AVALIAÇÕES PRÁTICAS

COLEGIADO DE
ENFERMAGEM
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ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR APLICADA A ENFERMAGEM
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 8
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 2
Diagnóstico situacional – peso 3
Plano de ação – peso 4
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – peso 3
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a.
b.
c.
d.
e.

4,0 na avaliação de 50%
8,0 na avaliação de 100%
9,0 no fichamento
9,0 do portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 8,0, com peso 8 igual a 6,4 + 9,0 do fichamento, com peso 1 igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1 igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 6,4 + 0,9 + 0,9= 8,2 + 1,0 da PU, a nota será
9,2, considerando que o peso é 8, a nota será 9,2 x 0,8= 7,36
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Diagnóstico situacional – tirou 9,0 -- 9,0 X 0,3= 2,7
Plano de ação – tirou 7,0 –7,0 X 0,4= 2,8
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – tirou 8,0 – 8,0 X 0,3= 2,4
Somando 2,7 + 2,8 + 2,4 = 7,9 com peso 2 = 7,9 X 0,2= 1,58
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 7,36 + avaliação prática 1,58 = 8,94
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,94
A prática será realizada no hospital de Paripiranga.

ANATOMIA HUMANA I E II
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 6
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 4
Avaliação prática
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 4,0 na avaliação de 50%
b. 6,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 8,0 do portfólio
e. 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9 + 8,0 do
portfólio, com peso 1, igual a 0,8, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,8 = 6,5 + 1,0 da PU, a nota será
7,5, considerando que o peso é 6, a nota será 7,5 x 0,6= 4,5
AVALIAÇÃO PRÁTICA
O aluno tirou 7,0, com peso 4 a nota de prática será 7 x 0,4 = 2,8
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 4,5 + avaliação prática 2,8 = 7,3
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 7,3
A prova prática será realizada em horário oposto as aulas.
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ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 6
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 4
Avaliação prática

a.
b.
c.
d.
e.

AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
4,0 na avaliação de 70
6,0 na avaliação de 100%
9,0 no fichamento
9,0 do portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1, igual a 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9 = 6,6 + 1,0 da PU, a nota será
7,6, considerando que o peso é 6, a nota será 7,6 x 0,6= 4,56
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Pratica educativa na UBS:
(Relatório+ perfil+ conduta) – tirou 8,0
Seminários:
1 seminário da saúde da mulher –tirou 7,0
1 seminário da saúde da criança – tirou 8,5
1 seminário sobre vacina – tirou 9,0
Portanto 7,0 + 8,5 + 9,0/3 = 8,16
Ação – tirou 7,6
A nota da avaliação prática será 8,0 + 8,16 + 7,6/3=7,92 com peso 4, 7,92 x 0,4=3,16
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 4,56 + avaliação prática 3,16 = 7,72
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ = 7,72

TÓPICOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE E ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA
FAMÍLIA
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 6
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 4
Avaliação prática
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a.4,0 na avaliação de 70
b. 6,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 9,0 do portfólio
e. 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1, igual a 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9 = 6,6 + 1,0 da PU, a nota será
7,6, considerando que o peso é 6, a nota será 7,6 x 0,6= 4,56.
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AVALIAÇÃO PRÁTICA
Pratica educativa na UBS:
(Relatório+ perfil+ conduta) – tirou 8,0
Seminários:
1 seminário da saúde da mulher –tirou 7,0
1 seminário da saúde da criança – tirou 8,5
1 seminário sobre vacina – tirou 9,0
Portanto 7,0 + 8,5 + 9,0/3 = 8,16
Ação – tirou 7,6
A nota da avaliação prática será 8,0 + 8,16 + 7,6/3=7,92 com peso 4, 7,92 x 0,4=3,16
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 4,56 + avaliação prática 3,16 = 7,72
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ = 7,72

ENFERMAGEM NOS CUIDADOS INTEGRAIS AO ADULTO E IDOSO NO
PERÍODO PERI OPERATÓRIO
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 8
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 2
Avaliação prática
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a.
b.
c.
d.
e.

