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FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO OPTATIVO 
 

 

Preceptor/ Supervisor: __________________________________________________________ 

Residente: ____________________________________________________________________ 

Área de atuação: _______________________________________________________________ 

Local de inserção: ______________________________________________________________ 

Período: ____/____/____ a ____/____/____. 

 

CRITÉRIOS CONCEITO 

Assiduidade/pontualidade                              

É assíduo  

É pontual  

Cumpre com eficiência a carga horária exigida  

Cumpre regularmente as atividades previstas  

Desempenho de atividades (descrever as atividades)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempenho individual                                       

Iniciativa  

Habilidade nos procedimentos técnicos  

Confiabilidade  

Responsabilidade  

Visão crítica do processo de aprendizagem  

Criatividade  

Interesse pelo trabalho  

 

CRITÉRIOS CONCEITO 

Interesse e conhecimento científico  

Capacidade de aplicar, de forma prática, a teoria inerente a sua área de atuação  

Participa assiduamente das atividades teóricas  

Busca informações complementares  

Procura atualizar-se com a produção científica  

Manifesta interesse na participação em atividades de pesquisa  
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Relacionamentos 

Em relação ao paciente/família   

É sempre solícito  

É sempre atencioso  

Demonstra interesse no relacionamento com o paciente e sua família  

Apresenta controle emocional adequado  

Em relação à equipe de saúde  

É sempre cooperativo  

É sempre solícito  

Demonstra adaptabilidade e entrosamento com a equipe  

Em relação à instituição   

Utiliza adequadamente o material de consumo e os equipamentos  

Zela pela preservação e manutenção dos equipamentos  

Preocupa-se com a relação custo/benefício ao utilizar material, equipamentos e 
insumos 

 

MÉDIA FINAL  

CONCEITO FINAL  

 
OS CONCEITOS REPRESENTAM AS SEGUINTES NOTAS: 
 
I – Conceito A – Excelente (equivalente a notas entre 9,0 e 10,0) 
II – Conceito B – Bastante suficiente (equivalente a notas entre 7,5 e 8,9) 
III – Conceito C – Suficiente (equivalente a notas entre 6,0 e 7,4) 
IV – Conceito D – Insuficiente (equivalente a notas menores que 6,0) 

 


