
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM/RS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - COREMU

Nome Residente:...........................................................R1 ( ) R2 ( ) Área de Concentração:..............................................

A (10,0 a 9,1); A- (9,0 a 8,1); B (8,0 a 7,1); B- (7,0 a 6,1); C (6,0 a 5,1); C- (5,0 a 4,1); D (4,0 a 3,1); D- (3,0 a 2,1); E (2,0 a 1,1); E- (1,0 a 0,0).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: sinalizações que demonstrem como o processo de
aprendizagem critico-reflexiva se desenvolveu com a construção do portfólio

NOTA NUMERICA
(0 A 10)

TUTOR E
PRECEPTOR

RESIDENTE

1. COMPROMISSO: Apresenta(ou) responsabilidade com o cumprimento da escala pré-definida
(atividades práticas e teórico-práticas) incluindo local, horários e pactuações.

2. CORESPONSABILIDADE E ENVOLVIMENTO: Explora(ou) suas potencialidades no processo de
formação e evidencia empenho para ampliar capacidades de desempenho de ações de campo
(interprofissional e interprofissional) a partir da interface com ações de núcleo do saber-fazer profissional,
contribuindo tanto para o grupo de colegas, bem como para as equipes dos serviços envolvidos.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca(ou) ampliar sua capacidade de leitura ampliada e problematizadora
da realidade, analisando os aspectos relacionados aos processos de trabalho, aos cenários e aos atores
envolvidos, às oportunidades e aos obstáculos à melhoria do cuidado, gestão e/ou educação na saúde.

4. OLHAR CRITICO-REFLEXIVO: Evidencia(ou) abertura, disponibilidade e pensamento crítico
para identificar sentidos produzidos frente a um determinado problema vivenciado na realidade,
reconhecendo a existência de interesses em jogo e possibilidades de intervenção construtiva permeada
numa abordagem humanística e pedagógica.

5. DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO CRÍTICO-REFLEXIVO: Busca(ou) respaldo
(teórico) interfaceado aos preceitos das Políticas públicas de saude, de modo a subsidiar o movimento de
(re)significação das vivencias cotidianas, tornando explicito a produção e a internalização de novos
sentidos que contribuam com o desenvolvimento de competências, alinhadas aos Princípios e Diretrizes do
SUS.

6. DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES (SABER FAZER):

6.1 Apresenta(ou) empenho em desenvolver ações práticas de campo (interdisciplinar e intersetorial) a
partir dos conhecimentos acessados, significados e internalizados, de modo a mobilizar o desenvolvimento
de competências afins.

6.2 Apresenta(ou) empenho em mobilizar ações práticas de núcleo de modo a agregar valor Às ações de
campo visando a integralidade da atenção

6.3 Apresenta(ou) interesse, empenho e compromisso para com o desenvolvimento de procedimentos,
técnicas, protocolos e outros instrumentos normatizados na instituição em que atua, de modo a atuar
com segurança.

7. OLHAR AMPLIADO e HUMANIZADO: Evidencia(ou) Princípios da Política Nacional de
Humanização no seu modo de pensar e fazer: transversalidade; interdisciplinaridade;
intersetorialidade; indissociabilidade entre atenção e gestão; autonomização dos sujeitos; clinica
ampliada; fomento de grupalidade, coletivos e redes integradas; defesa direitos dos usuários e
ambiência.

8. ATUAÇÃO PLANEJADA: Faz (fez) uso do Plano e Relato Anual de Atividades Práticas, construídos no
e com o grupo, para orientar as suas ações cotidianas, de modo a garantir a qualificação do seu processo
formativo e do grupo bem como dos serviços em que está inserido.

9. GESTÃO DE CONFLITOS:
9.1 Lida(ou) de maneira positiva com conflitos, buscando identificar sua natureza, promovendo a construção

de um ambiente de confiança, que potencialize a agregação das pessoas em torno da visão de melhoria da
atenção-gestão à saúde.

9.2 Promove(u a construção de pactos que considerem a perspectiva dos atores envolvidos, de modo a
construir complementaridades das diferentes abordagens.

9.3 Busca(ou) por resultados que agreguem valor à saúde e à qualidade de vida das pessoas e da sociedade.

10. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Capaz de atuar junto a sua equipe (colegas residentes,
equipes do serviço, tutores, preceptores, cogestores e usuários) de modo participativo, colaborativo,
integrativo, estabelecendo relações de confiança

Conceito final do TUTOR E PRECEPTOR

AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PRATICA DE CAMPO DATA:....../........./...........



Observações Tutor e Preceptor :

Comentários adicionais do residente ou colegas (opcional)

Proposição e compromisso assumidos pelo Residente

Assinaturas

Tutor(es) ( ) Campo

Precepto (es) ( ) Campo

Residente:



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM/RS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - COREMU

Nome Residente:...........................................................R1 ( ) R2 ( ) Área de Concentração:..............................................

