
Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br
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AVALIAÇÃO DO DOCENTE 
PELO DISCENTE 2022.1

ENFERMAGEM
• G R A D U A Ç Ã O •

ADESÃO: 40%

Resultados segundo escala que varia de:  
1 “Discordo Totalmente” a 5 “Concordo Totalmente”
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Domínio sobre o conteúdo  
apresentado. 4,68
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Clareza e objetividade quanto  
ao conteúdo. 4,35
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Capacidade de envolver os discentes  
na aula, utilizando estratégias para  

facilitar a aprendizagem. 4,26
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Disponibilidade para esclarecer  
dúvidas e solucionar as dificuldades  

dos discentes. 4,43
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Postura cordial, motivadora e de respeito 
mútuo no diálogo com os discentes. 4,44
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Apresentação dos procedimentos  
e critérios de avaliação. 4,30
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Coerência entre os instrumentos  
de avaliação utilizados (AP1) e os  

conhecimentos desenvolvidos em aula. 4,30
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RESULTADOS – GRADUAÇÃO – 2020/2
AVALIAÇÃO DO CAMPO E SUPERVISOR 
DE ESTÁGIO PELO DISCENTE

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

As condições de infraestrutura 
são adequadas.

ADESÃO: 30%

Agradecemos a participação de todos!
cpasaocamilo@saocamilo-sp.br

Os equipamentos e materiais  
disponibilizados permitem a

adequada realização das atividades.

As rotinas e os processos pertinentes ao  
desenvolvimento das atividades são  

organizados de forma adequada.

Os profissionais atuantes no local mostram 
receptividade, oferecendo condições para 

que o aluno se sinta acolhido. 

O trabalho e a discussão entre os profissionais 
são estimulados, favorecendo a formação do 

aluno para o trabalho em equipe. 

Considerando a escala de 1 a 5, sendo 1 “Discordo  
Plenamente” e 5 “Concordo Plenamente”, como você 

 avalia as assertivas abaixo?

AVALIAÇÃO DE SUPERVISOR DE ENSINO CLÍNICO OU  
ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

O supervisor demonstra competência 
técnica e domínio do conteúdo 

pertinente à área.

O supervisor demonstra clareza e objetividade 
em sua orientação, trabalhando com o aluno a 

associação entre teoria e prática.

O supervisor apresenta postura amigável e  
de respeito mútuo no diálogo com os  

alunos e pacientes.

O supervisor apresenta o programa de Ensino 
Clínico ou Estágio e seus objetivos, esclarecendo 

as atividades a serem realizadas pelo aluno.

O supervisor apresenta os critérios para a  
avaliação do Ensino Clínico ou Estágio  
e discute com os alunos os resultados  

das avaliações.

O supervisor atua de forma a favorecer a  
inserção do aluno, quando pertinente, junto 

aos demais profissionais do local onde as  
atividades são desenvolvidas.

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

O supervisor é assíduo e pontual.

AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ENSINO CLÍNICO  
OU ESTÁGIO – HOSPITAL GERAL DE CARAPICUÍBA

ENFERMAGEM

4,07

3,64

3,71

4,07

3,92

5,0

4,86

4,43

4,57

4,43

4,57

4,93

4,64

Análise dos resultados da AP1,  
esclarecendo os acertos e erros. 4,29

4,38MÉDIA GERAL


