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                                                    1  Introdução 

 

           O Produto agora apresentado foi fruto de uma dissertação de mestrado, em que se 

discutiu a Avaliação no internato em Atenção Primária á Saúde (APS), realizado no 

programa de Internato em APS  da Casa de Saúde Santa Marcelina.  

           Esta experiência ocorre a mais de 20 anos e tem uma grande preocupação em 

construir um processo de ensino e avaliação que dialogue com o perfil e as 

competências preconizadas nas Diretrizes Curriculares de Ensino Médico (2014) 

         Utilizamos com metodologia avaliativa a combinação de 5 estratégias diferentes 

que tem a intencionalidade de apresentar um caráter diverso e complementar , assumir 

uma postura formativa, contribuir para o desenvolvimento de competências e dialogar 

com os preceitos da meta-avaliação. 

 

 
 

                                             2 Contexto da pesquisa 

 

Esta pesquisa aconteceu em um programa de internato médico iniciado em 1989 

funciona , sendo desenvolvido nas unidades de saúde da ESF da APS Santa Marcelina. 

 A forma que se procede a avaliação destes internos se propõe a ter um caráter 

formativo, com múltiplas estratégias pormenorizadas a seguir: 

 

1. Heteroavaliação - é realizada pelo preceptor, na metade e no final do 

estágio, por meio de uma escala de 0 a 10, onde os estudantes são 

avaliados nos aspectos de responsabilidade, pontualidade, frequência, 

ética, postura social, espírito de equipe, relação interno-paciente, interno- 

preceptor e domínio do conteúdo teórico com feedback aos internos. 

 

2. Autoavaliação – são avaliados os mesmos aspectos, pelos próprios 

internos. 
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3. Portfólio Reflexivo – são apresentados no final do estágio casos clínicos 

reais com os devidos cuidados éticos, que tenham se apresentado como 

desafiadores do processo de aprendizagem para os internos e constem 

dos portfólios construídos durante o estágio. Estes casos devem conter, 

além de toda propedêutica médica, visita domiciliar, onde deve ser 

construído um genograma e escore de vulnerabilidade familiar. A 

conduta terapêutica deve sempre permitir conter os pressupostos de 

prevenção, promoção, assistência e reabilitação, além de ressaltar o 

trabalho em equipe. 

 

4. Prova Teórica – elaborada com os conteúdos vivenciados durante o 

estágio. 

 

5. OSCE – situações simuladas, baseadas num roteiro predefinido onde são 

avaliados o desempenho do aprendiz nas referidas situações/estações. 

Nestes momentos são realizadas gravações destas consultas simuladas 

com consentimento de cada interno, com discussão posterior da 

aquisição das competências esperadas.  

 

No internato, os preceptores constituem um grupo de 25 médicos que atenderam 

os critérios de atuação mínima de 3 anos como médico de família e comunidade, ou que 

sejam egressos da residência médica em saúde da família e comunidade ou titulados 

como especialistas em medicina de família e comunidade pela Sociedade Brasileira de 

Medicina de Família e Comunidade. 

Os internos são estudantes de medicina oriundos de escolas médicas de vários 

estados brasileiros que firmam contrato de parceria com a Instituição de Ensino 

Superior Santa Marcelina como preconizado nas DCN. As faculdades de medicina que 

atualmente enviam seus alunos para o internato são dos estados de Goiás, Tocantins, 

Rio de Janeiro e Paraíba. As turmas são compostas por 50 estudantes tendo estágio em 

APS a duração de 4 meses. Os alunos ao iniciarem o curso, estão no 5º ou 6º ano da 

graduação de medicina, podendo ou não cursar os outros estágios do internato no 

hospital Santa Marcelina (pediatria, clínica médica, pronto socorro e ginecologia e 

obstetrícia).  
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                                                 3 População do Estudo 

 

A pesquisa contou com o universo de 22 preceptores, dos quais 14 responderam 

a Escala Likert e de 50 internos, dos quais 41 responderam `a escala. Os participantes da 

pesquisa tinham a seguinte características. 

