
SISTEMA DE AVALIAÇÃO:-

Aplicação do IDAM e do ADAM 
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Contexto - Tema 
- Julgar algo ou alguém é poder Divino. 

- Avaliar é Tomar Decisão sobre o destino de algo 

ou alguém. 

- A avaliação é um instrumento de poder. 

- O avaliado deve saber quais serão os quesitos que 

serão usados na sua avaliação (atitude ética). 

- A avaliação pode ser contestada na justiça. Em 

razão disso, deve estar respaldada por 

instrumentos e métricas claramente definidos, para 

favorecer uma padronização na pontuação e/ou na 

emissão de pontos pelos avaliadores  

 

 



Contexto - Tema 

A avaliação se faz necessária no processo ensino-

aprendizagem; 

A avaliação é processual, já o exame é pontual; 

O processo de avaliação se dá por etapas (pré, trans e 

pós o período de ensino), ela deve ser formativa; 

O docente deverá monitorar de modo quanti-qualitativo 

o desenvolvimento do aprendizado, das habilidades e 

das atitudes do aluno; 

A avaliação deve considerar as mudanças sócio –

ambientais e sócio-culturais  trazidas e incorporadas 

pelo aluno. 

  



Objetivos: 

Este estudo tem por objetivos: 

-Disponibilizar um instrumento de avaliação que 

possibilite maior transparência tanto para o 

professor quanto para o aluno. 

-Apresentar um modelo de avaliação que 

contemple os aspectos cognitivos, afetivos e 

psico-motores. 

-Utilizar a avaliação como  um processo  gerador 

de feedback para a melhoria da qualidade de 

ensino. 



Variáveis de Avaliação 
C3Características Físicas + Competências gerais e específicas 

(Conhecimento + habilidades) / Comportamento (atitudes). 

Habilidades = Talento (nato) x Treinamento (ensino)  

    H= TxT 

 

Sucesso = Habilidade + Oportunidades  

    S=H + Op 

 

Efetivo = Eficiente (modo) + Eficácia (resultado)   

    E= E + E 

 

Atitudes sofrem influência do CEP3 (= aspectos Científicos, Éticos e 
Bioéticos, Pessoais, Profissionais e políticos. 

    Atitudes = CEP3 



Variáveis da Avaliação 

Envolve as Áreas: 

 

•  Cognitivas 

 

• Psico-Motoras 

 

• Psico-Afetivas 



Variáveis Cognitivas 

Cognitivas – São as relacionadas ao conhecer, isto é o 
quanto sabe sobre determinado assunto ou tema 
(Verificado através da Autoavaliação e da Demontração do que 
sabe através de uma  Prova Escrita e/ou da Aplicação dos 
Conhecimentos científicos empregados em uma Técnica ou em 
uma Atividade Prática Especifica / Relatório) 

 
P.Ex.- Matemática (algebra, aritmética, geometria); Lingua Portuguesa 

(concordân- cia verbal, concordância nominal; uso da crase, etc); 
História (do Brasil, mundial, etc); Geografia (do Brasil, bacias hídricas, 
relevo, riquesas minerais,etc); Biologia; Química (tabela periódica, 
misturas, formulaçoes quimicas, etc); Enfermagem (técnicas básicas 
de enfermagem, cuidados com a mulher, com a criança, com o adulto, 
com o idoso, tratamento de feridas, Prescrição de enfermagem, etc) 

 



Variáveis Psico-Motoras 

Habilidades Psico-Motoras – São as relacionadas à 
desenvoltura de realização, à habilidade, à forma efetiva 
de fazer uma ação, técnica ou prática. Arte de improvisar 
(inovar) frente a uma situação imprevista. 

 

                      H = T x T      //////    E = E +  E   

 
P.Ex.- Instalar uma sonda vesical; instalar um PVC; fazer a troca de um 

curativo; dar um banho no leito; instalar uma SNG; aferir SV; Preparo 
de uma solução interal, uso do cárdioversor, uso do ECG, instalação 
de monitor multiparamétrico, instalação de uma bomba infusora, 
instalação de um respirador, habilidade como negociador, habilidade 
como coordenador, habilidade como chefe, como líder, como 
comunicador, rapidez, agilidade, etc. 

 



Variáveis Psico-Afetivas 

Habilidades Psico-Afetiva – São expressas pelas Atitudes 
=== São as vinculadas à desenvoltura do relacionamento 
com o cliente – usuário, consigo mesmo, com os colegas 
de equipe e com seus chefes e/ou superiores. São 
influenciados por aspectos científicos, éticos, pessoais, 
profissionais e políticos. ……………Atitudes  CEP3 

 

 
P.Ex.- abordagem de um paciente agitado, abordagem do paciente com 

dor, abordagem em situações de conflito, cooperação / ajuda /apoio, 
iniciativa, assiduidade, pontualidade, resiliência, zelo, proatividade, 
respeito, sinceridade, imparcialidade, segredo/sigilo, compreensão, 
perseverança, impessoalidade, destemido, amoroso,ético ///  Em 
alunos se espera: interesse, curiosidade, dedicação, envolvimento, 
compromisso, etc. 

