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AVALIAÇÃO DO DOCENTE 
PELO DISCENTE 2022.1

MEDICINA
• G R A D U A Ç Ã O •

ADESÃO: 30%

O resultado respeita uma escala de 1 a 5
(quanto maior o escore: melhor a avaliação)

Domínio sobre o conteúdo  
apresentado. 4,83

DOCENTE: TITULAR

Clareza e objetividade quanto ao 
conteúdo.

4,50

Capacidade de envolver os discentes na 
aula, utilizando estratégias para facilitar a 

aprendizagem.

Disponibilidade para esclarecer 
dúvidas e solucionar as dificuldades 

dos discentes.

4,43

4,73

Postura cordial, motivadora e de 
respeito mútuo no diálogo com os 

discentes.
4,69

Apresentação dos procedimentos e 
critérios de avaliação. 4,64

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

conhecimentos desenvolvidos em aula.

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

4,56

4,60

MÉDIA GERAL 4,62

O tutor seguiu os 7 passos do PBL 
durante as sessões. 4,72

DOCENTE: TUTOR

O tutor proporcionou um ambiente 
agradável e seguro para as discussões. 4,62

O tutor conseguiu mediar conflitos de 
informações ou até mesmo conflitos no 

grupo.

O tutor foi imparcial na condução da sessão 
de PBL, não julgou e não impôs sua opinião 

pessoal e objetivos de estudo.

4,68

4,59

O tutor estimulou a discussão entre os 
componentes do grupo, na abertura e no 

fechamento dos casos, incentivando o diálogo 
e raciocínio.

4,69

O tutor realizou avaliações coerentes ao 
longo do processo, explicando os motivos 

dos conceitos atribuídos.
4,59

MÉDIA GERAL 4,65

O docente explicou sobre os objetivos 
de aprendizado no ambulatório e as 

habilidades que o aluno deve desenvolver.
4,67

DOCENTE: PRECEPTOR

O docente acompanha e pontua 
aspectos da anamnese e exame físico 
relacionados ao estágio em questão.

4,70

O docente estimula o pensamento crítico para 
que o aluno formule hipótese diagnóstica, 

diagnósticos diferenciais e proponha tratamentos.

O docente faz a associação dos casos avaliados 
com aspectos teóricos da disciplina em questão.

4,66

4,68

O tempo do ambulatório é utilizado de 
maneira produtiva para a discussão dos 

casos atendidos.
4,61

O docente apresenta postura amigável e 
de suporte ao aluno em suas necessidades. 4,57

MÉDIA GERAL 4,65


