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COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO | CPA

PESQUISA DE AVALIAÇÃO DOS 
INTERNATOS – MEDICINA • 2021.2

ADESÃO: 33%

RESULTADO GERAL

12º SEMESTRE

AMBULATÓRIO DE ATENÇÃO BÁSICA

A avaliação segue a escala que vai de 
1 (MUITO FRACO) a 5 (EXCELENTE):

1 2 3 4 5

Radiologia – Conjunto Hospitalar do Mandaqui Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

Pronto Atendimento - Hospital São Camilo (Santana/Pompeia) Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

Em uma escala de 0 a 10, avalie em quanto o estágio 
atingiu os objetivos propostos, considerando carga horária, 
qualidade e atualidade? 4

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

Em uma escala de 0 a 10, avalie em quanto o estágio 
atingiu os objetivos propostos, considerando carga horária, 
qualidade e atualidade? 7

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

Em uma escala de 0 a 10, avalie em quanto o estágio 
atingiu os objetivos propostos, considerando carga horária, 
qualidade e atualidade? 5

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

PACIENTE CRÍTICO E PERIOPERATÓRIO

UTI Adulto - Hospital São Camilo (Ipiranga/Santana) Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

Anestesiologia - Hospital São Camilo (Ipiranga/Santana) Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

SAÚDE DO IDOSO E FINITUDE

Geriatria e Cuidados Paliativos - Hospital São Camilo Granja Viana Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

Oncologia Clínica - Hospital São Camilo IBCC (Oncologia) Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

SAÚDE MENTAL
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A avaliação segue a escala que vai de 
1 (MUITO FRACO) a 5 (EXCELENTE):

1 2 3 4 5

Radiologia – Conjunto Hospitalar do Mandaqui Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

Avaliação do Supervisor Média  
Ponderada

O supervisor explicou a finalidade e os objetivos específicos do 
estágio.

O supervisor demonstrou competência técnica e domínio do con-
teúdo pertinente à área.

O supervisor apresentou postura amigável e de respeito mútuo no 
diálogo com os alunos e pacientes.

O supervisor utilizou de forma produtiva o tempo para orientação 
ao aluno.

O supervisor contribuiu de forma ética e moral na formação 
acadêmica e profissional do aluno.

O supervisor explicou as formas de avaliação e fez os feedbacks 
apropriados ao final do estágio.

Em uma escala de 0 a 10, avalie em quanto o estágio 
atingiu os objetivos propostos, considerando carga horária, 
qualidade e atualidade? 6

PACIENTE CRÍTICO E PERIOPERATÓRIO

SAÚDE DO IDOSO E FINITUDE

SAÚDE MENTAL

Enfermaria de Psiquiatria - Hospital Geral de Carapicuíba Média  
Ponderada

A estrutura física disponibilizada para os atendimentos 
(ambulatórios, enfermarias, Centro Cirúrgico etc.) é adequada às 
necessidades e objetivos do estágio.

As salas de aula e reuniões são adequadas para as atividades 
propostas.

Os espaços para  conforto/repouso e convivência são adequados e 
confortáveis.

Os refeitórios locais são adequados

O acolhimento local e as orientações sobre as normas internas 
próprias foram apropriados e suficientes para a apresentação dos 
serviços.

A equipe de preceptores e médicos do serviço é disponível.

A equipe de preceptores e médicos do serviço demonstra estímulo 
e segurança no processo de ensino.

A equipe multidisciplinar é disponível para auxiliar e contribuir 
com o aprendizado.


