (a) 
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ORIENTAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO ALUNO 
 
I – ASPECTOS GERAIS: 
 

1. Assiduidade e pontualidade: Refere-se ao cumprimento da frequência do aluno (100%) e do 
horário. OBS: As fichas de frequência constarão com o período de estágio pré-estabelecido. 

2. Interesse na aprendizagem: o aluno deverá demonstrar o interesse no aprendizado para 
compreender a estratégia de Saúde da Família e investir em seu desenvolvimento técnico-
científico. 

3. Cumprimento de normas de biossegurança: o preceptor em serviço deve observar o uso de 
EPIs e cuidados de prevenção de acidentes pelos os alunos durante a assistência ao paciente. 

4. Relacionamento interpessoal: forma como o aluno interage com o cliente, família, comunidade e 
profissionais, na perspectiva de compreender e ser compreendido.  

5. Visão crítica construtiva do serviço: identificar situações problemáticas no cotidiano da unidade, 
analisando as causas e consequências e propõe ações viáveis para a sua resolutividade. 

6. Comportamento psicomotor: capacidade do aluno em identificar e desenvolver uma postura 
coerente diante situações de conflito; 

7. Comportamento ético profissional: o aluno deve assumir postura compromisso ético-legal no 
exercício de suas atividades e no relacionamento interpessoal. Possuir discernimento quanto às 
competências que deve exercer na unidade. 

8. Iniciativa: aproveitamento pelo aluno das oportunidades proporcionadas no campo prático, com 
iniciativa própria e resolução dos problemas apresentados. 

9. Aceitação positiva de críticas construtivas: o aluno aceita opiniões e instruções do preceptor e 
supervisor diante de sua postura e atividades desenvolvidas. 

10.  Relação científica teórica - prática o aluno deverá correlacionar a teoria com a prática 
vivenciada, dentro dos princípios científicos. 

 
II – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 
1. Atuação nos programas de Hanseníase e Tuberculose: o aluno deverá identificar dos 

sintomáticos respiratórios, etiologia, transmissão, patogênese, diagnóstico e notificação; definir o 
caso de hanseníase, etiologia, modo de transmissão, sinais e sintomas dermatoneurológicos, 
diagnóstico, educação em saúde, tratamento e notificação;  

2. Atuação no Programa Nacional de Imunização : o aluno deverá durante seu período de estágio 
realizar a organização da sala de vacina, limpeza, arrumação e armazenamento dos 
imunobiológicos na geladeira da sala de vacina, calendário vacinal preconizado pelo Ministério da 
Saúde, indicações e contra-indicações, eventos adversos, eficácia das vacinas, apresentação, 
validade dos imunobiológicos após abertura do frasco, registro do mapa de geladeira; 

3. Atuação no programa de Hiperdia: o aluno deverá saber fazer a identificação precoce e 
cadastramento dos casos, estabelecer vínculo entre os portadores e a unidade, acompanhamento 
e o controle da hipertensão e diabetes no âmbito da atenção básica, formação de grupos com o 
objetivo de educar e esclarecer essa população sobre a patologia, conhecer as drogas mais usadas 
no controle da doença, orientação sobre a complicações e surgimento de agravos; 

4. Atuação no Programa de Saúde da Criança: o aluno deverá fazer avaliação do crescimento e 
desenvolvimento com todos os seus parâmetros, avaliação dos aspectos neurológicos da criança, 
exame físico completo, fazer orientação e acompanhamento junto à comunidade no que diz 
respeito às doenças prevalentes na infância, orientar e incentivar o aleitamento materno exclusivo. 

5. Atuações Gerenciais: o aluno deverá realizar planejamento das ações gerenciais de acordo com 
as necessidades identificadas, supervisão e orientação aos ACS’s e técnico de enfermagem, 
consolidação mensal das atividades, demonstrar espírito de liderança e capacidade de resolução 
de problemas em tempo hábil; 
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6. Atuação no Programa e Saúde da Mulher: o aluno deverá desenvolver atividades que visem o 
bem estar e a promoção da saúde da mulher como citologia oncótica e consulta ginecológica, 
orientação e prevenção do câncer de mama, cadastramento precoce e acompanhamento do pré-
natal e puerpério, orientação e acompanhamento no planejamento familiar, abordagem sindrômica 
e educação em saúde nas DST’s. 

7. Estudo de Caso: o aluno deverá realizar, durante o período de estágio, um estudo de caso 
abordando algum dos programas trabalhados, que será orientado pelo preceptor em serviço e/ou 
supervisor. Deverá ser desenvolvido com pertinência e relevância o problema selecionado, 
abordando com coerência e domínio o tema. 

8. Desenvolvimento de Ações de Educação em Saúde: o aluno deverá planejar organizar e 
executar junto ao enfermeiro da unidade e com supervisão do supervisor de área, quando 
necessário, grupos específicos e conseqüentemente palestras e orientações em saúde que visem 
o esclarecimento da comunidade acerca dos problemas mais relevantes para a população. 

9. Atuação em Visitas Domiciliares: o aluno deverá realizar visitas domiciliares em companhia do 
enfermeiro da unidade ou ACS, onde serão realizadas orientações sobre as patologias, orientação 
sobre a tomada das medicações, exame físico, aferição da pressão arterial, orientações diversas 
sobre os temas abordados. 

10. Conhecimento Científico Sobre a Estratégia de Saúde da Família: O aluno deverá demonstrar 
conhecimento e segurança no que diz respeito à Saúde da Família como estratégia estruturante 
com o intuito de reordenar o modelo de atenção do SUS. 


