Aluno:
Preceptor:
Local do estágio:

CONHECIMENTO TECNICO-CIENTÍFICO (4,0 PONTOS)

Demonstração de conhecimento teórico na área

(o aluno deverá demonstrar conhecimento teórico baseado em livros, textos,
artigos, cursos, que melhorem sua competência teórico/profissional na
área.)

Prontuários, relatórios, avaliações e evoluções do paciente

(o aluno deverá ser responsável com os prontuários, relatórios, avaliações e
evoluções do paciente. A documentação do paciente é histórico pessoal da
IES, devendo ser clara, objetiva e com descrição adequada e legível. O nome
do estagiário, sua assinatura e número do prontuário devem ser
cuidadosamente observados. O arquivamento do prontuário deve ser
autorizado pelo profissional responsável.)

Noções de segurança e manuseio dos equipamentos e
aplicação de técnicas
(o aluno deverá ter conhecimento prévio do funcionamento dos
equipamentos e técnicas terapêuticas antes de utilizar no paciente. Cuidado
no manuseio dos equipamentos. O aluno não deverá citar
situações/condições que possam causar risco de lesão física e emocional.

Apresentação de estudo de casos e seminários

(a apresentação de estudo de casos e seminários deve seguir as normas
técnico-científica estipulada pelo profissional responsável.)

ATITUDE PROFISSIONAL E ÉTICA (6,0 PONTOS)

Capacidade de identificação e solução do problema

(o aluno deverá ter iniciativa e criatividade. Deve buscar instrumentos de
avaliação e técnicas de fisioterapia para melhorar a condição do paciente.
Comunicar ao profissional responsável as condições do paciente, o resultado
das avaliações e das terapias realizadas.)

Relação terapeuta-paciente

(capacidade de interagir com o paciente, realizando os atendimentos com
educação, adequadas técnicas e não utilização de dispositivos eletrônicos
que não estejam no plano de tratamento. Ter sigilo e respeito ao paciente e
familiares.)

Habilidades de relacionamento multiprofissional

(o aluno deverá desempenhar uma boa relação com os profissionais no
âmbito de trabalho. Transmitir de forma objetiva e clara as informações para
os profissionais e pacientes.)

Responsabilidade de suas funções no local de estágio

(o aluno deverá apresentar disponibilidade e interesse nas atividades
individuais e em grupo. Ser assíduo e pontual.)
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Assinatura do aluno:_____________________________________________________________________________

