
 

 

 

 

 

 

 

 

Manual de Avaliação para o  

Módulo de Escolha do Estudante  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação Laboratorial e 

Investigação Clínica 

  



 

Módulo de Escolha do Estudante 

Nome do Estudante: 
 

Tema do MEE: 
 

Nome do Tutor: 
 

 

Investigação Laboratorial / Investigação Clínica 

Parâmetro Ponderação Classificação (0-20) 

Envolvimento no trabalho  30%  

Compreensão da base científica; análise 

crítica da literatura 
30% 

 

Avaliação crítica da adequação dos 

métodos e resultados 
30% 

 

Organização dos elementos de avaliação 10%  

Classificação Final   

 

Data: ___ / ___ / ___ 

Assinatura:  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Revisão Bibliográfica 



 

Módulo de Escolha do Estudante 

Nome do Estudante: 
 

Tema do MEE: 
 

Nome do Tutor: 
 

 

Revisão bibliográfica 

Parâmetro Ponderação Classificação (1-20) 

Compreensão do tema 25%  

Exatidão na exposição 25%  

Abrangência da exposição 25%  

Organização/Estilo 15%  

Apresentação 10%  

Classificação Final   

 

 

Data: ___ / ___ / ___ 

 

Assinatura:  

  



 

 

Grelha de avaliação de trabalho de Revisão Bibliográfica 

Classificação Descrição 

18-20 

Trabalho bem escrito, lógico, organizado e exato, cobrindo todos 
os principais aspetos do tema. Evidência de análise crítica 
demonstrada pela seleção e apresentação do material. Grande 
qualidade de apresentação e análise. 

15-17 

Trabalho bem escrito, lógico, organizado e exato, cobrindo a 
maioria dos principais aspetos do tema. Alguma evidência de 
estudo independente. Demonstra boa compreensão. Grande 
qualidade de apresentação e análise. 

12-14 
Trabalho correto, cobrindo a maioria dos principais aspetos do 
tema, mas com pouca evidência de estudo independente ou 
análise crítica. Qualidade aceitável de apresentação e análise. 

9-11 
Trabalho adequado, com uma cobertura superficial dos aspetos 
básicos do tema. Compreensão básica, mas superficial e de pouca 
qualidade em várias áreas 

<9 
Trabalho não-sistemático, incompleto ou incorreto. Sem 
identificação dos aspetos principais do tema. Utilização de 
material inadequado e/ou desorganizado. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Formativo / Intervenção comunitária 



 

Módulo de Escolha do Estudante 

Avaliação de Trabalho Escrito 

Nome do Estudante: 
 

Tema do MEE: 
 

Nome do Tutor: 
 

 

Formativo / Intervenção comunitária 

Parâmetro Ponderação Classificação (0-20) 

Elaboração da Proposta de 

Intervenção Pedagógica (PIP) 
40% 

 

Recursos técnico-

pedagógicos 
30% 

 

Documento de reflexão crítica 

(DRC) 
30% 

 

Classificação Final   

 

 

Data: ___ / ___ / ___ 

 

Assinatura:  

 

 



 

Avaliação nos módulos de MEE Formativo / Intervenção 

comunitária 

Parâmetros Ponderação 

Proposta de Intervenção Pedagógica (PIP) 40% 

 Enquadramento geral da formação 10% 

 Definição e coerência dos objetivos gerais 10% 

 Definição e coerência dos objetivos 

específicos 
10% 

 Adequação do plano curricular 10% 

Recursos técnico-pedagógicos * 30% 

 Organização e adequação da informação 15% 

 Apresentação, atratividade e legibilidade 5% 

 Facilidade de utilização 5% 

 Identificação das fontes 5% 

Documento de reflexão crítica (DRC) ** 30% 

 Diagnóstico de necessidades de formação 5% 

 Construção de objetivos e conteúdos 

formativos 
5% 

 Organização da ação de formação 5% 

 Execução e acompanhamento da 

formação 
5% 

 Avaliação crítica dos resultados da 

formação 
10% 

 

* Vide Anexo 2.1. ** Vide Anexo 2.2. 

  



 

 

Anexo 1 

Critérios para a avaliação dos recursos técnico-pedagógicos 

apresentados pelo aluno/formador 

 

Organização e adequação da 

informação 

 Clareza da estrutura; 

 Lógica de agrupamento dos conteúdos e homogeneidade 

dos mesmos; 

 Articulação dos conteúdos com o itinerário pedagógico 

estabelecido. 

