
 
Comissão Orientadora de Estágio do curso de Fisioterapia 

Ficha Individual de Avaliação Discente – Estágio Profissional 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

Aluno: ___________________________________________________________________________ 

Instituição: _______________________________________________________________________ 
 

2. CARGA HORÁRIA 

       Período: ______  de  ______________    à    ______  de  ______________  de  ______. 

       Horário: de ______ h  às  ______  h.                 Carga Horária Realizada: ________ horas. 

       Número de Faltas: ___________  

 

3. AVALIAÇÃO: cada item dos eixos valem de 0 a 10 – Para cada grupo de itens  fazer a média aritmética e depois 

calcular a nota com seus respectivos pesos.  

 

EIXO 1  

CONHECIMENTOS  NOTA – 0 a 10 

Fundamentação teórica (embasamento na literatura)  

Apresentação de trabalhos: seminários/ artigos/ palestras / cartazes / folders, etc  

Raciocínio clínico (O quê? Por quê? Com que objetivo?)  

NOTA 1 = média aritmética dos itens x peso   Média x 2,5= 

EIXO 2  

RACIOCÍNIO CLÍNICO: HABILIDADES NOTA – 0 a 10 

Aplicação de técnicas e instrumentos de avaliação (medidas de função, de desempenho)  

Registros de dados do paciente e do tratamento (capacidade de síntese / consistência / clareza / 
coerência / relevância dos dados) 

 

Capacidade de execução de condutas fisioterapêuticas / manuseio do paciente  

NOTA 2 = média aritmética dos itens x peso Média x 3 = 

EIXO 3  

ATITUDES NOTA – 0 a 10 

1. Conduta ética                                                                                      

2. Trabalho em equipe: cooperação, disponibilidade, interatividade, atitude construtiva,...  

3. Relacionamento interpessoal (com todos: alunos, profissionais, pacientes, etc)  

4. Interesse / Iniciativa (busca ativa para resolutividade de problemas e para acrescentar 
conhecimentos/experiências) 

 

5. Responsabilidade  

NOTA 3 = média aritmética dos itens x peso Média x 3 = 

6. Assiduidade                                                                                         

7. Pontualidade  

8. Organização  

9. Criatividade   

10. Vestimenta e cuidados pessoais (acessórios, unhas, cabelo,...)  

NOTA 4 = média aritmética dos itens x peso Média x 1,5 = 

NOTA FINAL – SOMA DAS QUATRO NOTAS  

Observações: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________. 

 
Assinatura do aluno:    __________________________________. 

 

 

Ass. Sup. de Estágio: _____________________________.     Ass. Prof. Orientador: ____________________________ 

Carimbo: 

 

 

Juiz de Fora, ______ de _________________ de _______. 


	Ficha Individual de Avaliação Discente – Estágio Profissional

