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OBJETIVOS E AVALIAÇÃO DO INTERNATO REGIONAL E SAÚDE COLETIVA 
 

O objetivo das instituições de ensino superior é contribuir para a formação integral 

do aluno. Entretanto, há consenso de que o ensino não está bem; a aprendizagem está 

insatisfatória e a função social das instituições está distante das reais necessidades da 

comunidade na qual estão inseridas. O Internato Regional e Saúde Coletiva vêm ao 

encontro destas necessidades, pois é uma proposta de estágio supervisionado, na qual o 

aluno vivencia o atendimento à saúde em nível de atenção primária, a indivíduos e 

coletividades, fazendo parte de uma equipe de sistema de saúde local, em cidade de nossa 

região. 

O Internato Regional e Saúde Coletiva têm por objetivo atender com resolutividade 

e encaminhar adequadamente os problemas de saúde da população de um município, 

fundamentado em evidências científicas e considerando-se os aspectos éticos, 

humanísticos, sociais e técnico-científicos, além de identificar pontos do Sistema de Saúde 

do município que poderiam ser melhorados.  

A intenção é que o aluno desenvolva capacidade de resolver problemas com 

competência técnica, habilidade e atitude adequadas. Para tanto, espera-se que o aluno faça 

auto-monitoramento dos conteúdos estudados e das atividades realizadas, 

responsabilizando-se ativamente por sua própria aprendizagem. Para acompanhar este 

desenvolvimento a proposta de avaliação é a de um PORTFÓLIO. 

 

O que é PORTFÓLIO? 

 

É um documento estruturado em que o aluno estagiário descreve e procura analisar 

experiências significativas que tenha tido durante o período de estágio, incorporando uma 

série de tarefas reflexivas ao longo do período. Nele serão registrados os processos de 

aprendizagem do aluno, seus comentários sobre pontos trabalhados de acordo com os 

objetivos do estágio. É composto de duas importantes dimensões: 

 

O produto - portfólio completo 

O processo - seleção e crítica sobre as atividades realizadas. 

 

O processo de desenvolvimento do portfólio consiste em quatro passos: coleção, 

seleção, reflexão e projeção: 

 

1. COLEÇÃO DAS ATIVIDADES – Neste momento o aluno deverá registrar num “diário 

de campo”, as atividades realizadas durante a semana representativas do seu aprendizado. 

 

 

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDEE  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CCUURRSSOO  DDEE  MMEEDDIICCIINNAA    

IINNTTEERRNNAATTOO  RREEGGIIOONNAALL  ––  SSAAÚÚDDEE  CCOOLLEETTIIVVAA  
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2. SELEÇÃO – o aluno deverá selecionar em conjunto com o preceptor ou não, aquelas 

atividades que entender mais importantes para demonstrar seu aprendizado em consonância 

com os objetivos do estágio. As atividades escolhidas deverão contemplar: 

 2 atendimentos clínicos – COM A DATA DOS ATENDIMENTOS!!! 

 1 visita domiciliar 

 1 reunião da equipe de saúde 

 1 reunião de grupo de pacientes e/ou palestras proferidas na comunidade. 

 

3. REFLEXÃO – O aluno deverá fazer uma síntese de leituras realizadas sobre as 

atividades escolhidas, com referências bibliográficas, e descrevê-las com análise crítica, 

relacionando a teoria com a prática. 

 

4. PROJEÇÃO – esta é a fase final da elaboração do Portfólio, onde o aluno deverá analisar 

todo seu período do estágio e sugerir ações para melhorar o sistema de saúde local e o 

desenvolvimento do internato. 

 

Instruções para apresentação do Portfólio: 

a) CAPA - Identificação do aluno 

   Local de realização do estágio 

   Identificação das pessoas que compõe a equipe de saúde. 

 

b) SUMÁRIO – Indicação do conteúdo do Portfólio de forma resumida. 

 

c) INTRODUÇÃO – justificativa e motivação na seleção das tarefas realizadas. 

Identificação breve do município. 

 

d) DESENVOLVIMENTO – deve conter o item de reflexão, isto é, descrição e análise 

das atividades selecionadas. 

 

e)  CONCLUSÃO – Aqui o item projeção finaliza e conclui o Portfólio. 

 

Observações: 

A fonte da letra deverá ser Arial ou Times New Roman, tamanho 12, com espaços 

de 1,5 entre as linhas do texto, contendo de 15 a 20 páginas e salvos em pdf. 

A avaliação do Internato Regional e Internato em Saúde Coletiva compreende 

avaliação do aluno pelo preceptor (o médico da Unidade básica de Saúde), segundo 

instrumento anexo e terá peso 40% do conceito final; e análise do Portfólio pelos 

professores supervisores do internato com peso 60% do conceito final. A nota mínima para 

aprovação é 7,0.  

A primeira apresentação do Portfólio será no final do 1º mês do Internato Regional e 

Saúde Coletiva, por ocasião da visita dos professores supervisores e a versão final ao 

término do período. 

Os portfólios deverão ser entregues nas datas que constam no anexo 1. Lembramos 

que os portfólios que forem entregues após a data terão peso 9,0 (nove). Os portfólios do 

Internato Regional fora de Santa Maria deverão ser enviados para o e- mail 

internatoregional@gmail.com e os do Internato Regional em Santa Maria e Internato em 

Saúde Coletiva para o e-mail mariluzaheberle@gmail.com . 

mailto:internatoregional@gmail.com
mailto:mariluzaheberle@gmail.com
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AVALIAÇÃO DOS PORTFÓLIOS – PONTUAÇÃO 

 

 

 
DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Introdução 0,5 

Casos clínico 1  

Caso propriamente dito 2,0 

Síntese de leituras realizadas com bibliografia 0,5 

Reflexão 0,5 

Caso clínico 2  

Caso propriamente dito 2,0 

Síntese de leituras realizadas com bibliografia 0,5 

Reflexão 0,5 

Visita domiciliar 2,0 

Reunião da equipe de pacientes 0,5 

Reunião da equipe de saúde 0,5 

Conclusão 0,5 

TOTAL 10,0 

 

 