Apresentação, atratividade e 

legibilidade 

 Apresentação gráfica e adequação aos formandos; 

 Equilíbrio ente conteúdos de texto, imagens, gráficos, 

áudio, entre outros. 

Facilidade de utilização 

 Adequação das características físicas do recurso aos 

objetivos da sua utilização; 

 Funcionalidade e facilidade de consulta. 

Identificação das fontes 

 Identificação clara de todas as fontes e autores que 

contribuíram para a conceção ou adaptação do recurso 

pedagógico, visando garantir uma dimensão ética dessa 

atividade, salvaguardando direitos de autor. 

 

  



 

Anexo 2 

Critérios para a avaliação do documento de reflexão crítica 

Diagnosticar necessidades de 

formação 

 Existência de racional, preferencialmente baseado num 

diagnóstico de necessidades formativas, que justifique o 

desenvolvimento da ação formativa; 

 Análise de competências a desenvolver e identificação do valor 

crítico; 

 Adequada definição do perfil de entrada dos formandos, 

sustentado na lista de competências a desenvolver. 

Construção de objetivos e conteúdos 

formativos 

 Análise da adequação dos objetivos de aprendizagem face às 

competências a desenvolver; 

 Definição da organização da formação face ao tipo e nível de 

resultados de aprendizagem a alcançar.  

Organização da ação de formação 

 Adequação dos módulos formativos aos objetivos de 

aprendizagem, formas de organização da formação e público-

alvo; 

 Racional para seleção de conteúdos de formação, 

nomeadamente instrumentos de avaliação da aprendizagem, 

bem como a respetiva sequência no itinerário formativo 

sustentada em estratégias pedagógicas adequadas aos 

formandos. 

Execução e acompanhamento da 

formação 

 Capacidade de monitorizar a execução do plano de formação, 

com adequado acompanhamento pedagógico aos formandos; 

 Capacidade de responder a situações imprevistas em cenários 

formativos. 

Avaliação crítica dos resultados da 

formação 

 Reconhecimento da pertinência do acompanhamento pós-

formação como fonte de informação sobre os resultados e 

benefícios alcançados com a ação de formação; 

 Capacidade de definir e aplicar métodos e instrumentos de 

avaliação dos resultados da formação e da satisfação dos 

intervenientes com o processo formativo, tendo por base um 

racional de controlo da qualidade do mesmo. 

 Capacidade de promover sugestões de melhoria tendo como 

base uma análise crítica aos resultados dos instrumentos de 

avaliação da aprendizagem e de satisfação da formação. 



 

Grelha de avaliação de trabalho escrito 

[PIP + Documento de Reflexão Crítica (DRC)] 

Classificação Descrição 

18-20 

Trabalho bem escrito, lógico, organizado e exato, cobrindo 
os aspetos mais pertinentes do tema desenvolvido. Forte 
capacidade de análise crítica evidenciada na construção da 
PIP e do DRC. Elevada qualidade de apresentação e análise 
crítica. 

15-17 

Trabalho bem escrito, lógico, organizado e exato, cobrindo a 
maioria dos aspetos mais pertinentes do tema. Demonstra 
capacidade de análise crítica evidenciada na construção da 
PIP e do DRC. Boa qualidade de apresentação e análise 
crítica. 

12-14 

Trabalho com alguns aspetos de caracter técnico, científico 
e/ou pedagógicos abordados com inexatidão, com uma 
organização adequada, cobrindo alguns aspetos mais 
pertinentes do tema. Demonstra alguma capacidade de 
análise crítica evidenciada na construção da PIP e do DRC. 
Qualidade aceitável de apresentação e análise crítica. 

9-11 

Trabalho com aspetos de caracter técnico, científico e/ou 
pedagógicos abordados com inexatidão, com uma 
organização adequada, mas com uma cobertura superficial 
dos aspetos fundamentais do tema. Demonstra fraca 
capacidade de análise crítica evidenciada na construção da 
PIP e do DRC. Qualidade medíocre de apresentação e análise 
crítica. 

<9 

Trabalho não-sistemático, incompleto ou incorreto. Sem 
identificação dos aspetos principais do tema. Utilização de 
material inadequado e/ou desorganizado. Ausência ou 
muito fraca capacidade de análise crítica evidenciada na 
construção da PIP e do DRC. Qualidade de apresentação e 
análise crítica não adequada. 

 

 

 

 