 

GRÁFICOS INTERNOS 

 

Quanto ao número de internos que responderam à pesquisa, temos: 

 
 

Gráfico 1: Número de Internos pesquisados que responderam a escala Likert 
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Gráfico 2: Faixa etária dos internos que responderam a escala Likert 

 

GRÁFICOS PRECEPTORES 

 

Quanto ao número de preceptores respondentes, temos: 

 

 
 

Gráfico 3: Número de preceptores que responderam a escala Likert 
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Gráfico 4: Perfil de formação dos preceptores que responderam a escala Likert 

 

 

Quanto ao tempo de atuação na preceptoria dos profissionais, temos: 

 

 
  

Gráfico 5: Perfil do preceptor por tempo de atuação em preceptoria 
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                           4 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 A realização da coleta de dados foi realizada em uma única etapa na qual foi 

aplicado um instrumento elaborado com escala atitudinal do tipo Likert aos internos e 

preceptores.  

 A escala Likert se propõe a captar as percepções dos estudantes e preceptores 

sobre as questões estruturantes da avaliação do internato em APS do Internato em APS 

no Complexo Santa Marcelina.  

A modalidade da escala Likert utilizada nesta pesquisa investigou quatro 

categorias ordinais (1 – discordo plenamente, 2 –  inclinado a discordar , 3 –  inclinado 

a concordar , 4 – concordo plenamente) em relação às asserções propostas. 

A escala Likert procurou averiguar a concordância ou discordância com 

assertivas propostas aos internos e preceptores em 04 dimensões distintas: 

 

a. A avaliação do desenvolvimento de Competência 

b.  O caráter Formativo da Avaliação 

c. A diversidade e complementariedade dos métodos avaliativos 

d.  A meta-avaliação 

a. A dimensão do desenvolvimento de competência.  

A escolha das assertivas para esta dimensão baseou-se em alguns pressupostos da 

literatura, bem como nas recomendações das DCN para formação em Medicina.   

“A competência médica é o convênio entre conhecimentos, habilidades e 

atitudes comparáveis a um comportamento adequado e cabível para o saber fazer algo”. 

(LAFUENTE, 2007) 

“As competências básicas a serem conquistadas a capacidade de aprender a 

aprender. São exemplos destas competências: comunicação verbal, leitura e escrita, 

trabalho em equipe, resolução de problemas e domínio de línguas estrangeiras”. 

(HUERTAS, 2000) 
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As competências são um conjunto de capacidades práticas e conhecimentos 

organizados capazes de mobilizar seus conhecimentos (saberes) habilidades (saber-

fazer) atitudes (saber como), em seu cotidiano. (DEFFUNE,2000) 

As Diretrizes Curriculares Nacionais enfatizam que a graduação médica deve 

propiciar o desenvolvimento de conhecimento, habilidades e atitudes gerais e 

específicas apesar da complexidade desta missão, o processo avaliativo do internato 

deve estar atento para o desenvolvimento dessas competências no estudante. (BRASIL, 

2014) 

Para esta dimensão propomos as seguintes assertivas: 

• O processo avaliativo do internato avaliou o desenvolvimento dos 

conhecimentos esperados pelos estudantes para atuação de forma 

resolutiva e segura sobre as principais necessidades da população; 

• O processo avaliativo do internato avaliou o desenvolvimento das 

habilidades esperadas pelos estudantes nas ações fundamentais nas 

práticas clínicas em APS; 

• O processo avaliativo do internato avaliou o desenvolvimento das 

atitudes esperadas pelos estudantes pautadas no respeito aos sujeitos da 

assistência e no cuidado da relação médico-paciente; 

• O processo avaliativo do internato procurou analisar o desenvolvimento 

da comunicação verbal dos estudantes na relação com a sua prática 

profissional; 

