
NOME DO ALUNO:_______________________________________________ 

ESPECIALIDADE:________________________________________________ 

TUTOR:________________________________________________________ 

DOCENTE DE ESPECIALIDADE:____________________________________ 

DATA DE ENTREGA AO DOCENTE DE ESPECIALIDADE ___ de ______ de 200 

 

Casos entregues  
TEMA 1_________________________________________________________ 

TEMA 2_________________________________________________________ 

TEMA 3_________________________________________________________ 

 

Tema escolhido pelo docente da especialidade__________________________ 

 

PONTUAÇÃO 
VARIEDADE DOS CASOS.   

 - Define-se como a representatividade e variedade dos casos escolhidos pelo aluno  

       0 = insatisfatório.               1= satisfatório.                    2 = bom. 

Insatisfatório: Os casos incluem menos de dois grandes grupos das patologias da 

especialidade. ( os grupos representativos estão definidos ). 

Satisfatório: Os casos incluem dois grandes grupos de patologias da especialidade. 

Bom: os casos incluem três dos grandes grupos de patologias da especialidade. 

Não desejamos casos “raros” mas casos representativos da normalidade. 

 

HISTORIA CLÍNICA  
Uma história clínica adequada é aquela que reflecte uma anamnese completa sem 

falhas de informação importantes, com um exame clínico completo e, se for o caso, 

um exame dirigido adequado, uma boa descrição das anomalias de exames 

complementares, procedimentos diagnósticos e terapêuticos.  

0 = insatisfatório.           1 = satisfatório.             2 = bom. 

 
TOTAL 
 
Rubrica do corrector       DATA DE ENTREGA DE CORRECÇÃO ______   _______    __200_ 
 
 
 



 
 

NOME DO ALUNO________________________________________________ 

ESPECIALIDADE_________________________________________________ 

TUTOR:________________________________________________________ 

DOCENTE DA ESPECIALIDADE.____________________________________ 

DATA DE ENTREGA AO DOCENTE DE ESPECIALIDADE ___ de ______ de 200 

 
PONTUAÇÃO 

 
Bibliografia geral (livros da especialidade):   
 
0 = insatisfatório.  1 = satisfatório.   2 = bom. 
Insatisfatório: Nenhum livro da bibliografia é uma referência da especialidade. 
Satisfatório: Um livro é referência da especialidade. 
Bom: Ambos os livros consultados são referência da especialidade. 
 
Bibliografia (artigos publicados em revistas):   
 
0 = insatisfatório  1 = satisfatório  2 = bom 3= muito bom 
Insatisfatório: Mais de duas referências estão desactualizadas, são irrelevantes para o 
caso ou são de uma revista sem rigor científico. 
 Satisfatório: Uma das referências está desactualizada, é irrelevante para o caso ou é 
de uma revista sem rigor científico. 
Bom: Todas as citações são actuais , relevantes e são de revistas com rigor científico.. 
Muito bom: Todas as citações são as mais actuais , são relevantes e são de revistas 
com rigor científico. 
 
Resumo do caso clínico 
 
0 = insatisfatório  1 = satisfatório  2 = bom 
Insatisfatório: O resumo não refere os pontos fulcrais do caso. 
Satisfatório: O resumo refere os pontos fulcrais do caso. 
Bom: O resumo refere e dá a importância devida aos pontos fulcrais do tema . 
 
Construção do caso  
 
0 = insatisfatório  1 = satisfatório  2 = bom. 
Insatisfatório: Não se relaciona os dados do caso com os da bibliografia. 
Satisfatório: Relacionam-se alguns dados do caso com os da bibliografia.  
Bom: Todos os dados do caso são relacionados com os da bibliografia. 
  

 

 
TOTAL  
 
 
Rubrica do corrector       DATA DE ENTREGA DE CORRECÇÃO ______   _______    __200_ 
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