Apreciação pelos alunos das atividades realizadas nos Módulos/Blocos
A apreciação do modo como decorreram as atividades de ensino-aprendizagem é essencial no processo de
avaliação do Mestrado Integrado em Medicina. A sua opinião é muito importante.
Este inquérito é anónimo não sendo possível qualquer tipo de identificação do respondente.
Os resultados deste inquérito serão tratados de forma independente face às avaliações do Bloco/Modulo a que
corresponde, não interferindo de forma alguma com as classificações obtidas.
Procure responder a todas as questões colocadas.

Ano curricular ___________ Bloco/Módulo:__________________________________________________

Por favor, indique o local ou locais onde tiveram lugar as atividades de aprendizagem (hospital/centro de
saúde/faculdade):
___________________________________________________________________________________________

Por favor, indique o seu grau de concordância em relação às seguintes afirmações, tendo em conta a seguinte
escala de avaliação:
1 - Totalmente em desacordo
2 - Parcialmente em desacordo
3 - Indiferente
4 - Parcialmente de acordo
5 - Totalmente de acordo
N/A – Não aplicável
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Os objetivos de aprendizagem/competências a adquirir encontram-se
claramente definidos.
Os conteúdos programáticos estão adequados aos objetivos de
aprendizagem.
As atividades desenvolvidas estão adequados aos objetivos de
aprendizagem.
A planificação das atividades de aprendizagem foi divulgada (na
intranet, por exemplo) antes do início do bloco/módulo.
As atividades realizadas estavam bem organizadas.
A metodologia pedagógica utilizada facilitou a minha aprendizagem.
O tempo dedicado a este bloco/módulo foi suficiente para atingir os
objetivos/competências.
O tempo dedicado à autoaprendizagem foi suficiente.
Volte a página sff
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Os materiais de apoio ao estudo foram atempadamente
disponibilizados.
A intranet foi utilizada como forma de disponibilização dos materiais de
estudo
Os conhecimentos adquiridos são úteis para a minha formação como
futuro médico.
As atividades realizadas em meio clínico permitiram desenvolver as
minhas competências clínicas.
Houve disponibilidade dos tutores do bloco/módulo para me
orientarem na aprendizagem.
Foi-me atribuído um tutor específico para o meu estágio clínico.
O tutor acompanhou-me ativamente durante o meu estágio clínico.

Avaliação global
Numa escala de 1 a 10, em que 1 = Péssimo e 10 = Excelente, como avalia as atividades deste bloco/módulo?
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Observações/ Comentários / Sugestões:

Obrigada pela sua participação!