• O processo avaliativo do internato procurou averiguar o 

desenvolvimento do domínio da escrita nos processos de construção de 

histórias clínicas por parte dos estudantes em suas atividades; 

• O processo avaliativo do internato procurou avaliar o desenvolvimento 

da capacidade de trabalhar em equipe nas atividades dos estudantes; 

• O processo avaliativo do internato procurou avaliar o desenvolvimento 

da capacidade para resolução de problemas reais nas práticas dos 

estudantes; 
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b. Caráter Formativo da Avaliação 

 

Partimos do pressuposto de que a dimensão do caráter formativo é 

uma das bases para a construção de um processo educativo democrático e 

plural que propicie para estudantes e professores feedbacks, momentos de 

troca, aprendizagem compartilhada e parâmetros para novas tomadas de 

decisões. 

Quando esta prática é assumida ela deve permitir a reflexão do 

estudante sobre seu próprio desenvolvimento, a análise crítica dos 

preceptores/tutores que lidam com seus estudantes no cotidiano, e o 

envolvimento da coordenação do programa num processo contínuo de troca 

entre estes atores para aquisição dos objetivos acordados e na busca efetiva 

pelas necessidades de saúde da população, numa lógica de respeito e 

horizontalidade entre os segmentos envolvidos. 

“A avaliação formativa visa fornecer aos alunos feedback de seus 

progressos, considerando avaliações feitas em diferentes momentos e 

instrumentos”. (HADJI, 2011) 

A autora comenta também que a avaliação formativa é capaz de 

permitir ao aluno a crítica à realidade, a libertação do sujeito, a saída do 

imediatismo pedagógico, permitindo ao aluno questionar e refletir sobre 

determinado assunto. 

A avaliação formativa pode utilizar os erros, inevitáveis 
sobretudo no começo, como um uma oportunidade de 
observação e intervenção. Com base neles, propõe situações-
problemas cujo enfrentamento requer uma nova e melhor 
aprendizagem, possível e desejada para quem a realiza. 
(MACEDO, 2007) 

 

 Ainda,  

 

A avaliação formativa reforça a ideia de que a avaliação, no 
desenvolvimento global do currículo, é uma ocasião a mais 
de aprendizagem e não a interrupção da mesma, tampouco 
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“um prestar contas” mecânico e rotineiro “de” e “sobre” a 
informação recebida e acumulada previamente.   
(CIPRIANO, 2007) 

 

 

Para esta dimensão propomos as seguintes assertivas: 

 

• O processo avaliativo do internato propiciou feedback aos 

alunos; 

• O processo avaliativo do internato na propiciou parâmetros 

para novas tomadas de decisões; 

• O processo avaliativo do internato propiciou momentos de 

diálogo; 

• O processo avaliativo do internato propiciou aprendizagem 

compartilhada; 

• O processo avaliativo do internato utilizou a auto avaliação 

dos estudantes como processo de construção e aperfeiçoamento 

de suas competências; 

• O processo avaliativo do internato propiciou momentos de 

reflexão sobre a importância e intencionalidade de cada 

estratégia avaliativa; 

• O processo avaliativo do internato contemplou os vários 

momentos de estratégia avaliativa como etapas estruturantes na 

formação dos estudantes; 

c. A diversidade e complementaridade dos métodos avaliativos 

 

Nesta dimensão consideramos que a combinação de métodos avaliativos deve 

ser construída para identificar as lacunas na aquisição das competências, singulares ou 

coletivas nas esferas cognitivas, psicomotoras e afetivas. 

Esta combinação de métodos avaliativos deve permitir a docentes e discentes a 

capacidade de perceber os pontos fortes e fragilidades no processo educativo, 
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assumindo um papel de protagonista nestas ações. Esta combinação permite a 

construção de uma lógica plural que não privilegie a memorização de conteúdos 

teóricos sem o desenvolvimento das habilidades para executá-las. 

