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Departamento de Nutrição

FICHAS DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO EM NUTRIÇÃO CLÍNICA
IDENTIFICAÇÃO
Nome do estagiário:
Local do estágio:

Supervisor da concedente:

Data de início:

Data de término:

Professor orientador:

AVALIAÇÃO DO NUTRICIONISTA DO DEPNUT
Avaliação Semanal
Item

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

Estudo

de Caso 1

de Caso 2

de Caso 3

de Caso 4

de Caso 5

de Caso 6

Introdução: Embasamento teórico/científico
com referência sobre todas as patologias
apresentadas pelo paciente e suas possíveis
relações com o histórico de vida.
Histórico de doenças na família, pregressa e
atual.
Avaliação Nutricional (Triagem Nutricional NRS 2002, antropometria (peso, altura, IMC,
pregas cutâneas e circunferência da panturrilha,
exame físico, exame bioquímico; interação
droga-nutriente)
Diagnóstico Clínico e Nutricional (Elaborar
parecer

baseando-se

antropométricas,

nas

variáveis

dietéticas, bioquímicas e

exame físico)
Cálculo

das

necessidades

nutricionais:

necessidade de energia e proteína (justificativa
com referência), quantificação da dieta ingerida
se oral (recordatório alimentar 24h), se enteral
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ou parenteral (volume prescrito x volume
infundido).
Prescrição

dietética:

características

da

composição (kcal/PTN) e da consistência da
dieta; vias de administração; orientações
nutricionais durante internação e de alto (caso
ocorra).
Evolução clínica (Apresentar o estado do
paciente,

tratamento,

gastrointestinais, fezes, urina,

sintomas
aceitação da

dieta - diariamente e avaliação nutricional
semanalmente).
Conclusão do acompanhamento nutricional:
Parecer crítico, coerente e ético. Sugestões.
VALOR

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

NOTA
25,0 → NOTA: ___________

PARCIAL 1
Avaliação Global
Nota
Iniciativa, independência e autoconfiança
(capacidade de resolver problemas, de
desenvolver e sugerir modificações e inovações)
Qualidade do trabalho, dedicação e
responsabilidade (cumprimento das normas e
regulamentos da instituição de ensino e do local
de estágio. Assiduidade e pontualidade.
Cuidado com materiais, equipamentos e bens
da instituição concedente do estágio)
Relações interpessoais (facilidade de contato e
interação com grupo)
Postura ética (respeitar as diferenças culturais,
econômicas e sociais)
PARCIAL 1
Total (1 +2)

Observação

1,5

1,5

1,0
1,0
5,0
30,0

Assinatura do Nutricionista do DEPNUT: _________________________________ Data: ____/____/______
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Nome do estagiário:
Local do estágio:

Supervisor da concedente:

Data de início:

Data de término:

Professor orientador:

AUTOAVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Prezado Estagiário, essa é sua ficha de autoavaliação. Sugerimos que a mesma seja preenchida após um momento reflexivo,
levando em conta seu desempenho durante todo o período de estágio.
Você deverá marcar um “X” no conceito que se refere ao item avaliado. Posteriormente, deverá contabilizar quantas vezes cada
conceito esteve presente e indicá-los no quadro subsequente.
Item

Raramente

Às vezes

Sempre

Fui pontual e assíduo no estágio.
Procurei aprofundar meu conhecimento técnico e consegui aplica-lo em diferentes
situações.
Demonstrei iniciativa, segurança e interesse pelas atividades do setor no qual realizei o
estágio.
Procurei realizar meu trabalho da melhor maneira possível, dedicando-me a todas as
atividades propostas.
Colaborei com novas ideias e propostas para o setor ou instituição que realizei estágio.
Fui organizado, respeitei os compromissos assumidos e cumpri os prazos estabelecidos
Aceitei críticas, tentei corrigir meus erros e melhorar minha atuação durante todo o
período de estágio.
Fui cordial com as pessoas e procurei um bom relacionamento com a equipe.
Fui transparente em minhas ações. Respeitei e cumprir as regras do estágio.
Demonstrei zelo com o patrimônio.
Comentários (Opcional)

