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Pauta: Avaliação do ano de 2015 e Planejamento de 2016. 
 
 
1-Apresentação inicial da Reunião: 
 
Fala do Mauro: Diretor do Campus faz uma avaliação geral de 2015; relata que o 
ano foi muito bom com relação às atividades desenvolvidas; ressalta a 
importância do estudo de caso clínico desenvolvido pelos estagiários; 
Fala do Prof. Lawrence: Faz uma apresentação do contexto da UFG na 
perspectiva do campus de Firminópolis e, em especifico, do estágio comunitário, 
ressaltando a importância do momento em que todas as partes se encontram 
para pensar como foi o trabalho desenvolvido e como se pretende dar 
continuidade nas atividades no próximo ano. É feita uma rodada de 
apresentações e iniciada a primeira parte da reunião (avaliação). 
1.1- Avaliação: 
Nutrição 
Profa. Ida relata sobre o formato dos estágios da nutrição; destaca que em 
Firminópolis os estudantes passam pela SME e em São Luiz no NASF; avaliação 
dos alunos foi muito positiva; muitos elogios; trabalho multidisciplinar em São 
Luiz; relata que Firminópolis está estruturando o NASF e que os estudantes 
elogiam o programa de educação alimentar; relata algumas reclamações feitas: 
falta de sinal internet no campus o que os prejudica, pois os estagiários têm que 
preparar materiais e desenvolver atividades na sede do campus; apesar dos 
vários elogios do estudo de caso relataram a necessidade do acompanhamento 
posterior do caso iniciado pelo grupo anterior; a greve atrapalhou o 
acompanhamento; 
As preceptoras- avaliação positiva apesar de ser o primeiro ano; alguns 
problemas pontuais; problemas com a internet; na avaliação global o alcance foi 
muito grande e a população foi muito beneficiada; também muito positivo pela 
outra preceptora; relatou que a troca foi muito boa, pois todos aprendem;  
 
 
Enfermagem 
 
Profa. Barbara relata que a avaliação foi muito positiva pelos alunos, professores 
e preceptores; relatam que a estrutura física das unidades é muito boa e que 
possuem os insumos necessários para desenvolvimento das atividades; relatou 
que houve capacitação dos preceptores; introduziram novos conceitos dentro 
área de enfermagem e da saúde e valorização dos preceptores; quer ouvir dos 
preceptores a avaliação do estudo de caso; elaborou uma ficha de avaliação dos 
preceptores em conjunto com os mesmos; modificou a ficha de avaliação dos 
estudantes dando peso para os preceptores; relatou sobre o último caso 
desenvolvido destacando que foi muito bom tanto o de Firminópolis, quanto o de 
São Luiz, pois o foco foi na complexidade da família e parabeniza a todos e aos 
preceptores; trouxe um resumo da avaliação feita pelos estudantes; poucos 



pontos negativos foram destacados, como: comunicação; algumas vezes pouca 
demanda nas unidades de saúde; pontos positivos foram vários, relatando que os 
estudantes mudam após internato comunitário, descobrem que querem atuar na 
saúde da família em face da experiência vivida lá. 
 
Profa Márcia relata que a avaliação foi muito positiva; ressalta o quão a 
convivência com vários cursos agrega à formação; experiência ímpar; em Goiânia 
os estudantes não têm essa oportunidade, não havendo multidisciplinaridade, 
pois não se consegue integrar os cursos; destaca a importância de trabalhar o 
programa saúde na escola de forma integrada mesmo; pensa em reservar uma 
tarde para que todos atuem nesse programa direto na escola; fala das 
contrapartidas que a UFG dispõe; 
 