Os processos avaliativos utilizados no internato continham cinco momentos 

distintos: prova teórica, autoavaliação, heteroavaliação, OSCE e portfólio reflexivo, esta 

diversidade de estratégias tinha a pretensão de ter um caráter complementar na 

aquisição de competências 

Por fim é preciso ressaltar que a o processo avaliativo deve buscar um diálogo 

com um perfil de egresso que vem ao encontro das necessidades do país sendo muito 

difícil esta busca baseada em modelos únicos de avaliação.   

 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 

egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva. Capacidade a atuar, pautado em princípios éticos, no 

processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com 

ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 

perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 

responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 

promotor da saúde integral do ser humano. (BRASIL, 2104) 

 

A diversidade de métodos avaliativos vem sendo por apontado como peça chave 

na estruturação de uma avaliação vigorosa e capaz de cumprir um dos seus objetivos 

fundamentais que é a participação efetiva de discentes e docentes na construção de 

conhecimentos e parti do diálogo e da reflexão.  

 

O processo avaliativo apresentou como pressuposto nuclear a 
dimensão formativa, envolvendo autoavaliação, portfólio, observação 
participante, trabalhos individuais e grupais, além do trabalho de 
conclusão de curso. Investiu-se num percurso avaliativo estruturado a 
partir de uma triangulação entre o olhar do aluno sobre o seu próprio 
processo de aprendizagem e a dinâmica de ensino implementada 
(autoavaliação e portfólio), o olhar dos pares (heteroavaliação feita 
pelos colegas) e o olhar do professor por meio de comentários orais e 
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pareceres escritos. As autoavaliações, realizadas em todas as sessões 
tutoriais e de consolidação, objetivaram repensar o desenvolvimento 
dos alunos, a participação individual no processo da aprendizagem, o 
envolvimento dos professores e os rumos do curso. (BATISTA 2005) 

 

 Para esta dimensão propomos as seguintes assertivas: 

 

• A combinação de estratégias avaliativas no internato contribuiu 

para aquisição das competências (conhecimento, habilidade e 

atitude), de forma harmoniosa e equilibrada; 

• A combinação de estratégias avaliativas no internato contribuiu 

para a formação de profissionais mais hábeis na resolução de 

problemas; 

• A combinação de métodos avaliativos no internato contribuiu 

para formação de profissionais com caráter crítico e reflexivo; 

• A combinação de estratégias avaliativas contribuiu para 

formação de um profissional com caráter generalista, capaz de 

atuar em todos os ciclos de vida; 

• A combinação de estratégias avaliativas contribuiu para a 

formação de profissionais mais atentos com as questões éticas 

na sua atuação profissional; 

• A combinação de estratégias avaliativas contribuiu para 

provocar insights nos estudantes para a busca de pontos frágeis 

nas distintas dimensões das competências;  

• A combinação de estratégia avaliativa contribuiu para o 

aperfeiçoamento das ações de preceptoria no transcorrer do 

internato. 
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d. Meta-avaliação 

 

A dimensão da Meta-avaliação tem despertado crescente aumento de 

interesse. Scriven (1991), a definiu como a avaliação de uma avaliação. 

Davidson (2005) estabelece cinco critérios fundamentais para determinar 

mérito deste processo: validade, utilidade, conduta, credibilidade e custos. 

Diversas áreas do conhecimento tem se debruçado sobre a meta-

avaliação pelos grandes investimentos realizados nessa área e pela imensa 

responsabilidade na análise dos dados gerados pelas diversas pesquisas, uma 

vez que estes resultados orientam questões cruciais para a vida de grandes 

coletividades, não cabendo improvisos ou empirismos em quaisquer aspectos 

dos momentos avaliativos.  

Segundo Letichevssky (2007), o debate sobre os mecanismos de meta-

avaliação é o mesmo da qualidade do processo avaliativo.  

 

Para esta dimensão propomos as seguintes assertivas: 

 

• O processo avaliativo abordou de forma correta e clara os 

conteúdos e vivência discutidos no transcorrer do internato. 

