A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA FAME É PARCERIA NA
AVALIAÇÃO DO INTERNATO HOSPITALAR / 1º SEMESTRE DE 2022
RESULTADOS E PERCEPÇÕES SOBRE O INTERNATO HOSPITALAR
REALIZADO EM BARBACENA / JUNHO/2022
O Internato Hospitalar, desenvolvido no 11º e 12º períodos de curso, é formado pelos
Estágios nas áreas de Ginecologia Obstetrícia, Pediatria, Clínica Médica e Cirurgia, de
modo que os acadêmicos são divididos em grupos para os realizarem passando por
rodízios nas Instituições Hospitalares com as quais a FAME é conveniada.
O Internato Hospitalar em Barbacena (1º semestre/2022), para o 11º período, contou
com 16 acadêmicos sendo divididos em 2 grupos de 08 integrantes (Grupo 1 e Grupo
2). Considerando este público e as atividades desenvolvidas, em junho de 2022 foi
proposta a Avaliação do Internato Hospitalar pelos acadêmicos, contemplando os
Estágios nas áreas de Pediatria, Cirurgia e Clínica Médica. Para tanto, os dois grupos
de alunos avaliaram o Estágio de Clínica Médica (concluído por todos) e cada grupo,
separadamente, avaliou o Estágio que estava concluindo naquele momento (um Grupo
avaliou a Pediatria e o outro avaliou a Cirurgia).
No 2º semestre de 2022, quando estes dois grupos de alunos estiverem no 12º período
avaliarão o Estágio de Ginecologia e Obstetrícia e cada grupo também avaliará aquela
área à qual a avaliação não foi disponibilizada no 1º semestre de 2022.
Os dados a seguir apresentarão o total de participantes de cada Estágio e o nível de
satisfação dos mesmos em relação às questões avaliadas.
Ressalta-se que após a aplicação das avaliações, a Coordenadora de Curso e o Diretor
da FAME realizaram reunião com os acadêmicos visando ouvir os posicionamentos
dos mesmos e discutir as questões que passarão por ajustes e/ou melhorias, a fim de
que as atividades do Internato em Barbacena para os próximos grupos, a partir do
semestre letivo subsequente, sejam aprimoradas.

AVALIAÇÃO INTERNATO HOSPITALAR - 1° SEMESTRE 2022
ESTÁGIO DE: Clínica Pediátrica
ALUNOS PARTICIPANTES: 1 Grupo do 11º período
INSTITUIÇÃO HOSPITALAR: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena

Nº total de alunos participantes neste Estágio = 08
1) Na sua opinião, o estágio
stágio foi:
- 8 respostas

- A questão acima demonstra, de modo geral, ótimos resultados em relação ao
estágio realizado.

2) Em relação às atividades na Enfermaria, o estágio foi:
- 8 respostas

- Observa-se,
se, de modo geral, resultados muito satisfatórios em relação à questão
nº 2.

3) Em relação ao atendimento ambulatorial, o estágio foi:
- 8 respostas

- Observa-se,
se, de modo geral, resultados muito satisfatórios em relação à questão
nº 3.

4) Em relação ao Programa Teórico, o estágio foi:
- 8 respostas

- Os resultados da questão nº 4 demonstram alto nível de satisfação dos alunos
sobre o Programa Teórico desenvolvido no Estágio
Estágio.

5) Como você avaliaria o conteúdo e a didática dos professores
professores?
- 8 respostas

- Os resultados da questão nº 5 demonstram alto nível de satisfação dos alunos
aluno
quanto ao conteúdo e à didática dos professores do Estágio.

6) O que você achou da relação dos preceptores com os alunos?
- 8 respostas

- Os resultados da questão nº 6 demonstram alto nível de satisfação dos alunos
quanto à relação dos preceptores do Estágio com os alunos.

7) O que você achou do comprometimento dos preceptores com o estágio?
- 8 respostas

- Os resultados da questão nº 7 demonstram alto nível de satisfação dos alunos
quanto ao comprometimento dos preceptores com o Estágio.

8) O que você achou da forma de avaliação do estágio?
- 8 respostas

- Nos resultados da questão nº 8 é possível observar o alto nível de satisfação
dos alunos em relação à forma de avaliação do Estágio.

9) O que você achou da carga horária do estágio?
- 8 respostas

- De modo geral, a questão nº 9 apresenta resultados de satisfação muito bons
sobre a carga horária do Estágio.

AVALIAÇÃO INTERNATO HOSPITALAR - 1° SEMESTRE 2022
ESTÁGIO DE: Clínica Cirúrgica
ALUNOS PARTICIPANTES: 1 Grupo do 11º período
INSTITUIÇÕES: Hospital Ibiapaba, Santa Casa de Misericórdia de Barbacena,
Barbacena
Hospital Regional

Nº total de alunos participantes neste Estágio = 08

1) Na sua opinião, o estágio foi:
- 8 respostas

- Os resultados acima demonstram que há necessidade de aprimoramento quanto
ao desenvolvimento do Estágio de Clínica Cirúrgica
Cirúrgica.. Todavia, a Coordenação de
Curso e a Direção da FAME já se reuniram com os alunos participantes da
avaliação a fim de verificar as reais possibilidades de melhoria das condições
para a realização dass práticas neste contexto
contexto,, no próximo semestre.
semestre

2) Em relação às atividades na Enfermaria, o estágio foi:
- 8 respostas

- A questão nº 2 apresenta percentuais significativos de insatisfação dos alunos quanto
às atividades
ividades desenvolvidas na Enferm
Enfermaria. No entanto, esta questão já fora discutida
inicialmente com os acadêmicos participantes da avaliação, juntamente com a
Coordenação de Curso e a Direção da FAME, com vistas ao aprimoramento das
condições para o desenvolvimento dessa prática
prática,, o qual contará também de modo
importante com os gestores das Instituições Hospitalares envolvidas no Estágio.