 



Métodos de Avaliação 
 Auto-avaliação 

Passos do Método: 

1- Fazer um rol de itens e /ou saberes a serem alcançados 
durante a Disciplina  Estruturar a ferramenta de 
autoavaliação; 

2- Solicitar que o participante se dê nota de 0 a 10, no 
primeiro dia de aula; 

3- Verifique quais dos itens relacionados, exigem maior 
atenção do Professor –adequar as melhores estratégias de 
ensino; 

4- Aplicar outra ferramenta com os mesmos itens, no último 
dia de aula solicitando que cada participante se dê nota de 
0 a 10; 

5- Selecionar entre 20 e 40% das questões do rol, 
principalmente, aquelas em que o participante se deu nota 
superior a 7; 

  



Métodos de Avaliação 

  COGNITIVA  ==  Auto-avaliação 

Passos do Método: 

6- Estruturar a prova escrita individual, para avaliação  e 
confirmação da apreensão dos conhecimentos, com 15 ou 
20 questões daquelas em que o participante se deu nota 
igual ou acima de 7; 

7- Planejar uma ou mais aulas de reforço dos itens em que a 
maioria dos alunos se deram notas abaixo de 7 pontos na 
segunda autoavaliação;  

8- Transporte as notas da primeira e da segunda 
autoavaliação para a Planilha de Cálculo do IDAM (*); 

9- Corrigir a parte escrita individual e emitir a nota de 0 a 10; 

10 – O ADAM é obtido pela média  da soma das notas do 
IDAM + Prova Escrita + Nota da avaliação  da parte 
psicomotora (habilidades) e psicoafetiva (comportamental). 

 

  



Expressão Matemática do IDAM 

 IDAM = Índice de Desenvolvimento da 

Aprendizagem de Marinho  

               

   IDAM =  -----------------------------  x  10  
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  **** 
VERIFICAR NA PLANILHA 



Expressão Matemática do IDAM 

(versão II) 

 IDAM = Índice de Desenvolvimento da 

Aprendizagem de Marinho  

               

   IDAM =  -----------------------------  x  10  
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  **** 
VERIFICAR NA PLANILHA 



Simulação de autoavaliações 

ITEM 1a Avaliação 2a Avaliação 

1- 3 10 

2- 1 10 

3- 0 10 

4- 10 10 

5- 5 10 

Soma 19 50 



Solução 

• IDAM = [(50 - 19) / 5] / [10 - (19 / 5)] x10 

 

• IDAM =[6,2] / [6,2] x 10 

 

• IDAM = 1 x 10  

 

• IDAM = 10 



Simulaçao das autoavaliações 

ITEM 1a Avaliação 2a Avaliação 

1- 0 10 

2- 0 10 

3- 0 10 

4- 0 10 

5- 0 10 

Soma 0 50 



Solução 

• IDAM = [(50 - 0) / 5] / [10 - ( 0 / 5)] x10 

 

• IDAM =[10] / [10] x 10 

 

• IDAM = 1 x 10  

 

• IDAM = 10 



Simulação das Autoavaliações 

ITEM 1a Avaliação 2a Avaliação 

1- 3 8 

2- 5 7 

3- 6 6 

4- 7 10 

5- 3 9 

Soma 24 40 



Solução 

• IDAM = [(40 - 24) / 5] / [10 - (24 / 5)] x10 

 

• IDAM =[3,2] / [4,8] x 10 

 

• IDAM = 0,615 x 10  

 

• IDAM = 6,15 



Anexo 1: Planilha de cálculo do IDAM 



Cálculo do ADAM 

 ADAM = Avaliação do Desenvolvimento da 

Aprendizagem de Marinho  

IDAM  Resultado da aplicação na Planilha de Excell 

Nota 1 Grau da Prova Escrita 

Nota 2 Grau da Avaliação Psicomotora e Psicoafetiva. 

                

 

ADAM = IDAM + Nota 1 + Nota 2 

 



Anexo 2: Cálculo do ADAM (cruzamento da Autoavaliação com 

os conhecimentos de um exame escrito com 10 a 15 questões)  



 

 

   Instrumento de Avaliação das Habilidades 

Psicomotoras 

 



Habilidade Psicomotoras (desenvoltura, sequência lógica 

do procedimento, rapidez, agilidade,  obtenção do 

resultado com qualidade e qualidade)  

Item Procedimento Avaliação (0 a 10) 

01 Instalar uma sonda vesical. 

02 Instalar um PVC 

03 Fazer a troca de um curativo;  

04 Dar um banho no leito 

05 Instalar uma SNG; Aferir SV;  

06 Preparo de uma solução enteral,  

07 Uso do cárdioversor,  

08 Instalação de monitor multiparamétrico; Uso do ECG; 

Instalação de uma bomba infusora; Instalação de um 

respirador; 

09 Habilidade como negociador; 

Habilidade como coordenador;  

Habilidade como chefe; 

Habilidade como líder;  

Habilidade como comunicador, etc…  



     BAREMA de AVALIAÇÃO (FENF) 

