
 

Avaliação de módulo opção – “Electivo” 
Departamento de Medicina, Universidade do Algarve 

 
 

Parte I: A ser preenchido pelo estudante: 

 
Nome do Estudante:     

 

  

Nome do serviço:    
 

Instrutor/es Clínicos:    

 
Datas do ciclo: De   a    Lugar Clínico    

 
 
      Parte II: A ser preenchido pelo instrutor: 
 
     Tempo despendido (por favor indique quantas horas por semana o estudante despendeu no eletivo): 
 
 

 

 
Nota: Provavelmente vai achar satisfatório o desempenho da maioria dos estudantes. Alguns vão ser acima da média. Apenas um 
número muito reduzido vai ser excecional.  

 

 

Anamnese: O estudante obtém uma história organizada e completa.  

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Excecional □ Não observado 

 

Exame físico: O aluno realiza um exame físico completo que identifica conclusões pertinentes. 

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Excecional □ Não observado 

 

Resolução de casos clínicos: O aluno é lógico e conciso na interpretação dos dados, demonstra uma 

compreensão dos problemas do paciente e seleciona exames de forma adequada, evitando procedimentos 
desnecessários. 

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Excecional □ Não observado 

 

Manutenção dos registos: Osegistos clínicos são precisos e completos, as notas de progresso são ordenadas e informativas.  
 

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Excecional □ Não observado 

 
 

Profissionalismo: O aluno demostra consideração e respeito com os colegas, funcionários e pacientes e assume a 
responsabilidade de assistência ao paciente adequada ao seu nível de formação. 

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Excecional □ Não observado 

 

Aprendizagem baseada na prática: O aluno demonstra compromisso na aprendizagem, mostrando vontade na 

realização de todas as tarefas, realizando um esforço de aprendizagem independente e procurando  evidências 
científicas para ajudar a tratar dos pacientes. 

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Excecional □ Não observado 



 

Escrever o nome do aluno    
 

Avaliação de módulo opção – “Electivo” 
Departamento de Medicina, Universidade do Algarve 

 
 

Classificação geral 

□ Insatisfatório 

Necessita melhorar 

□ Satisfatório □ Acima da média □ Exceptional 

 

 

 

Comentários do Instrutor: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Recomendação: 
 

Eu recomendo que este aluno receba 
o seguinte grau baseado no seu 
desempenho clínico durante o 
estágio: 

□ Passa □ Não Passa 

□ Esta avaliação foi examinada com 

o aluno. 

 

 

Para uma recomendação “Não passa”: Por favor forneça a 
recomendação a respeito de um plano de retificação adequado. 
(Adicionar folha/s adicionais se necessário.) 

 

 

 
 

Parte III: Assinaturas: Instrutor por favor reveja a avaliação com o aluno  

 
1. Instrutor:   Data:    

 
 
2. Estudante:   Data:    

 

 
 

Reemcaminhe o formulário preenchido para: Prof. Pedro Castelo Branco, Coordenador de Eletivos 

(pjbranco@ualg.pt). 


