
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2021
 

Dispõe  sobre  a  padronização  das  avaliações
para o Curso Técnico em Enfermagem (currículo
4  módulos)  na  ESHP  –  Escola  de  Saúde  do
Hospital  Pompéia  e  suas  regras  de
operacionalização.

 

O Diretor da ESHP, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e,

• Considerando a necessidade de estabelecer a padronização e regras para as avaliações

do Curso Técnico em Enfermagem – currículo 4 módulos; 

RESOLVE: 

1. Componentes Curriculares com cargas horárias de 40 horas:

a) o professor deverá utilizar 3 instrumentos de avaliação diferentes;

b)  obrigatoriamente,  um  dos  instrumentos  deverá  ser  avaliação  teórica  escrita  individual,

neste caso, com peso de 70 pontos;

c) os dois outros instrumentos de avaliação terão peso de 10 e 20 pontos consecutivamente;

d)  estes  outros  dois  instrumentos  podem  ser:  trabalho  individual,  seminário,  pesquisa,

produção de material, leitura de artigo, atividade prática, tarefas;

e) a nota final será a soma dos 3 instrumentos, considerando ainda, as atitudes do estudante,

sendo o mesmo considerado APTO, quando obtiver uma pontuação igual  ou superior a 60

pontos;

f) caso o estudante não obtenha média igual ou superior a 60% na nota final, o professor

deverá aplicar uma recuperação (peso 100). Prevalece a maior pontuação entre a nota final e a

recuperação.

2. Componentes Curriculares com cargas horárias de 60 e 80 horas:

a) o professor deverá utilizar 4 instrumentos de avaliação, sendo 2 avaliações teóricas escritas



individuais, obrigatoriamente. Neste caso, com peso de 35 pontos cada avaliação;

b)  os  demais  instrumentos,  deverão  ser  diferentes  e  terão  peso  de  10  e  20  pontos

consecutivamente;

c) a nota final será a soma dos 4 instrumentos, considerando ainda, as atitudes do estudante,

sendo o mesmo considerado APTO, quando obtiver uma pontuação igual  ou superior a 60

pontos.

d) caso o estudante não obtenha média igual ou superior a 60% na nota final, o professor

deverá aplicar uma recuperação (peso 100). Prevalece a maior pontuação entre a nota final e a

recuperação.

3. Estágios, independentemente da carga horária:

a) a  avaliação acontecerá por  meio de instrumento específico para a avaliação de estágio

(anexo 1);

b) esta avaliação acontecerá, tantas vezes forem necessárias, até o término da carga horária

total de estágio;

c) a organização da escala e periodicidade das avaliações de estágio são de competência da

Supervisão Técnica da ESHP;

d) a nota final será definida pelo conjunto das avaliações parciais realizadas em consenso em

Conselho de Classe, sendo o aluno considerado APTO, quando obtiver uma pontuação igual ou

superior a 60 pontos, em cada critério (competências, habilidades e atitudes) e no mínimo 90%

de frequência, sem previsão de recuperação. 

4. Projetos Integradores I, II, III e Projeto de Investigação e Intervenção:

a) a avaliação acontecerá por meio de instrumento específico para a avaliação de projetos;

b)  a  avaliação  será  composta  por:  60  pontos  acerca  do  desenvolvimento  da  atividade

(individual e/ou em grupo) e 40 pontos serão destinados à apresentação do projeto;

c)  a nota final é a expressão deste instrumento avaliativo, sendo o aluno considerado APTO,

quando obtiver uma pontuação igual ou superior a 60 pontos, sem previsão de recuperação.



5. Observações Gerais:

a) Componentes Curriculares de teor teórico-prático poderão adotar avaliações práticas em

vez de teóricas;

b) O Componente Curricular de Leitura, comunicação e linguagem científica estão dispensados

da avaliação teórica escrita individual, devendo o professor organizar instrumentos avaliativos

e aprová-los junto à Supervisão Pedagógica;

c) As atividades de recuperação devem acontecer dentro da carga horária do componente

curricular.  Sugere-se  utilizar  o  último  dia  de  aula  do  componente  curricular,  após

encerramento e feed-back do professor e estudantes. 

Segue em anexo a esta instrução normativa:

Anexo 1 – Instrumento de Avaliação dos Estágios 

   Caxias do Sul, 01 de julho de 2021.
 
 

 
Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin

Diretor



ANEXO 1
INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO

AVALIAÇÃO PARCIAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Nome do Estudante:

Turma: Turno:

Estágio: Setor:

Período: Supervisor:

Critérios
Pontuação

90-100 75-89 60-74 0-59

Competências

1.Conhece e identifica os tipos de assistência.

2.Aplica  o  conhecimento  usando  as  terminologias  de  forma
correta.

3.Relaciona conhecimento teórico com a prática aplicada.

4.Tem  uma  percepção  ampla  do  cliente  visualizando  como  um
todo.

Total: soma das pontuações dividido por 4 =                  / Conceito:

Habilidades

1.Tem domínio e segurança na execução.

2.Usa  adequadamente  materiais  primando  pela  organização  do
setor.

3.Utiliza corretamente as técnicas de medicação.

4.Utiliza corretamente as técnicas.

Total: soma das pontuações dividido por 4 =                  / Conceito:

Atitudes

1. Tem postura ética e bom relacionamento com colegas e equipe.

2.Tem autocontrole e aceita críticas.

3.É pontual e assíduo.

4.Demonstra interesse e iniciativa.

5.Tem boa apresentação pessoal e utiliza material de bolso.

6.Comunica-se de forma clara com cliente e familiares.

Total: soma das pontuações dividido por 6  =                  / Conceito:



Comentários:

Frequência (faltas):

Caxias do Sul,           de                           de  20         .

___________________________________ ___________________________________

Assinatura do supervisor Assinatura do Aluno

AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

Parecer do Conselho de Classe:

Nota Final:

Parecer Final: Apto (   )     Não apto (   )

Caxias do Sul,           de                           de  20         .

____________________________________________________________________________________

Assinatura e carimbo dos presentes no Conselho de Classe

RÉGUA AVALIATIVA

A (90-100) - Atribuído ao estudante que atinge plenamente as competências, habilidades e atitudes desenvolvidas.

B  (75-89)  -  Atribuído  ao  estudante  que,  necessita  de  melhorias  no  desenvolvimento  de  suas  competências,  habilidades  e
atitudes. Sendo que este conceito será acompanhado de recomendações do seu supervisor e/ou responsável técnico.

C (60-74) - Atribuído ao estudante cujas competências, habilidades e atitudes estão em desenvolvimento, porém apresentam
dificuldades e para isso precisa ser melhor acompanhado e sinalizado em suas falhas e dificuldades.

D (0-59) - Atribuído ao estudante que não atingiu as competências, habilidades e atitudes previstas.

OBSERVAÇÃO: Será considerado apto o estudante que atingir 90% de frequência e mínimo de 60 pontos (Conceitos A, B ou C)
nas competências, habilidades e atitudes.