• Os conteúdos escolhidos para serem avaliados apresentam 

relevância para o processo de aprendizagem e para a vida 

profissional do estudante. 

• O processo de avaliação se pautou por uma postura ética e 

comprometida com respeito aos indivíduos. 

• O processo de avaliação foi desenvolvido de forma justa e 

imparcial. 

• O tempo e a energia dispensados para o processo avaliativo foi 

adequado. 

• O processo avaliativo teve seus resultados discutidos por todos 

os atores envolvidos. 
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• O processo avaliativo contribuiu para o aperfeiçoamento dos 

momentos educativos do internato. 

Este escala foi randomizada para não induzir quaisquer tipos de 

resposta, não explicitando as dimensões que as distinguiam.  Este 

instrumento está disponível na integra no anexo 3 desta pesquisa. 

 

           6   Procedimentos Éticos  

 

Esta pesquisa foi realizada após solicitação e consentimento das 

autoridades locais, a Coordenação da Atenção Primária à Saúde da CSSM, 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste (CRSL) da Prefeitura Municipal de São 

Paulo e Coordenação do Internato Médico da CSSM para o posterior 

encaminhamento ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). 

 Todos os internos e preceptores que participaram da pesquisa preencheram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) de acordo com a resolução do 

capítulo IV CNS 196/96. 

O Comitê de Ética em Pesquisa aprovou o trabalho pelo seu parecer 

consubstanciado número 522.154 no dia 05 de fevereiro de 2104. 
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                    7  ANÁLISE DOS DADOS 

 

4.6.1 Validação do Instrumento Atitudinal 

 

A validação do instrumento atitudinal foi baseada em BRUNO (1999), 

FERREIRA (2004; 2012; 2013) e consta de validação de asserção e confiabilidade do 

instrumento. 

 

 

4.6.2 Análise da Validação das Asserções 

 

 

Tabela 1: Resultado das correlações das asserções para a primeira e para a 

segunda administrações da dissertação “A Avaliação no Internato Médico em 

Atenção Primária à Saúde”, São Paulo, 2012. 

 

 

Tabela 2: Resultado da dispersão das asserções validadas da dissertação “A 

Avaliação no Internato Médico em Atenção Primária à Saúde”, São Paulo, 2012. 

 

Nº de asserções validadas 26 

Dispersão 0,68  

 

 

4.6.3 Análise de Confiabilidade do Instrumento de Percepção  

 

A forma mais direta para se verificar a confiabilidade de um instrumento é 

aplicá-lo a um grupo de pessoas, esperar um período de tempo e então reaplicá-lo ao 

mesmo grupo.  

O coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por respondente entre a 

primeira e a segunda aplicação é conhecida como coeficiente de confiabilidade e o 

procedimento utilizado chama-se método do teste-reteste (SCHIMIDT, 1975).  
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Neste trabalho, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), conforme 

descrito por RITZ (2000), que implica aplicar o instrumento ao grupo uma só vez e 

computar, para cada respondente, a soma dos pontos das asserções ímpares e, 

separadamente, a soma dos pontos das asserções pares, simulando, portanto, duas 

aplicações do instrumento, procedendo-se, a seguir, ao cálculo do coeficiente de 

correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo todas as pessoas do grupo 

pesquisado. Na sequência, calcula-se o coeficiente de confiabilidade do instrumento por 

meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), objetivando-se conhecer 

qual a porcentagem do tempo que o mesmo grupo responderia da mesma forma ao 

instrumento, sendo o critério de aceitação um mínimo de 80%, equivalendo a R igual ou 

maior que 0,80.  

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de 

Spearman-Brown, como segue: 

 

O teste de confiabilidade foi de 0,81, conforme podemos observar na Tabela 5, 

mostrando que o instrumento de pesquisa foi bem concebido e contém densidade 

estatística.  

 

Tabela 5: Resultado da confiabilidade das asserções validadas da 

dissertação “A Avaliação no Internato Médico em Atenção Primária à Saúde”, São 

Paulo, 2012. 