4,0 na avaliação de 50%
8,0 na avaliação de 100%
9,0 no fichamento
9,0 do portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 8,0, com peso 8 igual a 6,4 + 9,0 do fichamento, com peso 1 igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1 igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 6,4 + 0,9 + 0,9= 8,2 + 1,0 da PU, a nota será
9,2, considerando que o peso é 8, a nota será 9,2 x 0,8= 7,36
AVALIAÇÃO PRÁTICA
A avaliação pratica será constituída por dois eixos: a prática educativa (composta pelo perfil do aluno 0 a 6,0 +
relatório 0 a 4,0) e o estudo de caso avaliado de 0 a 10,0. A prática educativa e o estudo de caso serão avaliados pelo
preceptor.
Notas da prática educativa:
Perfil 4,0 + relatório 3,0= 7,0
Estudo de caso= 8,0
Media da prática 7,0 + 8,0/2= 7,5
O aluno tirou 7,5, com peso 2 a nota de prática será 7,5 x 0,2 = 1,5
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 6,08 + avaliação prática 1,5 = 7,58
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 7,58.
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ENFERMAGEM NA SAÚDE DO ADULTO HOSPITALIZADO EM
SITUAÇÃO CLÍNICA
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA- PESO 7
Duas avaliações cognitivas 50%e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA-PESO 3
Projeto de intervenção
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 5,0 na avaliação de 50%
b. 8,0 na avaliação 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 8,0 no portfólio
e. 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 8,0 com peso 8 igual a 6,4 +9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9 + 8,0 do portfólio,
com peso 1, igual a 0,8, portanto a nota da avaliação teórica será 6,4 + 0,9 + 0,8 = 8,1 + 1,0 da PU, a nota será 9,1x 0,7= 6,37
AVALIAÇÃO PRÁTICA
O aluno tirou 7,5, com peso 3 a nota de prática será 7,5 x 0,3= 2,25
RESULTADO FINAL
A avaliação teórica 6,37 + avaliação prática 2,25 = 8,62
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,62
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Os alunos deverão fazer relatório diários, que deverá ser entregue até o final da realização da prática educativa, para
avaliação do preceptor, sendo atribuído a nota de 0 (zero) a 4,0 (quatro) pontos. Não será aceito relatório após o
encerramento da prática, sendo atribuída a nota 0 (zero) caso o aluno deixe de entregar. O perfil do estudante terá avaliação
de 0 (zero) a 6 (seis), que será somada a nota do relatório, totalizando 10 (dez).
O estudo de caso será avaliado pelo texto escrito e apresentado, de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a não
apresentação, anula a parte escrita.
O aluno deverá cumprir 6 (seis) horas de simulação no Laboratório Morfofuncional para a disciplina Enfermagem
na Saúde do Adulto Hospitalizado em Situação Clínica, referente aos assuntos trabalhados pelo professor titular e realizará
uma prova prática após atingir essa carga horária. Ressaltamos que o aluno que não cumprir a carga horária total não estará
habilitado a realizar a prova e, portanto lhe será atribuída a nota 0 (zero) nesse quesito. O calendário de atividades simuladas
será apresentado previamente pela coordenação do Laboratório Morfofuncional.
A nota prática contemplará:
1. A avaliação do perfil + relatório- 7,0
2. Construção e apresentação do estudo de caso – 8,0
3. Avaliação prática no Laboratório Morfofuncional – 7,5
Media da prática 7,0 + 8,0+7,5/3 =7,5
O aluno tirou 7,5, com peso 3 a nota de prática será 7,5 x 03 = 2,25
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 6,37 + avaliação prática 2,25= 8,62
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,62

ENFERMAGEM NOS CUIDADOS INTEGRAIS À MULHER
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA- PESO 7
Duas avaliações cognitivas 50%e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA-PESO 3
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Projeto de intervenção

a.
b.
c.
d.
e.

AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
5,0 na avaliação de 50%
8,0 na avaliação 100%
9,0 no fichamento
8,0 no portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 8,0 com peso 8 igual a 6,4 +9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9 + 8,0 do portfólio,
com peso 1, igual a 0,8, portanto a nota da avaliação teórica será 6,4 + 0,9 + 0,8 = 8,1 + 1,0 da PU, a nota será 9,1x 0,7= 6,37
AVALIAÇÃO PRÁTICA
O aluno tirou 7,5, com peso 3 a nota de prática será 7,5 x 0,3= 2,25
RESULTADO FINAL
A avaliação teórica 6,37 + avaliação prática 2,25 = 8,62
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,62
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Os alunos deverão fazer relatório diários, que deverá ser entregue até o final da realização da prática educativa, para
avaliação do preceptor, sendo atribuído a nota de 0 (zero) a 4,0 (quatro) pontos. Não será aceito relatório após o
encerramento da prática, sendo atribuída a nota 0 (zero) caso o aluno deixe de entregar. O perfil do estudante terá avaliação
de 0 (zero) a 6 (seis), que será somada a nota do relatório, totalizando 10 (dez).
O estudo de caso será avaliado pelo texto escrito e apresentado, de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a não
apresentação, anula a parte escrita.
O aluno deverá cumprir 6 (seis) horas de simulação no Laboratório Morfofuncional para a disciplina Enfermagem
na Saúde do Adulto Hospitalizado em Situação Clínica, referente aos assuntos trabalhados pelo professor titular e realizará
uma prova prática após atingir essa carga horária. Ressaltamos que o aluno que não cumprir a carga horária total não estará
habilitado a realizar a prova e, portanto lhe será atribuída a nota 0 (zero) nesse quesito. O calendário de atividades simuladas
será apresentado previamente pela coordenação do Laboratório Morfofuncional.
A nota prática contemplará:
4. A avaliação do perfil + relatório- 7,0
5. Construção e apresentação do estudo de caso – 8,0
6. Avaliação prática no Laboratório Morfofuncional – 7,5
Media da prática 7,0 + 8,0+7,5/3 =7,5
O aluno tirou 7,5, com peso 3 a nota de prática será 7,5 x 03 = 2,25
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 6,37 + avaliação prática 2,25= 8,62
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,62

ENFERMAGEM NOS CUIDADOS INTEGRAIS A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA- PESO 7
Duas avaliações cognitivas 50%e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA-PESO 3
Projeto de intervenção
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 5,0 na avaliação de 50%
a. 8,0 na avaliação 100%
b. 9,0 no fichamento
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c.
d.

8,0 no portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 8,0 com peso 8 igual a 6,4 +9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9 + 8,0 do portfólio,
com peso 1, igual a 0,8, portanto a nota da avaliação teórica será 6,4 + 0,9 + 0,8 = 8,1 + 1,0 da PU, a nota será 9,1x 0,7= 6,37
AVALIAÇÃO PRÁTICA
O aluno tirou 7,5, com peso 3 a nota de prática será 7,5 x 0,3= 2,25
RESULTADO FINAL
A avaliação teórica 6,37 + avaliação prática 2,25 = 8,62
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,62
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Os alunos deverão fazer relatório diários, que deverá ser entregue até o final da realização da prática educativa, para
avaliação do preceptor, sendo atribuído a nota de 0 (zero) a 4,0 (quatro) pontos. Não será aceito relatório após o
encerramento da prática, sendo atribuída a nota 0 (zero) caso o aluno deixe de entregar. O perfil do estudante terá avaliação
de 0 (zero) a 6 (seis), que será somada a nota do relatório, totalizando 10 (dez).
O estudo de caso será avaliado pelo texto escrito e apresentado, de 0 (zero) a 10 (dez), sendo que a não
apresentação, anula a parte escrita.
O aluno deverá cumprir 6 (seis) horas de simulação no Laboratório Morfofuncional para a disciplina Enfermagem
na Saúde do Adulto Hospitalizado em Situação Clínica, referente aos assuntos trabalhados pelo professor titular e realizará
uma prova prática após atingir essa carga horária. Ressaltamos que o aluno que não cumprir a carga horária total não estará
habilitado a realizar a prova e, portanto lhe será atribuída a nota 0 (zero) nesse quesito. O calendário de atividades simuladas
será apresentado previamente pela coordenação do Laboratório Morfofuncional.
A nota prática contemplará:
7. A avaliação do perfil + relatório- 7,0
8. Construção e apresentação do estudo de caso – 8,0
9. Avaliação prática no Laboratório Morfofuncional – 7,5
Media da prática 7,0 + 8,0+7,5/3 =7,5
O aluno tirou 7,5, com peso 3 a nota de prática será 7,5 x 03 = 2,25
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 6,37 + avaliação prática 2,25= 8,62
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,62

ENFERMAGEM NA SAÚDE DO IDOSO
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 8
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 2
Diagnóstico situacional – peso 3
Plano de ação – peso 4
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – peso 3.
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 4,0 na avaliação de 50%
b. 8,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 9,0 do portfólio
e. 1,0 na PU
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A nota da avaliação progressiva é 8,0, com peso 8 igual a 6,4 + 9,0 do fichamento, com peso 1 igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1 igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 6,4 + 0,9 + 0,9= 8,2 + 1,0 da PU, a nota será
9,2, considerando que o peso é 8, a nota será 9,2 x 0,8= 7,36
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Diagnóstico situacional – tirou 9,0 -- 9,0 X 0,3= 2,7
Plano de ação – tirou 7,0 –7,0 X 0,4= 2,8
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – tirou 8,0 – 8,0 X 0,3= 2,4
Somando 2,7 + 2,8 + 2,4 = 7,9 com peso 2 = 7,9 X 0,2= 1,58
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 7,36 + avaliação prática 1,58 = 8,94
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,94

ENFERMAGEM NA SAÚDE MENTAL E PSIQUIATRIA
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 8
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 2
Diagnóstico situacional – peso 3
Plano de ação – peso 4
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – peso 3

a.
b.
c.
d.
e.

AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
4,0 na avaliação de 50%
8,0 na avaliação de 100%
9,0 no fichamento
9,0 do portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 8,0, com peso 8 igual a 6,4 + 9,0 do fichamento, com peso 1 igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1 igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 6,4 + 0,9 + 0,9= 8,2 + 1,0 da PU, a nota será
9,2, considerando que o peso é 8, a nota será 9,2 x 0,8= 7,36
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Diagnóstico situacional – tirou 9,0 -- 9,0 X 0,3= 2,7
Plano de ação – tirou 7,0 –7,0 X 0,4= 2,8
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – tirou 8,0 – 8,0 X 0,3= 2,4
Somando 2,7 + 2,8 + 2,4 = 7,9 com peso 2 = 7,9 X 0,2= 1,58
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 7,36 + avaliação prática 1,58 = 8,94
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,94

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE ENFERMAGEM
1-Principios
Três são os princípios que regem as práticas de estágio: aprofundamento de estudos, reafirmação e treino de habilidades e
exercício da prática profissional. Os dois primeiros princípios são base da primeira etapa do estágio, projeto integrador; e o
terceiro da segunda etapa, campos de estágios da profissão.
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1.1 Do aprofundamento de estudos
A primeira etapa do estágio chama-se projeto integrador com objetivo de integrar aprofundamentos teóricos e práticos. Nesta
etapa, o estudante pratica habilidades, com aprofundamento teórico, em bonecos com a finalidade de aprofundar saberes e
treinar habilidades o máximo possível. Para que o estudante possa passar para a segunda etapa do estágio, exercício da
prática profissional é necessário ser aprovado no projeto integrador com média igual ou superior a sete nos eixos teórico e
prático.
O espaço para a realização dessa etapa será o laboratório morfofuncional com o acompanhamento de professores preceptores
num total de 40 horas aulas antes da segunda etapa e 40 horas durante o processo da segunda etapa.
1.1.2 Da avaliação da primeira etapa:
Primeiro momento do projeto integrador
A avaliação do primeiro momento será composta em dois eixos: realização de procedimento da área a partir de um caso
prático. Neste momento, teremos duas notas: uma do eixo prático, realização da técnica; e outra, do eixo teórico,
questionamentos orais do caso em relação àquela técnica. Após esta ação, o estudante terá quatro horas para resolver
teoricamente o caso, obtendo a terceira nota.
O resultado final do aluno será a média dos quatro momentos. Para estar aprovado e poder ir para a etapa seguinte, o
estudante deverá obter média geral sete e, também, nota sete em ambos os eixos.
O resultado do 1ª momento do projeto integrador será obtido assim:
PRIMEIRA SEMANA:
Nota 1 : questionamentos orais do caso
Nota 2 : resolução teórica do caso
Nota 3 : realização da técnica
Eixo Teórico = (N1+N2): 2
Eixo Prático = N3
Exemplo: N1= 7; N2= 8; N3= 9.
Eixo Teórico = (7+8): 2 = 7,5
Eixo Prático = 9
SEGUNDA SEMANA:
Nota 1 : questionamentos orais do caso
Nota 2 : resolução teórica do caso
Nota 3 : realização da técnica
Eixo Teórico = (N1+N2): 2
Eixo Prático = N3
Exemplo: N1= 7; N2= 8; N3= 9.
Eixo Teórico = (7+8): 2 = 7,5
Eixo Prático = 9
TERCEIRA SEMANA:
Nota 1 : questionamentos orais do caso
Nota 2 : resolução teórica do caso
Nota 3 : realização da técnica
Eixo Teórico = (N1+N2):2
Eixo Prático = N3
Exemplo : N1= 7; N2= 8; N3= 9.
Eixo Teórico = (7+8):2 = 7,5
Eixo Prático = 9
QUARTA SEMANA:
Nota 1 : questionamentos orais do caso
Nota 2 : resolução teórica do caso
Nota 3 : realização da técnica
Eixo Teórico = (N1+N2): 2
Eixo Prático = N3
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Exemplo: N1= 7; N2= 8; N3= 9.
Eixo Teórico = (7+8): 2 = 7,5
Eixo Prático = 9
