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EDITAL N° 065/2018 DE PROCEDIMENTOS PARA A PARTICIPAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
PORTFÓLIO, SEMESTRE 2018.2, DA FACULDADE SETE DE SETEMBRO– FASETE. 

 
A Prof. Esp. Raema Neves Cotrim em conjunto com a FASETE - Faculdade Sete de Setembro,  credenciada a 
funcionar como Instituição de Ensino Superior através da Portaria/MEC n.º 206/2002 – D.O.U. 29/01/2002, e 
em conformidade com o seu Regimento, convoca, através deste Edital, os alunos devidamente matriculados na 
disciplina de Administração e Controle de Serviços de Saúde II, no semestre 2018.2, para participarem da 
construção de um portfólio de aprendizagem narrativo crítico/reflexivo como instrumento avaliativo, 
pertencente a etapa 01 e 02 do Plano de Aprendizagem, de acordo com as orientações a seguir. 
 
1 –DA FINALIDADE DA ATIVIDADE: 
 
O objetivo da construção do Portfólio de aprendizagem narrativo crítico-reflexivo na disciplina Administração 
e Controle de Serviços e Saúde II é abordar tópicos importantes relacionados à disciplina ministrada, 
especialmente as experiências vivenciadas durante o desenvolvimento de visitas técnica, levando o discente a 
explorar e desenvolver os temas selecionados de forma criativa, ressaltando a importância da Administração 
no Serviço de Enfermagem. 
 
2 – DA METODOLOGIA: 
 
2.1 – Organização das equipes: 
 
A atividade será desenvolvida no modelo de equipes, sendo que as turmas serão divididas conforme consta 
abaixo: 
 
Vespertino: 
 
A turma será dividida em 4 grupos, que terão 6 componentes, obrigatoriamente intituladas de Equipe A, B, C, D 
através de organização realizada em sala de aula no dia 31 de julho de 2018. 
 
Noturno: 
 
A turma será dividida em 4 grupos, que terão 6 componentes, obrigatoriamente intituladas de Equipe A, B, C, D, 
F  e G  através de organização realizada em sala de aula no dia 06 de agosto de 2018. 
 

 
2.2 – Escolha dos locais e datas para visita técnica  
 
Os locais e datas para realização das visitas técnica serão escolhidos pela equipe, obedecendo os seguintes 
critérios: 
 
1. A 1ª visita deve ser feita em qualquer unidade de saúde (A) no período de 15/08/2018 a 04/09/2018 
2. A 2ª visita deve ser feita em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) (B) no período de 15/08/2018 a 

14/09/2018 
3. A 3ª visita deve ser feita em uma unidade hospitalar (C) no período de 24/09/2018 a 26/10/2018 
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2.2 – Da abordagem, desenvolvimento e apresentação: 
 

Os alunos deverão em sala de aula escolher sua equipe de trabalho, locais e datas para a realização das 
visitas técnica, além de construir sob supervisão do professor regente três entrevistas distintas para serem 
aplicadas aos coordenadores do serviço de Enfermagem (responsável técnico/RT) de cada unidade visitada. 
Também em sala de aula serão esclarecidas dúvidas acerca dos conteúdos pertinentes para ser abordado em 
cada entrevista e outros aspectos relevantes para a execução satisfatória da atividade. 

Após essa fase os alunos devem solicitar junto a coordenação do curso de Enfermagem ofício de 
apresentação para ser entregue no ato de agendamento da atividade nas unidades escolhidas. O conteúdo 
coletado nas visitas técnica através de entrevistas, fotos, observações, entre outros devem ser registrados em 
um portfólio de aprendizagem, narrativo, crítico e reflexivo. 
A avaliação desta atividade acontecerá através de reuniões para prestação de contas, correção, organização do 
portfólio e apresentação do produto final, utilizando fichas avaliativas específicas, anexadas ao final do edital. 
Durante os encontros avaliativos para construção do portfólio, realização das visitas técnica e apresentação do 
produto final, obrigatoriamente, todos os componentes da equipe deverão participar. Os estudantes que não 
participem ativamente das atividades nas datas propostas não serão avaliados.  