 
Nº de asserções validadas 26 

Confiabilidade 0,81  

 

4.6.5 Segunda Administração 

 

Na segunda administração foram perdidas duas asserções (12 e 28) num total de 

28 perfazendo um percentual de 7,14%. Foram perdidas somente duas asserções, ambas 

com médias altas respectivamente 3,85 e 3,84, o que evidencia uma situação de 

consenso. 
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É importante, ressaltar, que estes dados revelam a excelente qualidade da 

validação de conteúdo, com asserções construídas de forma clara, objetiva 

proporcionando uma percepção entre os respondentes bastante consistente. 

 

Tabela 4: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e suas 

médias finais para as asserções validadas da dissertação “A Avaliação Formativa 

no Internato Médico em Atenção Primária à Saúde”, São Paulo, 2012. 

 

Dimensões 
Assertivas 

validadas 
Média 

Dimensão 01 

Desenvolvimento de 

Competência 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 

25 
3,62  

Dimensão 02 

Caráter Formativo da 

Avaliação 

2, 6, 10, 14, 18, 22, 

26 
3,71  

Dimensão 03 

A diversidade e 

complementariedade dos 

métodos avaliativos 

3, 7, 11, 15, 19, 23, 

27 
3,74  

Dimensão 04 

Meta-avaliação 4, 8, 16, 20, 24 3,72  

 

 

A análise na escala Likert ficou baseada em três intervalos de pontuação: de 1 a 

1,99 pontos a percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem ser tomadas; de 

2,00 a 2,99 pontos, a percepção revela aspectos a serem melhorados exigindo medidas a 

médio prazo e de 3,00 a 4,00 pontos a percepção é positiva e pode ser potencializada.  
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INTERVALO  CLASSIFICAÇÃO PROVIDÊNCIA 

1,0 – 1,99 PERIGO MUDANÇA IMEDITA 

2,0 – 2,99 ALERTA APRIMORAMENTO 

3,0- 4,0 CONFORTO MANUTENÇÃO 

 

TABELA 01: Tabela da Escala Likert, com respectivos intervalos de medida, 

classificação das percepções obtidas e providências a serem adotadas.  

 

 

                              8          PRODUTO FINAL 

 

A escala acima discutida foi portanto validada para utilização como instrumento 

de análise  de métodos avaliativos no internato em atenção primária, programas 

estes que se  que se proponham a construir um modelo avaliativo que considere a 

avaliação formativa , diversidade e complementariedade, o avaliação como 

elemento que subsidie o desenvolvimento de competências e os preceitos de meta-

avaliação como questões centrais no seu modelo pedagógico. 
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            O PRODUTO FINAL APRESENTADO DA DISSERTAÇÃO DE 

MESTRADO É O INSTRUMENTO VALIDADO ABAIXO, DE AGORA 

ADIANTE DENOMINADO DE ESCALA DE BATISTA-MEDEIROS. 

 

                      Instrumento de Coleta de Dados: Batista-Medeiros 

  

1. O processo avaliativo do internato avaliou o desenvolvimento dos conhecimentos 

esperados pelos estudantes para atuação de forma resolutiva e segura sobre as 

principais necessidades da população. 

(  4  ) concordo plenamente   

(   3 ) inclinado a concordar 

(   2 ) inclinado a discordar 

(   1 ) discordo plenamente 

 

2. O processo avaliativo do internato propiciou feedback aos alunos. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

( 1  ) discordo plenamente 

 

3. A combinação de estratégias avaliativas no internato contribuiu para 

aquisição das competências (conhecimento, habilidade e atitude), de forma 

harmoniosa e equilibrada. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 
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(  1  ) discordo plenamente 

 

4. O processo avaliativo abordou de forma correta e clara os conteúdos e 

vivência discutidos no transcorrer do internato. 

( 4   ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

 

5. O processo avaliativo do internato avaliou o desenvolvimento das habilidades 

esperadas pelos estudantes nas ações fundamentais nas práticas clínicas em APS. 