Resultado do primeiro momento do projeto integrador:
Média do Eixo Teórico: 7,5+7,5+7,5+7,5: 4 = 7,5
Média do Eixo Prático: 9 + 9 + 9 + 9: 4 = 9
Para estar aprovado e poder ir para a etapa seguinte, o estudante deverá obter média sete em ambos os eixos.
Caso em um dos eixos o estudante não obtenha média 7,0, ele fará uma prova final neste eixo e precisa tirar 7,0. Caso na
final a nota seja inferior a 7,0 estará automaticamente reprovado e não irá para as etapas seguintes. Caso seja superior a 7,0,
ele irá para a próxima etapa.
Resultado final do primeiro momento do projeto integrador:
(7,5 + 9): 2 = 8,25
1.1.3 Casos possíveis
A) Média geral igual ou superior a sete e notas dos eixos iguais ou superiores a sete: o estudante irá para a segunda etapa do
estágio;
B) Média geral inferior a sete: o estudante não irá para a segunda etapa do estágio;
C) Média geral sete e o eixo teórico com nota inferior a sete: o estudante não irá para a segunda etapa do estágio;
D) Média geral sete e o eixo prático com nota inferior a sete: o estudante não irá para a segunda etapa do estágio;
1.2.1.1Procedimentos para os casos B, C, D.
B) O estudante passará por mais duas etapas completas nos dois eixos para obter o resultado esperado; Caso não obtenha,
não poderá mais realizar o estágio neste semestre, apenas preparar-se para o próximo com o apoio da IES, sem ônus inclusive
para cursar novamente disciplinas que julgar necessárias.
C) O estudante passará por mais duas etapas no eixo teórico para obter o resultado esperado; Caso não obtenha, não poderá
mais realizar o estágio neste semestre, apenas preparar-se para o próximo com o apoio da IES, sem ônus inclusive para cursar
novamente disciplinas que julgar necessárias.
D) O estudante passará por mais duas etapas no eixo prático para obter o resultado esperado; Caso não obtenha, não poderá
mais realizar o estágio neste semestre, apenas preparar-se para o próximo com o apoio da IES, sem ônus inclusive para cursar
novamente disciplinas que julgar necessárias.
Os momentos de avaliação são precedidos por uma semana de estudos acompanhados pelos preceptores que estarão fazendo
constantemente avaliação formativa.
SEGUNDO MOMENTO DO PROJETO INTEGRADOR
O resultado do segundo momento do projeto integrador será obtido assim:
NOTA 1 – tirou 7,3
NOTA 2 – tirou 7,5
NOTA 3 – tirou 8,0
Resultado do segundo momento do projeto integrador 7,3+7,5+8,0/3=7,6
RESULTADO FINAL DO PROJETO INTEGRADOR
1ª momento 8,25 + 2ª momento 7,6: 2 = 7,92
1.1 Da avaliação da segunda fase:
Na segunda etapa do estágio, que ocorre no campo de prática profissional, os estudantes serão avaliados diariamente
obtendo-se uma nota. O resultado final para o campo será a média aritmética de todos os dias.
Média do estágio em campo: 8,16
Obs: o estudante que obtiver três notas menores que 7,0 reprovara no estagio
Resultado final do estágio: média aritmética da primeira fase com a segunda fase.
Primeira fase 7,92+ segunda fase 8,16/2= 8,04
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PORTANTO O RESULTADO FINAL DO ESTÁGIO SERÁ 8,04.

LIBRAS
A
B

AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 6
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 4
Avaliação prática

AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
A 4,0 na avaliação de 50%
B 6,0 na avaliação de 100%
C 9,0 no fichamento
D 8,0 do portfólio
E 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9 + 8,0 do
portfólio, com peso 1, igual a 0,8, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,8 = 6,5 + 1,0 da PU, a nota será
7,5, considerando que o peso é 6, a nota será 7,5 x 0,6= 4,5
AVALIAÇÃO PRÁTICA
O aluno tirou 7,0, com peso 4 a nota de prática será 7 x 0,4 = 2,8
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 4,5 + avaliação prática 2,8 = 7,3
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 7,3

