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Este documento tem por objetivo recolher a sua opinião sobre o local onde realizou o ensino clínico. 

EscolaEscolaEscolaEscola _______________________________________________    Curso Curso Curso Curso _________________________ 

Ensino ClíEnsino ClíEnsino ClíEnsino Clíniconiconiconico ________________________________________________________ Ano curricularAno curricularAno curricularAno curricular _____ 

Nome (unidade de saúde e serviço):Nome (unidade de saúde e serviço):Nome (unidade de saúde e serviço):Nome (unidade de saúde e serviço):________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
Tendo como referência a unidade de saúde/serviço onde realizou o ensino clínico, responda às seguintes 
questões, colocando um círculo em torno do número que achar conveniente, numa escala de 1 a 5 onde: 
 

1111 - Não concordo          2222 - Concordo pouco          3333    ----    Concordo          4444 - Concordo muito          5555 - Concordo muitíssimo 
 

1.1.1.1. INSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕESINSTALAÇÕES    

1.11.11.11.1 Adaptadas às necessidades de aprendizagem/formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de Adaptadas às necessidades de aprendizagem/formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de Adaptadas às necessidades de aprendizagem/formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de Adaptadas às necessidades de aprendizagem/formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de 
estágio/aquisição de competências)estágio/aquisição de competências)estágio/aquisição de competências)estágio/aquisição de competências)    

    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

1.21.21.21.2 Estão criadas condições para assegurar a alimentação dos estudantesEstão criadas condições para assegurar a alimentação dos estudantesEstão criadas condições para assegurar a alimentação dos estudantesEstão criadas condições para assegurar a alimentação dos estudantes    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

1.31.31.31.3 É considerado um eÉ considerado um eÉ considerado um eÉ considerado um espaço para vestiário dos estudantesspaço para vestiário dos estudantesspaço para vestiário dos estudantesspaço para vestiário dos estudantes    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

 

2.2.2.2. MEIOS HUMANOSMEIOS HUMANOSMEIOS HUMANOSMEIOS HUMANOS    

2.12.12.12.1 Ajustados ao nível de formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de estágio/aquisição de competências)Ajustados ao nível de formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de estágio/aquisição de competências)Ajustados ao nível de formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de estágio/aquisição de competências)Ajustados ao nível de formação dos estudantes (cumprimento dos objetivos de estágio/aquisição de competências)    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

2.22.22.22.2 A equipa de profissionais é cooperante na promoção da aprendizagem dos estudantesA equipa de profissionais é cooperante na promoção da aprendizagem dos estudantesA equipa de profissionais é cooperante na promoção da aprendizagem dos estudantesA equipa de profissionais é cooperante na promoção da aprendizagem dos estudantes    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

2.32.32.32.3 A eA eA eA equipa do serviço, que não tem intervenção direta na formação dos estudantes, colabora promovendo a quipa do serviço, que não tem intervenção direta na formação dos estudantes, colabora promovendo a quipa do serviço, que não tem intervenção direta na formação dos estudantes, colabora promovendo a quipa do serviço, que não tem intervenção direta na formação dos estudantes, colabora promovendo a 
aprendizagem dos mesmos.aprendizagem dos mesmos.aprendizagem dos mesmos.aprendizagem dos mesmos.    

    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

2.42.42.42.4 O monitor do ensino clínico demonstra conhecimentos técnicos e científicos compatíveis com esta etapa da O monitor do ensino clínico demonstra conhecimentos técnicos e científicos compatíveis com esta etapa da O monitor do ensino clínico demonstra conhecimentos técnicos e científicos compatíveis com esta etapa da O monitor do ensino clínico demonstra conhecimentos técnicos e científicos compatíveis com esta etapa da 
formaçãoformaçãoformaçãoformação    

    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  
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3.3.3.3. RELEVÂNCIA RELEVÂNCIA RELEVÂNCIA RELEVÂNCIA DAS ATIVIDADES PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIASDAS ATIVIDADES PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIASDAS ATIVIDADES PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIASDAS ATIVIDADES PARA O CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS E AQUISIÇÃO DE COMPETÊNCIAS    

3.13.13.13.1 Na presença dos estudantes, aNa presença dos estudantes, aNa presença dos estudantes, aNa presença dos estudantes, adaptação das rotinas da unidade/serviço à aprendizagemdaptação das rotinas da unidade/serviço à aprendizagemdaptação das rotinas da unidade/serviço à aprendizagemdaptação das rotinas da unidade/serviço à aprendizagem    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

3.23.23.23.2 Preocupação em cumprir os Preocupação em cumprir os Preocupação em cumprir os Preocupação em cumprir os objetivos do ensino clínicoobjetivos do ensino clínicoobjetivos do ensino clínicoobjetivos do ensino clínico    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

3.33.33.33.3 Implementação de estratégias com visImplementação de estratégias com visImplementação de estratégias com visImplementação de estratégias com vista ao desenvolvimento de competências previstas para o ensino clínicota ao desenvolvimento de competências previstas para o ensino clínicota ao desenvolvimento de competências previstas para o ensino clínicota ao desenvolvimento de competências previstas para o ensino clínico    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

3.43.43.43.4 Criação de mecanismos que asseguram o treino de atividades em equipaCriação de mecanismos que asseguram o treino de atividades em equipaCriação de mecanismos que asseguram o treino de atividades em equipaCriação de mecanismos que asseguram o treino de atividades em equipa    
    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

3.53.53.53.5 Conjugação das estratégias para a aprendizagem, dos estudantes, com manutenção da resposta esperada pelo Conjugação das estratégias para a aprendizagem, dos estudantes, com manutenção da resposta esperada pelo Conjugação das estratégias para a aprendizagem, dos estudantes, com manutenção da resposta esperada pelo Conjugação das estratégias para a aprendizagem, dos estudantes, com manutenção da resposta esperada pelo 
serviçserviçserviçserviço inserida na organização de saúdeo inserida na organização de saúdeo inserida na organização de saúdeo inserida na organização de saúde    

    

Sem opinião

61

Não concordo Concordo pouco Concordo Concordo muito Concordo muitíssimo

2 3 4 5  

 

4.4.4.4. AVALIAÇÃO GLOBAL DO ESTÁGIOAVALIAÇÃO GLOBAL DO ESTÁGIOAVALIAÇÃO GLOBAL DO ESTÁGIOAVALIAÇÃO GLOBAL DO ESTÁGIO 

4.14.14.14.1 Com base na escala apresentada como classificaria o local onde realizou o ensino clínico Com base na escala apresentada como classificaria o local onde realizou o ensino clínico Com base na escala apresentada como classificaria o local onde realizou o ensino clínico Com base na escala apresentada como classificaria o local onde realizou o ensino clínico     

1 2 3 4 5

Não satisfaz Satizfaz pouco Satisfaz Satisfaz bem Satisfaz bastante

    

4.24.24.24.2 Em que medida satisfez as suas expetativasEm que medida satisfez as suas expetativasEm que medida satisfez as suas expetativasEm que medida satisfez as suas expetativas    

1 2 3 4 5

Não satisfaz Satizfaz pouco Satisfaz Satisfaz bem Satisfaz bastante

    

 

5.5.5.5. COMENTÁRIOS/SUGESTÕESCOMENTÁRIOS/SUGESTÕESCOMENTÁRIOS/SUGESTÕESCOMENTÁRIOS/SUGESTÕES    (se pretender deixe algum com(se pretender deixe algum com(se pretender deixe algum com(se pretender deixe algum comentário ou sugestão)entário ou sugestão)entário ou sugestão)entário ou sugestão) 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
 

Muito obrigado 