Preceptores; 
Jose Carlos- avaliação positiva deste ano; falou que os alunos que vieram da 
atenção básica de Goiânia, a construção das ações foi muito mais interessante; 
achou que melhorou o estudo de caso; 
Valdineire- muito positivo; disse que os estudantes que passaram não queriam 
saber de saúde da família; mas que eles modificaram o pensamento pelo fato do 
serviço estar bem estruturado em São Luiz; o estudo de caso foi bom e que a 
presença da nutrição enriqueceu o estudo; acha positivo dar continuidade do 
caso; 
Gracielly- muitos pontos positivos; os estudantes chegam querendo trabalhar 
somente em urgência e emergência ou UTI; destaca que trabalhar em educação 
em saúde é muito mais complexo e trabalhoso, pois deve atuar no núcleo da 
família; a questão multidisciplinar foi muito válida; a população e os estudantes 
ganham muito com essa modalidade de estágio; aprendizagem mútua; o estudo 
de caso muito proveitoso; o envolvimento deve ser de todos; deve ser 
implementado o acompanhamento dos próximos grupos do estudo de caso 
anterior; 
Ressalta que o conhecimento dos estudantes é muito bom; o estudo de caso é 
importante por permitir a prática e o pensar de forma multidisciplinar. 
 
Odontologia 
Prof. Lawrence destaca que a Profa. Cerise não estava presente em face de 
problemas de saúde; 
Preceptores 
Luciano- acompanha a muito tempo o programa de estágio, mas a 3 meses está 
diretamente ligado a preceptoria; alguns problemas enfrentados; os estudantes 
chegam com a visão somente de consultório particular; e que problemas 
pequenos da rotina diária são exarcebados pelos estudantes; ressalta que alguns 
estudantes estão com receio (insegurança) de realizar exodontias; começam 
lentos e vão evoluindo; relata que houve problemas interpessoais em alguns 
casos, porém em uma avaliação geral foi muito bom; 
Clenio- todas as equipes tiveram comprometimento; existiram problemas 
pontuais; destaca dificuldades dos estudantes em ir às escolas; o 
desenvolvimento do caso clínico foi muito bom; sugere inserir um item na ficha 
de avaliação do estudante sobre o caso clínico; ressalta que falta o feedback do 
curso para os preceptores da sua avaliação; 



Roberta- deve melhorar muito a ficha de avaliação, pois não há como avaliar a 
realidade; teve problema com aporte teórico dos estudantes; falha nas áreas da 
clínica; mas em uma avaliação global foi muito produtivo; ressalta ainda que o 
estudo de caso  foi muito bom; 
Estudante Camila- disse que sente que o currículo da odontologia é falho e 
corrobora com as falas dos preceptores; destaca que não percebeu falta de 
materiais (insumos) em Firminopolis e em São Luiz, pois comparado a Goiânia os 
materiais são melhores; porém destaca que o estágio em si foi muito bom e que 
voltou muito melhor do que antes; destaca que o estágio desenvolve a autonomia 
e a tomada de decisões; e que a integração com os cursos é muito positiva. 
Exemplificou que a presença de estudantes da nutrição a impressionou, pois 
passou a conhecer melhor as ações do curso; Em análise global relata que foi 
muito boa a estada no estágio comunitário e que voltou muito mais preparada; 
Reclamação: Teve um problema com um supervisor de férias. 
 
Medicina  
Prof. Alexandre faz um breve relato sobre o estágio e como ele acontece; relata 
que a experiência em estratégia de saúde da família ocorre só em Firminópolis e 
em São Luiz, não ocorrendo nos cenários que acontecem em Jataí e Morrinhos; 
relata sobre a nomeação do Prof. Sandro para ser o responsável pela disciplina e, 
com isso o mesmo passa a participar das reuniões; traz a avaliação do Prof. 
Sandro no sentido que no geral não existiram problemas; 
 
Preceptores 
Felipe- Teve dificuldades no início como preceptor, mas foi muito bom, pois 
aprendeu a atuar junto aos estudantes; destaca a falta de feedback do curso e que 
o estudo de caso foi bem proveitoso; menciona que a gestão municipal da saúde 
é bem conduzida; e que o estágio oportuniza uma troca muito boa; vê uma 
melhora considerável em todo o processo, pois há uma melhor integração entre 
os cursos e uma melhora na visão de saúde com relação o núcleo familiar; 
 