SAÚDE DO TRABALHADOR E AMBIENTAL
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 8
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 2
Diagnóstico situacional – peso 3
Plano de ação – peso 4
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – peso 3
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 4,0 na avaliação de 50%
b. 8,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 9,0 do portfólio
e. 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 8,0, com peso 8 igual a 6,4 + 9,0 do fichamento, com peso 1 igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1 igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 6,4 + 0,9 + 0,9= 8,2 + 1,0 da PU, a nota será
9,2, considerando que o peso é 8, a nota será 9,2 x 0,8= 7,36
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Diagnóstico situacional – tirou 9,0 -- 9,0 X 0,3= 2,7
Plano de ação – tirou 7,0 –7,0 X 0,4= 2,8
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – tirou 8,0 – 8,0 X 0,3= 2,4
Somando 2,7 + 2,8 + 2,4 = 7,9 com peso 2 = 7,9 X 0,2= 1,58
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 7,36 + avaliação prática 1,58 = 8,94
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PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,94

SEMIOTÉCNICA / TÓPICOS DE SEMIOTÉCNICA
As competências devem ser determinadas para cada avaliação, ou seja, 50% e 100%;
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 4
Duas avaliações cognitivas 50% 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 6
Avaliação da prática educativa relatório + perfil (pelo preceptor)-Peso 2
Apresentação do estudo de caso- Peso 2
Avaliação Prática no Laboratório Morfofuncional-Peso 6

a.
b.
c.
d.
e.

AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
4,0 na avaliação de 70%
6,0 na avaliação de 100%
9,0 no fichamento
9,0 do portfólio
1,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1, igual a 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9 = 6,6 + 1,0 da PU, a nota será
7,6, considerando que o peso é 4, a nota será 7,6 x 0,4= 3,04.
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Os alunos deverão fazer relatórios diários, que deverá ser entregue até o final da realização da prática educativa,
para avaliação do preceptor, sendo atribuído a nota de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos. Não será aceito relatório após o
encerramento da prática, sendo atribuída a nota 0 (zero) caso o aluno deixe de entregar. O perfil do estudante terá avaliação
de 0 (zero) a 6 (seis), e será somada a nota do relatório, totalizando 10 (dez). Destacamos que a falta na prática e/ou a não
apresentação do relatório resultará na atribuição de nota 0 (zero) no item.
Para composição da nota prática, além da prática educativa, o grupo deverá apresentar um estudo de caso, que será
avaliado pela apresentação, de 0 (zero) a 10 (dez).
Além disso, o aluno deverá cumprir 24 (vinte e quatro) horas de simulação prática no Laboratório Morfofuncional
para a disciplina de Semiotécnica, referente aos assuntos trabalhados pelo professor titular e realizará uma prova prática após
atingir essa carga horária.
Ressaltamos que o aluno que não cumprir a carga horária total não estará habilitado a realizar a prova e, portanto lhe
será atribuída a nota 0 (zero) nesse quesito.
O Laboratório Morfofuncional ficará responsável pela elaboração e divulgação do calendário das práticas simuladas,
assim como o Núcleo Curricular Flexível ficará responsável pelo calendário das Práticas Educativas.
A nota prática contemplará:
1. Avaliação da prática educativa relatório+ perfil (pelo preceptor); tirou 7,0 x 0,2 =1,4.
2. Apresentação do estudo de caso; tirou 8,0 x 0,2 =1,6.
3. Avaliação Prática no Laboratório Morfofuncional; Tirou 9,0 x 0,6 = 5,4.
A média dessas três notas resultará na nota Prática da disciplina Semiotécnica, que terá peso 6 na nota final.
Portanto o aluno tirou 1,4+1,6+5,4 = 8,4 x 0,6= 5,04
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 3,04 + avaliação prática 5,04 = 8,08
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE É 8,08.
Sendo que o aluno deverá realizar 20h de prática educativa e 24h de prática simulada em laboratório. Lembrando – o
de que o estudante deverá cumprir carga horária em laboratório caso contrario estará impedido de realizar prova
prática.

