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AVALIAÇÃO DO TUTOR PELO DISCENTE (CURSOS PRESENCIAIS) – 2019/2 

POLÍTICAS PÚBLICAS E SAÚDE NO BRASIL 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 
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BIOESTATÍSTICA 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 

 



 

CPA – COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO       NOV/2019 

BIOÉTICA 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 
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METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 
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LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 
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GESTÃO DE SERVIÇOS E EMPREENDEDORISMO 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 
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MODELOS DE ATENÇÃO À SAÚDE 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 
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PESQUISA CLÍNICA 

A seguir, leia cuidadosamente cada assertiva e indique seu grau de concordância com cada uma delas, segundo a escala que varia 

de 1 (discordância total) a 5 (concordância total). 

 


