
 
 

AVALIAÇÃO DA SUPERVISÃO DE PROCESSO   
- Residência em P & G - 

 

RESIDENTE:____________________________________________________________ 

SUPERVISOR (A):________________________________________________________ 

 

Conceito 

Dimensão/critérios/subcritérios 

Sempre Quase 

sempre 

Raras vezes Nunca 

1. Atitudes (Saber ser) 
1.1  É Pontual      
1.2  É Assíduo (frequência)     
1.3 Envolve-se e participa ativamente nas 

atividades 
    

1.4 Apresenta compromisso e 

responsabilidade no desenvolvimento das 

tarefas/atividades assumidas com os 

supervisores (diários de campo, 
relatórios..) 

    

1.5 Apresenta compromisso e 

responsabilidade no desenvolvimento das 

tarefas/atividades assumidas com os 

profissionais e usuários do campo de 

prática onde se encontram  

    

1.6 Desenvolve atitudes de respeito na 

relação com os profissionais e usuários do 

campo de práticas onde se encontram  

    

1.7 Desenvolve atitudes de respeito na 

relação com o supervisor 

    

1.8 Apresenta iniciativa exercendo 

protagonismo nas atividades a ele 

confiadas 

    

2. Técnica (saber fazer)     
2.1 Habilidades básicas     
Lê e interpreta (textos, tabelas, gráficos, 

diagramas...) 
    

Escreve, descreve situações problemas 

relacionados a prática em serviço de 

saúde 

    

Sabe falar e ouvir quando demandado      
Articula os conteúdos teóricos com as 

atividades práticas em curso  
    

2.2 Habilidades de pensamento       
Propõe ações criativas     
Toma decisões     



Resolve problemas apresentados no 

cotidiano  
    

2.3 Habilidades interpessoais      
Apresenta capacidade de 

coordenar/conduzir processos no âmbito 

dos SS (protagonismo na condução das 

atividades desenvolvidas no campo de 

práticas) 

    

Trabalha em equipe (compreende a 
especificidade do trabalho de cada 

membro da equipe e buscar a articulação 

entre os mesmo visando a 

complementariedade das ações) 

    

Desenvolve tolerância frente a pessoas 

com opiniões, interesses e/ou culturas 

diferentes 

    

Apresenta capacidade de negociação 

(habilidade de negociar com pessoas de 

opiniões e interesses diferentes, frente a 

uma situação/problema) 

    

Estabelece bom relacionamento com os 

profissionais dos serviços de saúde 
    

Habilidades específicas em Saúde 

Coletiva 
    

Utiliza as fontes de informação em saúde 

e os métodos básicos de coleta, 

processamento, análise e interpretação de 
dados para a análise da situação de saúde 

e para o planejamento e avaliação dos 

serviços de saúde. 

    

Aplica técnicas do planejamento e 

programação local para a seleção de 

intervenções, construção de viabilidade e 

enfrentamento dos problemas 

relacionados ao campo de práticas onde o 

mesmo se insere.  

    

Seleciona equipamentos e ferramentas 
tecnológicas adequadas ao 

desenvolvimento de tarefas específicas 

(ex: uso de computadores para processar 

informações, acesso a bases de dados.) 

    

Mobiliza o conjunto de conteúdos 

teóricos apreendidos nas situações reais 

da prática 

    

Realiza analise política para desenvolver 

as ações nos campos de prática 
    

Articula os conceitos e teorias 

trabalhados com a pratica nos serviços de 

saúde 
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