
Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
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Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Atenção ao Paciente Crítico

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PORTFÓLIO

GRUPO: ANO: SEMESTRE: SETOR PRÁTICA:

RESIDENTE: ÁREA:

MOMENTOS/CRITÉRIOS VALOR NOTA*
1. Ação 10,0
2. Reflexão 20,0
3. Pesquisa bibliográfica 20,0
4. Contribuição como profissional da área afim e como

membro da residência multiprofissional nessa ação 20,0

5. Auto-avaliação, avaliação do grupo e avaliação do preceptor
e/ou tutor 10,0

6. Referências bibliográficas 10,0
7. Formatação 10,0

NOTA FINAL 0-100

Observações do Preceptor: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

________________________                                        _______________________
Assinatura Residente                                                  Assinatura Preceptor

_____________________________                           ____/_____/_____
Assinatura Recebimento Premus-APC                                       DATA
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Serviço Público Federal
Ministério da Educação

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Instituto Integrado de Saúde

Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Atenção ao Paciente Crítico

DESCRITIVO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

MOMENTOS/CRITÉRIOS* VALOR
1. AÇÃO: descrever a ação significativa vivenciada na unidade. Esta pode ser

realizada na 1ª pessoa do singular. O residente deve descrever uma ação
importante e essencial para o seu crescimento profissional, demonstrando seus
sentimentos, aflições, reflexões e críticas em relação a este acontecido.

10,0

2. REFLEXÃO: o residente deve ser capaz de mostrar o conhecimento dos fatos,
domínio dos conceitos e habilidades anteriores. Ele pode colocar situações que
já vivenciou em outros serviços ou na graduação, além de trazer conceitos já
adquiridos, mas que ainda almeja aprofundamento. Os momentos 1 e 2 podem
se fundirem na descrição. Ao final desse momento, o residente deve declarar o
objetivo do estudo.

20,0

3. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA: o residente deve se respaldar no objetivo levantado
no passo anterior. É o momento em que ele realiza a pesquisa científica, busca
de informações e conhecimentos, em fontes variadas que subsidiem a
compreensão dessa dúvida que surgiu com a descrição da ação e se
concretizou no objetivo. Deve-se consultar a literatura científica: artigos, livros e
outras fontes que julgar pertinente. Sugere-se iniciar este momento com o
método de pesquisa na qual utilizou. Esse momento deve ser impessoal e deve
haver discussão entre os autores referenciados. Todos os parágrafos devem
haver citações seguindo normas da ABNT, com exceção em parágrafos com
conceitos/suposições/conclusões do próprio residente.

20,0

4. CONTRIBUIÇÃO COMO PROFISSIONAL DA ÁREA AFIM E COMO MEMBRO DA
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL NESSA AÇÃO: no final de sua descrição, o
residente deve demonstrar a capacidade de melhorar o seu trabalho, ou da
equipe, ou da instituição em benefício à qualidade do atendimento em saúde.
Ele deve demonstrar capacidade de criar, inovar e imaginar. O residente deve
fazer uma reflexão sobre as informações e os conhecimentos adquiridos e
trazidos pelos colegas e profissionais do serviço, com a intenção de
compreender os problemas identificados e reconstruir a prática profissional.

20,0

5. AUTO-AVALIAÇÃO, AVALIAÇÃO DO GRUPO E AVALIAÇÃO DO PRECEPTOR
E/OU TUTOR: ao final de cada atividade, o residente deve demonstrar a
capacidade de se distanciar do seu próprio trabalho, de monitorar seus
próprios objetivos e de avaliar seu progresso. Deve ser relatado todas as
dificuldades, inseguranças, medos, frustrações e problemas enfrentados com o
paciente, o caso clínico, a estrutura física, o ambiente, a assistência prestada, os
colegas, com equipe, com tutores e/ou preceptores. Nesse momento é apenas
um relato de avaliação e NÃO uma nota numérica. A nota numérica é após a
avaliação junto ao preceptor.

10,0

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: devem ser colocadas ao final do trabalho,
conforme normas da ABNT (NR 6023, NR 10520, NR 10522). 10,0

7. FORMATAÇÃO: O trabalho deve ter capa, pode ter Contra Capa (fotos, versos,
reflexões, introdução, sumário). Deve ser feito em papel A4, letra Arial 12,
espaçamento 1,5, sem espaço entre parágrafos, com parágrafos justificados.

10,0

TOTAL 100
*Solicite auto-avaliação do residente e atribua as notas com base na vossa avaliação,

ponderada à auto-avaliação do residente. Dê as justificativas necessárias.
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