3) Em relação ao atendimento ambulatorial, o estágio foi:
- 8 respostas

- A questão nº 3 também demonstra percentuais significativos de insatisfação dos
alunos quanto ao Atendimento Ambulatorial. Esta questão igualmente já fora discutida
com os acadêmicos participantes da avaliação, juntamente com a Coordenação de
Curso e a Direção da FAME, com vistas ao apri
aprimoramento
moramento das condições para o
desenvolvimento dessa prática.

4) Em relação ao Programa Teórico, o estágio foi:
- 8 respostas

- Observa-se
se que o nível de satisfação dos alunos em relação ao Programa
Teórico do Estágio é muito bom, considerando os dois maiores percentuais
apresentados acima.
5) Como você avaliaria o conteúdo e a didática dos professores?
- 8 respostas

- A questão nº 5 apresenta
apresenta,, de modo geral, resultados satisfatórios quanto ao
conteúdo e a didática dos professores envolvidos no Estágio de Clínica
Cirúrgica. Os pontos que sinalizam para um olhar de atenção já estão sendo
analisados pela Coordenação de Curso e Direção da FAME para as medidas
necessárias.

6) O que você achou da relação dos preceptores com os alunos?
- 8 respostas

- Analisando a questão nº 6 é possível observar,, de modo geral, resultados
satisfatórios quanto à relação dos pr
preceptores com os alunos.

7) O que você achou do comprometimento dos preceptores com o estágio?
- 8 respostas

- A questão nº 7 apresenta re
resultados
sultados satisfatórios quanto ao comprometimento
dos preceptores com o Estágio desenvolvido.

8) O que você achou da forma de avaliação do estágio?
- 8 respostas

- Os resultados da questão nº 8 demonstram nível satisfatório quanto à forma de
avaliação do Estágio.
9) O que você achou da carga horária do estágio?
- 8 respostas

- Os resultados da questão nº 9 demonstram percentual significativo de
insatisfação quanto à carga horária do Estágio, o que já fora analisado pela
Coordenação de Curso e Direção da FAME para verificação das reais
possibilidades de melhorias quanto a este aspecto.

AVALIAÇÃO INTERNATO HOSPITALAR - 1° SEMESTRE 2022
ESTÁGIO DE: Clínica Médica
ALUNOS PARTICIPANTES: 2 Grupos do 11º período
INSTITUIÇÃO: Hospital Ibiapaba

Nº total de alunos participantes neste Estágio = 16

Avaliação Internato Hospitalar - 1° Semestre 2022 - Clínica Médica

1) Na sua opinião, o estágio foi:
- 16 respostas

- Os resultados acima apresentam alto índice de satisfação dos alunos em relação
ao Estágio desenvolvido.

2) Em relação às atividades na Enfermaria, o estágio foi:
- 16 respostas

- A questão nº 2 apresenta ótimos resultados, demonstrando alto nível de
satisfação dos alunos quanto às atividades desenvolvidas na Enfermaria.

3) Em relação ao atendimento ambulatorial, o estágio foi:
- 16 respostas

- A questão nº 3 demonstra resultados muito significativos de satisfação dos
alunos em relação ao atendimento ambulatorial no Estágio.

4) Em relação ao Programa Teórico, o estágio foi:
- 16 respostas

- A questão nº 4, de modo geral, aponta resultados satisfatórios em relação ao
Programa Teórico do Estágio, avaliado pelos alunos. No entanto, os aspectos
que sinalizaram para possível aprimoramento foram analisados pela
Coordenação de Curso jjuntamente
untamente com a Diretoria da FAME.
5) Como você avaliaria o conteúdo e a didática dos professores?
- 16 respostas

- Os resultados da questão acima demonstram alto índice de satisfação dos
alunos quanto ao conteúdo e à didática dos professores do Estági
Estágio avaliado.

6) O que você achou da relação dos preceptores com os alunos?
- 16 respostas

- Os resultados acima demonstram altíssimo nível de satisfação dos alunos sobre
a questão avaliada.

7) O que você achou do comprometimento dos preceptores com o estágio?
- 16 respostas

- Os resultados acima demonstram altíssimo nível de satisfação dos alunos sobre
o comprometimento dos preceptores com o Estágio desenvolvido.

8) O que você achou da forma de avaliação do estágio?
- 16 respostas

- A questão número 8, de modo geral, apresenta resultados muito significativos
significativo quanto
ao nível de satisfação dos alunos em relação à forma de avaliação do Estágio.

9) O que você achou da carga horária do estágio?
- 16 respostas

- Os resultados da questão nº 9 apresentam percentuais significativos de satisfação dos
alunos em relação à carga horária do Estágio.
Barbacena, 04 de Julho de 2022.
Coordenação de Curso / Diretoria da FAME /
Comissão Própria de Avaliação - CPA