A (10,0 a 9,1); A- (9,0 a 8,1); B (8,0 a 7,1); B- (7,0 a 6,1); C (6,0 a 5,1); C- (5,0 a 4,1); D (4,0 a 3,1); D- (3,0 a 2,1); E (2,0 a 1,1); E- (1,0 a 0,0).

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO: sinalizações que demonstrem como o processo de aprendizagem
formativa se desenvolveu

RESIDENTE
(0 A 10)

1. COMPROMISSO: Apresenta(ou) responsabilidade com o cumprimento da escala pré-definida (atividades práticas e
teórico-práticas) incluindo local, horários e pactuações.

2. CORESPONSABILIDADE E ENVOLVIMENTO: Explora(ou) suas potencialidades no processo de formação e
evidencia empenho para ampliar capacidades de desempenho de ações de campo (interprofissional e interprofissional) a
partir da interface com ações de núcleo do saber-fazer profissional, contribuindo tanto para o grupo de colegas, bem como
para as equipes dos serviços envolvidos.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO: Busca(ou) ampliar sua capacidade de leitura ampliada e problematizadora da realidade,
analisando os aspectos relacionados aos processos de trabalho, aos cenários e aos atores envolvidos, às oportunidades e
aos obstáculos à melhoria do cuidado, gestão e/ou educação na saúde.

4. OLHAR CRITICO-REFLEXIVO: Evidencia(ou) abertura, disponibilidade e pensamento crítico para identificar
sentidos produzidos frente a um determinado problema vivenciado na realidade, reconhecendo a existência de interesses
em jogo e possibilidades de intervenção construtiva permeada numa abordagem humanística e pedagógica.

5. DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTO CRÍTICO-REFLEXIVO: Busca(ou) respaldo (teórico)
interfaceado aos preceitos das Políticas Públicas de Saúde, de modo a subsidiar o movimento de (re)significação das
vivencias cotidianas, tornando explicito a produção e a internalização de novos sentidos que contribuam com o
desenvolvimento de competências, alinhadas aos Princípios e Diretrizes do SUS.

6. DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES (SABER FAZER):

1.1 Apresenta(ou) empenho em desenvolver ações práticas de campo (interdisciplinar e intersetorial) a partir dos
conhecimentos acessados, significados e internalizados, de modo a mobilizar o desenvolvimento de competências afins.

1.2 Apresenta(ou) empenho em mobilizar ações práticas de núcleo de modo a agregar valor Às ações de campo
visando a integralidade da atenção

1.3 Apresenta(ou) interesse, empenho e compromisso para com o desenvolvimento de procedimentos, técnicas, protocolos e
outros instrumentos normatizados na instituição em que atua, de modo a atuar com segurança.

2. OLHAR AMPLIADO e HUMANIZADO: Evidencia(ou) Princípios da Política Nacional de Humanização no seu
modo de pensar e fazer: transversalidade; interdisciplinaridade; intersetorialidade; indissociabilidade entre atenção
e gestão; autonomização dos sujeitos; clinica ampliada; fomento de grupalidade, coletivos e redes integradas; defesa
direitos dos usuários e ambiência.

3. ATUAÇÃO PLANEJADA: Faz (fez) uso do Plano e Relato Anual de Atividades Práticas, construídos no e com o grupo,
para orientar as suas ações cotidianas, de modo a garantir a qualificação do seu processo formativo e do grupo bem como
dos serviços em que está inserido.

4. GESTÃO DE CONFLITOS:
4.1 Lida(ou) de maneira positiva com conflitos, buscando identificar sua natureza, promovendo a construção de um ambiente

de confiança, que potencialize a agregação das pessoas em torno da visão de melhoria da atenção-gestão à saúde.
4.2 Promove a construção de pactos que considerem a perspectiva dos atores envolvidos, de modo a construir

complementaridades das diferentes abordagens.
4.3 Busca(ou) por resultados que agreguem valor à saúde e à qualidade de vida das pessoas e da sociedade.

5. RELACIONAMENTO INTERPESSOAL: Capaz de atuar junto a sua equipe (colegas residentes, equipes do serviço,
tutores, preceptores, cogestores e usuários) de modo participativo, colaborativo, integrativo, estabelecendo relações
de confiança

Auto Conceito final parcial

AUTO AVALIAÇÃO DA FORMAÇÃO PRÁTICA DE CAMPO DATA:....../........./...........



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA – UFSM/RS
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS

COORDENAÇÃO DA COMISSÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL
E EM ÁREA PROFISSIONAL DA SAÚDE - COREMU

Residente: ..................................................................................................... R1 ( ) R2 ( ) Profissão: .....................................................

Área de concentração: ................................................................................ Unidade de referência: ...............................................................

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DA FUNÇÃO DE PRECEPTORIA

(1)
Acompanham
ento/suporte
nos campos de
pratica

Como ocorre:

Contribuições:

Desafios

(2)
Participação
no Plano e
Relatório

Como ocorre:

Contribuições:

Desafios

(3)
Participação
Tutorias

Como ocorre:

Contribuições:

Outras
observações

AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE PRECEPTORIA DE CAMPO Data: ......../........./..........


