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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO  

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO CANDIDATO A MONITOR 

 

Docente: Me. MILANIA EFFGEN CARAN 

Discente: FERNANDA PEREIRA RODRIGUES 

Disciplina: SEMIOLOGIA E SEMIOTÉCNICA I – 3º Período Enfermagem 

Carga horária a ser cumprida no semestre: 10 as 16 horas/semana. 

 

A estudante Fernanda Pereira Rodrigues, matriculada no quinto período do curso 

de Bacharelado em Enfermagem, ao realizar a prova pratica proposta em edital 

para monitoria da disciplina de semiologia e Semiotécnica, efetivou com 

plenitude as atividades propostas. A prova pratica aconteceu em um dia de 

pratica clinica com alunos do terceiro período. 

A estudante apresentou-se ao laboratório, dominando o assunto a ser 

trabalhado, colaborando, assim, para o esclarecimento de dúvidas surgidas 

durante a realização dos procedimentos, auxiliando os alunos quanto às normas 

segurança do laboratório, acompanhando-os no uso dos materiais e 

equipamentos, além de contribuir, sob orientação da docente responsável, para 

o preparo dos materiais, para a manutenção da organização do laboratório, entre 

outros. 

Parâmetros utilizados para avaliação de desempenho da monitora: 

 

PARÂMETROS DESCRIÇÃO CONCEITO 

CONHECIMENTO 
Conhecimento demonstrado ao tema das atividades de 

laboratório. 
ÓTIMO 

INICIATIVA 
Procura soluções, por iniciativa própria, para o 

desempenho de suas atividades. 
ÓTIMO 

  



PARÂMETROS DESCRIÇÃO CONCEITO 

PARTICIPAÇÃO E 

RELACIONAMENTO 

Nível de envolvimento nas atividades de monitoria. 

Atuação junto aos demais estudantes no sentido de 

contribuir para a compreensão das aulas. Fácil 

interação com os estudantes. 

ÓTIMO 

POSTURA 
Atitude profissional adequada, compatível com 

princípios éticos. 
ÓTIMO 

QUALIDADE 
Execução das atividades de laboratório de maneira 

correta e de acordo com as normas. 
ÓTIMO 

 

Conclui-se, como avaliação final, que o desempenho da aluna Fernanda Pereira 

Rodrigues foi satisfatório, alcançando ótimo rendimento tanto no trabalho junto à 

professora orientadora, bem como na integração monitoria-aluno. 

 

 

______________________________________________________________ 

Professora Me. Dayana Loureiro Seibert 

Coordenadora do curso de Enfermagem 

 

_______________________________________________________________ 

Professora Me.  Milânia Effgen Caran 

Professora da disciplina Semiologia e Semiotécnica I 

 

 