Tabulação da autoavaliação:
Total de Raramente
Total de Ás vezes
Total de Sempre

Data: ___/____/______

_______________________________________
Assinatura do Estagiário

Data: ___/____/______

_______________________________________
Assinatura do Nutricionista do DEPNUT

Nota Final:
Valor

Nota

5,0
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AVALIAÇÃO DOCENTE
Nome do Estagiário: ___________________________________________________________________________
Local do Estágio: _________________________________ Professor orientador: ___________________________
AVALIAÇÃO DO ESTUDO DE CASO FINAL – PARTE ESCRITA
Critérios
Valor
Nota

Observações

2,0
Introdução: Embasamento teórico/científico com
referência sobre todas as patologias apresentadas pelo
paciente e suas possíveis relações com o histórico de
vida.
2,0
Histórico de doenças na família, pregressa e atual.
3,0
Avaliação Nutricional (Triagem Nutricional -NRS 2002,
antropometria (peso, altura, IMC, pregas cutâneas e
circunferência da panturrilha, exame físico, exame
bioquímico; interação droga-nutriente)
2,0
Diagnóstico Clínico e Nutricional (Elaborar parecer
baseando-se nas variáveis antropométricas, dietéticas,
bioquímicas e exame físico)
3,0
Cálculo das necessidades nutricionais: necessidade de
energia e proteína (justificativa com referência),
quantificação da dieta ingerida se oral (recordatório
alimentar 24h), se enteral ou parenteral (volume
prescrito x volume infundido).
3,0
Prescrição dietética: características da composição
(kcal/PTN) e da consistência da dieta; vias de
administração; orientações nutricionais durante
internação e de alto (caso ocorra).
2,0
Evolução clínica (Apresentar o estado do paciente,
tratamento, sintomas gastrointestinais, fezes, urina,
aceitação da dieta - diariamente e avaliação nutricional
semanalmente).
3,0
Conclusão do acompanhamento nutricional: Parecer
crítico, coerente e ético. Sugestões.
PARCIAL 1
20,0
OBS: O estudante que entregar o estudo de caso da 4ª semana e/ou estudo de caso final fora do prazo determinado, perderá 5,0
(cinco pontos) na sua nota final, a não ser que tal situação tenha sido previamente acordada com o professor orientador.
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AVALIAÇÃO DO ESTUDO DE CASO – APRESENTAÇÃO

Nome do Estagiário: ___________________________________________________________________________
Local do Estágio: _________________________________
Membros da Banca: ___________________________________________________________
____________________________________________________________

Critérios
Valor
Revisão bibliográfica
1,0
Apresentação da Avaliação Nutricional 2,0
(Triagem Nutricional, ASG, Anamnese,
Antropometria, Avaliação Dietética,
Exame bioquímico, Sinais Clínicos)
Elaboração do Diagnóstico Nutricional
2,0
Conduta nutricional (prescrição dietética, 3,0
quantificação e adequação nutricional,
monitoramento
e intervenção nas
intercorrências)
Acompanhamento
e
evolução 1,0
dietoterápica
Conclusão do acompanhamento
1,0
Arguição
5,0
PARCIAL 2
15,0

TOTAL (parcial 1 + parcial 2)

Avaliador 1

Avaliador 2

Nota

Observações

35,0

Assinatura do Professor Orientador: _________________________________ Data: ____/____/______
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES A SEREM APRESENTADAS PARA O PROFESSOR ORIENTADOR

- No 1ª dia de estágio:
Reunião com os alunos.

- Na 4ª semana de estágio:
Apresentar um estudo de caso por escrito para o professor orientador, o retorno da correção será no máximo
em uma semana.
Se julgar necessário pode solicitar uma reunião para discussão do caso.

- Na 6ª semana de estágio:
Apresentar uma prévia do Estudo de Caso Final por escrito para o professor, o retorno da correção será no
máximo em uma semana. Se julgar necessário pode solicitar uma reunião para discussão do caso.
O estudante que entregar os estudos de caso fora do prazo determinado, perderá 5,0 (cinco pontos)
na sua nota final, a não ser que tal situação tenha sido previamente acordada com o professor
orientador.

- Entrega do Estudo de Caso final (3 cópias impressas e a cópia on line): entrega 5 cinco dias úteis
antes do fim do estágio.
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