SEMIOLOGIA
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 5
Duas avaliações cognitivas 50% 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 5
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Avaliação da prática educativa relatório + perfil (pelo preceptor)-Peso 2.
Apresentação do estudo de caso- Peso 2
Avaliação Prática no Laboratório Morfofuncional-Peso 6
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 4,0 na avaliação de 70%
b. 6,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 9,0 do portfólio
e. 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1, igual a 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9 = 6,6 + 1,0 da PU, a nota será
7,6, considerando que o peso é 5, a nota será 7,6 x 0,5 = 3,8
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Os alunos deverão fazer relatórios diários, que deverá ser entregue até o final da realização da prática educativa,
para avaliação do preceptor, sendo atribuído a nota de 0 (zero) a 4 (quatro) pontos. Não será aceito relatório após o
encerramento da prática, sendo atribuída a nota 0 (zero) caso o aluno deixe de entregar. O perfil do estudante terá avaliação
de 0 (zero) a 6 (seis), e será somada a nota do relatório, totalizando 10 (dez). Destacamos que a falta na prática e/ou a não
apresentação do relatório resultará na atribuição de nota 0 (zero) no item.
Para composição da nota prática, além da prática educativa, o grupo deverá apresentar um estudo de caso, que será
avaliado pela apresentação, de 0 (zero) a 10 (dez).
Além disso, o aluno deverá cumprir 16 (dezesseis) horas de simulação prática no Laboratório Morfofuncional para a
disciplina de Semiologia, referente aos assuntos trabalhados pelo professor titular e realizará uma prova prática após atingir
essa carga horária. Ressaltamos que o aluno que não cumprir a carga horária total não estará habilitado a
realizar a prova e, portanto lhe será atribuída a nota 0 (zero) nesse quesito. Devera cumprir também 8 (oito) horas de prática
educativa.
O Laboratório Morfofuncional ficará responsável pela elaboração e divulgação do calendário das práticas simuladas,
assim como o Núcleo Curricular Flexível ficará responsável pelo calendário das Práticas Educativas.
A nota prática contemplará:
1. Avaliação da prática educativa relatório + perfil (pelo preceptor); tirou 7,0 x 0,2 =1,4
2. Apresentação do estudo de caso; tirou 8,0 x 0,2 =1,6
3. Avaliação Prática no Laboratório Morfofuncional; Tirou 9,0 x 0,6 = 5,4
A média dessas três notas resultará na nota Prática da disciplina Semiologia, que terá peso 5 na nota final.
Portanto o aluno tirou 1,4+1,6+5,4 = 8,4 x 0,5= 4,2
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 3,8 + avaliação prática 4,2 = 8,0
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE É 8,0.
As horas complementares realizadas em laboratório são pré-requisito para fazer a avaliação prática. (O aluno deverá
fazer 16h em laboratório, caso não cumpra não poderá fazer a prova prática).

SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM – SAE
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 8
Duas avaliações cognitivas 50%, 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 2
Conduta + perfil + relatório
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 4,0 na avaliação de 50%
b. 6,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
d. 9,0 do portfólio
e. 1,0 na PU

13

A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, com peso 1, igual a
0,9, + 9,0 do portfólio, com peso 1, igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9= 6,6 + 1,0 da PU,
a nota será 7,6, considerando que o peso é 8, a nota será 7,6 x 0,8= 6,08.
AVALIAÇÃO DA PRÁTICA
Conduta + perfil + relatório
Esses pontos serão avaliados e orientados pelo preceptor:
 Realizar a comunicação terapêutica com os pacientes internados;
 Desenvolver a anamnese com os pacientes internados;
 Executar a coleta de dados no prontuário clínico do paciente;
 Observar a aplicação das fases do processo de enfermagem;
 Verificar a função de cada profissional envolvido em cada fase no processo de enfermagem.
Na avaliação prática o preceptor poderá arguir exigindo do aluno conhecimento cientifico.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DO PERFIL
Avaliação pelo preceptor
1. Assiduidade (0,5)
2. Pontualidade (0,5)
3. Apresentação pessoal (0,5)
4. Postura e relacionamento com a instituição (1,0)
5. Postura e relacionamento com os colegas (0,5)
6. Postura e relacionamento com os clientes (1,0)
7. Iniciativa (1,0)
8. Interesse e comportamento (1,0)
9. Responsabilidade (1,0)
10. Execução das atividades (3,0)

Nota
0,5
0,0
0,5
0,75
0,5
1,0
1,0
0,75
1,0
0,5

Portando o resultado da avaliação do perfil será: 0,5+0,0+0,5+0,75+0,5+1,0+1,0+0,75+1,0+0,5 = 6,5.
AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO (0,0 a 10,0)
O relatório será entregue ao professor da disciplina com um prazo máximo de 7 dias a contar do primeiro dia após a prática .
Os critérios a serem avaliados no relatório serão;
 Capa (cabeçalho, título, autor, local e data);
 Folha de Rosto (cabeçalho, título, autor, local e data, identificação do aluno)
 Objetivos;
Histórico de Enfermagem (anamnese e exame físico, exames bioquímicos, de imagem)
 Redigir um texto dissertativo máximo 1 lauda:
 INTRODUÇÃO: apresentar o processo de adoecimento do paciente e assim os problemas de enfermagem;

