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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DISCENTE DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 

 

Estagiário 
 

Enfermeiro Preceptor 
 

Professor Supervisor 

Ciclo                                                   
1º ciclo                            2º ciclo         Nota: 

 

Assinale com X a coluna correspondente 

1 - HABILIDADES E COMPETENCIAS ÉTICO-MORAIS E GERENCIAIS 
 

Critérios Ruim 
(0,1pts) 

Regular 
(0,2 pts) 

Bom 
(0,3 pts) 

Ótimo 
 (0,5pts) 

Apresentação pessoal: Maneira adequada de trajar e tratar 
sua aparência 

    

Assiduidade e pontualidade: Cumpre o horário de serviço 
planejado 

    

Interesse e iniciativa: possui interesse nas atividades 
propostas e investe em seu desenvolvimento técnico-
científico. Aproveita as oportunidades proporcionadas no 
campo de estágio e tenta resolver os problemas 
apresentados. 

    

Organização do Processo de Trabalho (Planejamento, 
Priorização e Avaliação): planeja as ações assistenciais e 
gerenciais de acordo com as necessidades identificadas na 
área/unidade de atuação. 

    

Relacionamento interpessoal: Tem bom relacionamento 
com profissionais de saúde, usuários do serviço e famílias. 
Consegue identificar situações de conflito e propor 
estratégias de negociação. Colabora no desenvolvimento do 
trabalho em equipe 

    

Gerenciamento dos recursos físicos e materiais: 
consegue analisar as atividades de previsão, aquisição, 
provisão, controle e avaliação do fluxo gerencial de 
recursos físicos e materiais na área/unidade. Utiliza 
recursos físicos com cuidado e mantém o espaço físico 
utilizado limpo e organizado. 

    

Habilidade para tomada de decisões: identifica situações 
problemáticas no cotidiano da área/unidade, analisando as 
causas e consequências e propõe ações viáveis para a sua 
resolutividade. 

    

Capacidade de liderança: analisa as potencialidades e 
limitações da equipe de enfermagem e busca estratégias 
educativas para orientação e promoção do 
desenvolvimento da equipe de enfermagem.  

    

Uso efetivo dos sistemas de informação: domínio dos 
instrumentos do fluxo das informações.  

    

Registros de Enfermagem: registros realizados de forma 
precisa e ordenada, domínio da terminologia em saúde, 
observa as normas ortográficas e as etapas do Processo 
de Enfermagem. 

    

TOTAL     

 

Soma Total do quadro 1: ____________ pts 
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No quadro 2 a seguir, assinale com uma X a coluna correspondente 

 

1 - Não demonstra domínio teórico              3 - Executa com necessidade de acompanhamento 

2 - Demonstra apenas domínio teórico        4 - Executa com autonomia e segurança 
 

Considere: 
1- 0,15 pontos 
2- 0,25 pontos 
3- 0,5 pontos 
4- 0,75 pontos 

 
Some o total de pontos obtidos no quadro 2: ______________ pts 
 
 

2 - HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ASSISTENCIAIS 
 

Atividades/Procedimentos 1 2 3 4 

Aferição dos sinais vitais e Pressão Arterial (conforme 
diretrizes) 

    

Teste de glicemia     

Administração de medicamentos enterais (oral, sublingual e 
gástrico) 

    

Administração de medicamentos parenterais (SC, IM, EV)     

Vacinação     

Teste do Pezinho     

Tratamento de feridas     

Retirada de pontos cirúrgicos     

Consulta de Enfermagem- Risco Habitual     

Consulta de Enfermagem- Programa HIPERDIA     

Consulta de Enfermagem ao Portador 
Hanseníase/Tuberculose 

    

Consulta de enfermagem à Criança      

Consulta de Enfermagem ao Adolescente     

Consulta de Enfermagem à Mulher (Planejamento 
reprodutivo, Citologia Oncótica, Prevenção do Câncer de 
Mama, Atenção à Mulher no Climatério) 

    

Consulta de Pré-Natal     

Condução de grupos operativos/Ações comunitárias para a 
Educação em Saúde 

    

Participação em atividades de promoção da saúde 
(Academias da Saúde, Saúde do Trabalhador, Saúde 
Mental, Saúde do Escolar, entre outras) 

    

Educação Permanente para a Equipe de Saúde     

Participação em Campanhas realizadas pelo Serviço/ 
Assistência de Enfermagem em Doenças Sazonais  

    

Visita Domiciliar     

TOTAL     

 
 

A nota final será a soma das notas dos quadros 1 e quadro 2 

 
Nota Final: ____________ 

 