Domingos- relatou que avaliação é muito positiva; que existe uma boa relação 
médico-paciente e do estudante com o preceptor; quer ver o feedback da 
avaliação dos alunos; destaca que o ganho ocorre em via de mão dupla; e faz uma 
avaliação positiva do caso clínico; 
 
Estudantes- acham que a disciplina cumpre o seu papel; que as disciplinas de 
saúde coletiva da matriz curricular são cansativas; e que aqui é outra forma de 
visualizar a estratégia de saúde da família; um deles relata que antes nem 
passava pela cabeça em trabalhar na saúde da família, mas que isso mudou; 
Relatam achar importante os cenários de prática vivenciados lá, pois podem 
aplicar todo o conhecimento na prática; destacam a autonomia praticada como 
uma das melhores vantagens do estágio; porém mencionam que o último grupo 
foi prejudicado por estarem sozinhos sem integração dos cursos; o último deles 
destaca que o estágio foi muito bom, pois trabalham com saúde e não com 
doenças e que foi bom para comparar com Goiânia; no entanto relatam que 
existem algumas limitações nos exames laboratoriais;  
 



Coordenadora da atenção básica (Firminópolis)- disse que percebe claramente 
uma evolução muito interessante, pois ela passou por todas as etapas, pois já foi 
estagiária; vê que o ganho maior é o da comunidade; 
Secretario de saúde- disse que o momento foi muito importante, muito 
enriquecedor; que o município tem feito o possível e o impossível para manter 
tudo em boas condições; e que tem muito orgulho em ter a UFG em Firminópolis; 
disse que irá inaugurar duas novas unidades, disse que são muito bem 
estruturadas; 
Profa Márcia aproveita para fazer destaque à importância da rádio e sua 
possibilidade de alcance dentro da comunidade; 
 
 
Período Vespertino 
 
2-Planejamento: 
 
Prof. Lawrence coloca em discussão o calendário do ano que vem em face da 
greve. 
-Coloca a importância dessa discussão em face da manutenção da 
multidisciplinaridade de forma a tentar minimizar os problemas decorrentes de 
alguns cursos iniciarem antes e outros depois; Assim, definiu-se que os cursos 
devem se reunir para acertar as férias entre 2016-1 e 2016-2, de forma que os 
estágios ocorram em julho; 
- Inicia a discussão sobre a proposta de unificação das fichas de avaliação para 
todos os cursos; e é encaminhado que a avaliação do estudo de casos seja 
incorporada à ficha de desempenho do estudante, resultando em uma única 
ficha;  
- em face de problemas relatados por alguns preceptores encaminhou-se que se 
efetive uma avaliação qualitativa prévia do desempenho do estudante entre o 
preceptor e o estudante e que a nota atribuída pelo preceptor seja encaminhada 
para o professor orientador; 
-acompanhamento do caso após findar um grupo; 
a idéia seria que na primeira semana o estudante novo acompanhe o caso do 
grupo anterior e inicie outro caso, se for caso; os preceptores dizem que isso já é 
feito pelos preceptores, pois eles tem que continuar acompanhando; sugerem 
que na reunião de apresentação de caso deve-se fazer a discussão e decidir se o 
caso continua ou não. 
Encaminhamento: não dá para tornar regra que todo caso clínico será 
acompanhado posteriormente pelo novo grupo; 
Todo caso que for estudado e desenvolvido, a unidade tem que se 
responsabilizar por acompanhar; 
Quando o grupo entender que um caso deve continuar e que o mesmo possui 
novas situações deve ser repassado para o outro grupo na reunião de passagem;  
Prof Alexandre indica a necessidade de o grupo fazer uma devolutiva para 
sociedade; 
Em seguida os grupos foram formados a partir de cada curso para detalhamento 
do planejamento. 
 