DESENVOLVIMENTO: fazer um embasamento teórico relacionando o processo de adoecimento citando os
fatores causais da doença que provocou as alterações semiológicas;
 CONCLUSÃO: fechamento textual.
 Sistematizar a assistência conforme as etapas do processo de enfermagem:
1. Problemas de enfermagem;
2. Diagnóstico de enfermagem (NANDA)
3. Planejamento
4. Prescrições de Enfermagem com a escala de Likert;
 Parecer crítico;
 Bibliografia;
Critério de avaliação do relatório
Nota
Histórico de enfermagem (1,0);

1,0

Texto dissertativo (2,0)

1,5

Problemas de enfermagem (1,0);

0,75
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Diagnóstico de enfermagem (2,0);

1,75

Prescrição de Enfermagem (3,0);

2,5

Relato Geral (1,0);

1,0

Portando o resultado da avaliação do relatório será: 1,0+1,5+0,75+1,75+2,5+1 = 8,5
A nota prática final será:
Nota da avaliação do perfil 6,5 + nota da avaliação do relatório 8,5/2 = 7,5
O aluno tirou 7,5 com peso 2 a nota de prática será 7,5 x 0,2= 1,5
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 6,08 + avaliação prática 1,5 = 7,58
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 7,58

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PRIMEIROS SOCORROS
A

AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 6
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 4
Prática educativa:
(perfil + conduta + relatório) – peso 3 (acompanhado pelo preceptor)
(prova prática em laboratório) – peso 5
Estudo de caso – peso 2 (acompanhamento pelo professor)
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a 4,0 na avaliação de 50%
b 6,0 na avaliação de 100%
c 9,0 no fichamento
d 9,0 no portfólio
e 1,0 na PU
A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1, com peso 1, igual a
0,9, + 9,0 do portfólio, com peso 1, igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9+ PU 1,0 = 7,6
considerando que o peso é 6, a nota será 7,6 x 0,6= 4,56.
AVALIAÇÃO PRÁTICA
(perfil + conduta + relatório) – tirou 8,0 x 0,3=2,4
(prova prática em laboratório) -8,0 x 0,5 = 4,0
Estudo de caso – tirou 7,0 x 0,2 = 1,4
Sendo, 2,4 + 4,0 + 1,4= 7,8 com peso da avaliação prática 4, 7,8x 0,4= 3,12
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 4,56 + avaliação prática 3,12 = 7,68
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 7,58.

EDUCAÇÃO EM ENFERMAGEM
A. AVALIAÇÃO TEÓRICA – PESO 7
Duas avaliações cognitivas 50% e 100%
B. AVALIAÇÃO PRÁTICA – PESO 3
Avaliação prática
AVALIAÇÃO COGNITIVA - o aluno tirou:
Avaliações progressivas
a. 4,0 na avaliação de 50%
b. 6,0 na avaliação de 100%
c. 9,0 no fichamento
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d.
e.

9,0 do portfólio
2,0 na PU

A nota da avaliação progressiva é 6,0, com peso 8 igual a 4,8 + 9,0 do fichamento, com peso 1 igual a 0,9, + 9,0 do
portfólio, com peso 1 igual ao 0,9, portanto a nota da avaliação cognitiva será 4,8 + 0,9 + 0,9= 6,6 + 2,0 da PU, a nota será
8,6, considerando que o peso é 7, a nota será 8,6 x 0,7= 6,02
AVALIAÇÃO PRÁTICA
Diagnóstico situacional – tirou 8,0 -- 8,0 X 0,3= 2,4
Plano de ação – tirou 8,0 –8,0 X 0,4= 3,2
Acompanhamento e formação continuada dos profissionais do hospital (ação) – tirou 8,0 – 8,0 X 0,3= 2,4
Somando 2,4 + 3,2 + 2,4 = 8,0 com peso 3 = 8,0 X 0,3= 2,4
RESULTADO FINAL
A avaliação cognitiva 6,02 + avaliação prática 2,4 = 8,42
PORTANTO O RESULTADO FINAL DO SEMESTRE SERÁ 8,42
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