( 4   ) concordo plenamente   

( 3   ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

6. O processo avaliativo do internato na propiciou parâmetros para novas 

tomadas de decisões. 

(  4  ) concordo plenamente   

(   3 ) inclinado a concordar 

( 2   ) inclinado a discordar 

( 1   ) discordo plenamente 

 

7. A combinação de estratégias avaliativas no internato contribuiu para a 

formação de profissionais mais hábeis na resolução de problemas. 

(  4  ) concordo plenamente   
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(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

8. Os conteúdos escolhidos para serem avaliados apresentam relevância para 

o processo de aprendizagem e para a vida profissional do estudante. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

9. O processo avaliativo do internato avaliou o desenvolvimento das atitudes esperadas 

pelos estudantes pautadas no respeito aos sujeitos da assistência e no cuidado da relação 

médico-paciente. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

10. O processo avaliativo do internato propiciou momentos de diálogo. 

( 4   ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

11. A combinação de métodos avaliativos no internato contribuiu para 

formação de profissionais com caráter crítico e reflexivo. 
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( 4   ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

( 2   ) inclinado a discordar 

( 1   ) discordo plenamente 

 

 

12. O processo avaliativo do internato procurou analisar o desenvolvimento da 

comunicação verbal dos estudantes na relação com a sua prática profissional. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

13. O processo avaliativo do internato propiciou aprendizagem 

compartilhada. 

(  4 ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

14. A combinação de estratégias avaliativas contribuiu para formação de um 

profissional com caráter generalista, capaz de atuar em todos os ciclos de 

vida. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 
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15. O processo de avaliação foi desenvolvido de forma justa e imparcial. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

16. O processo avaliativo do internato procurou averiguar o desenvolvimento do 

domínio da escrita nos processos de construção de histórias clínicas por parte dos 

estudantes em suas atividades. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

17. O processo avaliativo do internato utilizou a autoavaliação dos 

estudantes como processo de construção e aperfeiçoamento de suas 

competências. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

( 2   ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

 

18. A combinação de estratégias avaliativas contribuiu para a formação de 

profissionais mais atentos com as questões éticas na sua atuação 

profissional. 

(  4  ) concordo plenamente   
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( 3   ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

( 1   ) discordo plenamente 

 

19. O tempo e a energia dispensados para o processo avaliativo foi adequado. 

( 4   ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

( 2   ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

 

20. O processo avaliativo do internato procurou avaliar o desenvolvimento da 

capacidade de trabalhar em equipe nas atividades dos estudantes. 

(  4  ) concordo plenamente   

( 3   ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

21. O processo avaliativo do internato propiciou momentos de reflexão sobre 

a importância e intencionalidade de cada estratégia avaliativa. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

( 2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 
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22. A combinação de estratégias avaliativas contribuiu para provocar 

insights nos estudantes para a busca de pontos frágeis nas distintas 

dimensões das competências.  

( 4   ) concordo plenamente   

(   3 ) inclinado a concordar 

( 2   ) inclinado a discordar 

(   1 ) discordo plenamente 

 

 

23. O processo avaliativo teve seus resultados discutidos por todos os atores 

envolvidos. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

( 1   ) discordo plenamente 

 

24. O processo avaliativo do internato procurou avaliar o desenvolvimento da 

capacidade para resolução de problemas reais nas práticas dos estudantes. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

25. O processo avaliativo do internato contemplou os vários momentos de 

estratégia avaliativa como etapas estruturantes na formação dos estudantes. 

(  4  ) concordo plenamente   

(   3 ) inclinado a concordar 
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(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 

 

26. A combinação de estratégia avaliativa contribuiu para o aperfeiçoamento 

das ações de preceptoria no transcorrer do internato. 

(  4  ) concordo plenamente   

(  3  ) inclinado a concordar 

(  2  ) inclinado a discordar 

(  1  ) discordo plenamente 