 
2.3 – Das datas para encontros avaliativos: 

Vespertino: 
04/09/2018 
18/09/2018 
30/10/2018 
 
Noturno 
06/09/2018 
17/09/2018 
29/09/2018 
 

2.4 – Das datas de apresentação do tema: 
 
Vespertino 
27/08/2018 
 
Noturno  
 
26/08/2018 
 
Cada grupo terá 20 minutos para explanação oral do produto final portfólio, seguindo a ordem pré-estabelecida 
em sala de aula. 
 
 3 – DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ATRIBUIÇÃO DE NOTAS 
 
A atividade proposta tem valor de 5,0 (pontos) primeira etapa e 5,0 (pontos) segunda etapa, conforme ficha de 
avaliação em anexo 
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4 – DAS OBSERVAÇÕES FINAIS: 
 

 
1. Alunos que não participarem da apresentação, sem motivo justificado no Protocolo da 

Faculdade, e julgado pelo Professor, não serão avaliados; 
 

2. Para maiores esclarecimentos, e análise de situações não previstas neste Edital, os alunos 
envolvidos na atividade deverão entrar em contato com o Professor orientador, através do 
endereço eletrônico raemaneves@yahoo.com.br.   

 
              Paulo Afonso, 09 de agosto de 2018. 

Esp. Raema Neves Cotrim Carvalho 

               Professora Orientadora 

 

 

7. ANEXOS 

 

Fichas de Avaliação para Visita Técnica e Construção do Portfólio  
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Ficha de Avaliação – 1ª Etapa 

DISCIPLINA/ PROFESSOR: ______________________________________________________________________________ 

PERÍODO/ TURNO: _____________________________________________________________________________________ 

GRUPO:_______________________________________________________________________________________________  

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:________________________________________________________________  

ITENS DE AVALIAÇÃO 
 

VALOR 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
 

Construção dos questionários a serem aplicado para o (RT) e 

organização das visitas em sala de aula 

1,0  

Realização das visitas nas unidades de saúde A e B 2,0  

Participação nos encontros avaliativos  2,0  

PONTUAÇÃO FINAL 5,0 pontos   

 
 
 
Observações sobre a atividade realizada: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                        Assinatura do Docente                                                                            Data:___/___/_____ 
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Ficha de Avaliação Portfólio – 2ª Etapa 

DISCIPLINA/ PROFESSOR: ______________________________________________________________________________ 

PERÍODO/ TURNO: _____________________________________________________________________________________ 

GRUPO:_______________________________________________________________________________________________  

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:________________________________________________________________  

ITENS DE AVALIAÇÃO 
 

VALOR 
VALOR 

ATRIBUÍDO 
 

Acompanhamento semanal (neste item o aluno tem que realizar a visita 

técnica (visita C) de acordo com a data estipulada e apresentar ao docente 

a produção até as datas previamente estipuladas, onde serão tiradas as 

devidas dúvidas). 

1,0  

Qualidade da escrita (Aqui será avaliado pelo professor, as questões 

relativas a ortografia, acentuação das palavras).  

0,5  

Desencadeamento lógico das ideias (Neste quesito, o professor avaliará a 

coerência entre os parágrafos escritos).   

0,5  

Desenvolvimento científico dos temas (Neste item, deverão ser utilizados 

artigos científicos, livros e manuais para dissertar sobre o tema. As citações 

serão conforme as normas da ABNT. 

1,0  

Abordagem critico-reflexivo sobre a inserção dos temas na prática 

profissional do enfermeiro com Sugestões e/ou alterações na realidade para 

que a atuação da enfermagem seja efetiva em relação ao tema estudado. 

(Neste tópico, o aluno terá liberdade de criticar e/ou refletir sobre o tema, 

apontando problemas e situações que dificultem a atuação do enfermeiro 

frente ao tema estudado. Poderá também descrever os sentimentos 

vivenciados após o conhecimento do tema. Poderá ser escrito em primeira 

pessoa do singular). 

1,0  

Apresentação e socialização do produto final  1,0  

PONTUAÇÃO FINAL 5,0 pontos   

 

 

 

Observações sobre a atividade realizada: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

                        Assinatura do Docente                                                                            Data:___/___/_____ 
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