Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - IFNMG / Araçuaí
Curso Técnico em Enfermagem
FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE HABILIDADES
Estudante:___________________________________________________________________
Professor-supervisor: _________________________________________________________
Período de Estágio: ____________________________________________________________
Local (is) de Estágio: __________________________________________________________
Preencha cada item assinalando a letra correspondente, conforme legenda abaixo:
•
A: Contemplou em todos os momentos com segurança e domínio.
•
B: Contemplou parcialmente as atividades com segurança e domínio, necessitando de intervenção
do preceptor;
•
C: Não contemplou a atividade
•
NA: Não Avaliado.
Itens de
avaliação/
Valor

Desempenho proposto

Demonstra conhecimento atualizado;
Associação
teórico-prática

Responsabilidade
/ Ética e Postura
Profissional

Apresenta capacidade de revisão;
Apresenta interesse em aprender;
É assíduo, pontual, mantendo em todo o tempo do
estágio o foco na aprendizagem;
Faz uso de uniforme adequado;
Demonstra responsabilidade e capacidade de cuidar e
responder pelas atribuições, materiais, equipamentos
que lhe são confiados durante as atividades práticas;

Respeita normas e regulamentos estabelecidos;
Relacionamento
interpessoal

Demonstra equilíbrio emocional;
Porta-se de maneira ética perante colegas do grupos
de prática, preceptor de campo e equipe
multiprofissional;
Observa a hierarquia;

Iniciativa

Visualiza situações e age;
Apresenta sugestões e/ou ideias tendentes ao
aperfeiçoamento do serviço;
Contribui espontaneamente para atingir o
objetivo;

Habilidades

Demonstra habilidades em realizar tarefas
Demonstra capacidade para prestação e aplicação
técnica;
Produz volume de trabalho considerável;

Resultados
Atingidos
A B C

NA
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Higieniza adequadamente as mãos antes e após
contato com a paciente;
Utiliza os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
atendendo às normas de biossegurança nos
estabelecimentos de saúde;
Aplica os princípios e conhecimentos de
biossegurança nos estabelecimentos de saúde;
Manuseia adequadamente todo o material esterilizado
nos estabelecimentos de saúde;
Realiza a técnica de calçar luvas esterilizadas.
Conceito Final Alcançado:
Biossegurança

A – SATISFATÓRIO – APROVADO NO CRITÉRIO – NOTA 8,5 a 10,0
B – OBSERVAR RECOMENDAÇÕES – APROVADO NO CRITÉRIO – NOTA 7,0 a 8,0
C – INSATISFATÓRIO – REFAZER O ESTÁGIO – NOTA INFERIOR A 7,0
NA – NÃO AVALIADO
RECOMENDAÇÕES PARA O PRÓXIMO CAMPO DE ESTÁGIO:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Em: ____/____/_____

______________________________________
ASSINATURAS DOS SUPERVISORES

_____________________________
COORDENAÇÃO

______/______/_____
__________________________________________________
Assinatura do discente afirmando que teve ciência da avaliação