 

 

 

• Instrumento de Avaliação Psicoafetiva 

(comportamental – Atitudes)  

 

 

( ver **pqgf)   EM CONSTRUÇÃO 

 



Barema para Avaliação de Comportamentos 

psicoafetivos 
(Considerando que o Máximo de x Fatores avaliados ) 

Qualitativa            Quanti 

  De  

 tativas   

   Até 

Até %  Nota 

Nenhum  0   0 0%  10 (dez) 

Alguns 0,01   5,615 

 

25% 

 

9,9 a 7,5  

Muitos 5,625 11,24 50% 7,4 a 5,0 

Maioria 11,25 16,865 75% 4,9 a 2,5 

Quase Todos 16,88 22,49 99,9% 2,4 a 0,1 

Todos 22,5  Ou mais  100% Reprovada   

    (Zero) 



Instrumento Proposto para o 

Estágio supervisionado  

(Internato) 

 

Primeiro 







Instrumento Proposto para o 

Estágio supervisionado  

(Internato) 

 

Segundo 



 

INDICADOR MUITO BOM BOM REGULAR 

APRIMORAMENTO COMPORTAMENTAL (0,5 - 4,0) 

 0,8 0,5 0,1 

1- APARÊNCIA PESSOAL    

Uso de uniforme, crachá, higiene pessoal Vestuário impecável, limpo e adequado. Vestuário limpo e adequado. Vestuário com desarmonia. 

e ausência de adornos. Postura correta, sem vícios Cabelo preso, ausência de Descuido da aparência, 

 Cabelo preso, ausência de adornos. adornos. higiene e postura corporal inadequada. 

    

2- ASSIDUIDADE    

Inexistência de faltas ou 100 % do cumprimento Presença de 10% de Maior que 10 % de faltas ou 

licença médica. da carga horária. Ausência faltas ou licença médica devidamente licenças médicas, devidamente 

 de falta ou licença comprovada com CID. comprovada com CID. 

 médica.   

3- PONTUALIDADE    

Fiel cumprimento do Inexistência de atrasos. Apresenta falhas no fiel cumprimento Apresenta número superior a 3 atrasos 

horário.  do horário ( 1-3 atrasos superiores a durante o período de estágio. 

  15 min/cada)  

    

4- RECEPTIVIDADE A 
CRÍTICA/TRABALHO EM EQUIPE    

Capacidade reflexiva para atender Atende as instruções com equilíbrio. Ocasionalmente ocorre Demonstra insatisfação. Apresenta 

as instruções com bom senso e Tendo comportamento compreensivo e instabilidade emocional. argumentos falhos e/ou mantém-se 

de forma criteriosa. Integração com argumenta com lógica. Relaciona-se de Apresenta argumentos falhos. silencioso quando criticado. 

a equipe, mantendo a cordialidade. modo excepcional, facilidade no trato com Relacionamento adequado, Relacionamento cordial, porém 

 a equipe. procurando ser cordial. superficial. 

5- ATITUDE PROFISSIONAL    

Desempenha suas atividades Demonstra desenvolver suas atividades Desrespeita a ética profissional, Desrespeita a ética profissional, 

rspeitando os princípios da ética respeitando o princípio da ética (não se participando de assuntos pouco participando de assuntos pouco 

profissional. envolve em comentários informais) relevantes ao campo de prática. relevantes em relação ao paciente, 

   professores e equipe de saúde. 

APRIMORAMENTO TÉCNICO (0,8 a 4,0) 

 1 0,5 0,2 

6- INICIATIVA/INTERESSE    

Capacidade de antecipação Toma decisões oportunas. Solicita aprovação superior Frequentemente solicita ajuda na 

com a finalidade de Demonstra entusiamo na tomada de decisões. tomada de decisão  ou não toma 

evitar situações problemáticas. e envolve-se voluntariamente Atenção no cumprimento decisão independentemente. Atento, 

Entusiasmo e deseja de aprender. no desejo de aprender das tarefas quando solicitado. mas não cumpre as tarefas solicitadas. 





Instrumentos de avaliação 

utilizadas na Disciplina de 

Administração do Processo 

de Trabalho e da 

Assistência de Enfermagem 

– 5º Período 



AVALIAÇÃO  Pesos 

- Índice de Desenvto da Aprendizagem – 

IDAM – (1,0 x 1 = 1,0) 

- Prova escrita (1,0 x 2= 2,0) 

- Prova em grupo (0,5 x 1= 0,5)(IDAM + PEs + PGr= ADAM) 

- Avaliação pelo Grupo (0,5 x 1 = 0,5) 

- Frequência e participação em ativa em sala 

de aula (avaliação por faltas) (1,0 x 1= 1,0) 

-  Estudos Dirigidos (0,5 x 2= 1,0) 

-  Relatórios de Visitas Técnicas (0,5 x 2= 1,0) 

 



Equação da Avaliação Final 

 

   AVALIAÇÃO = (Duas Provas Escritas (1,0 x 2) + 

Uma Prova em Grupo (0,5 x1) + Uma Avaliação 

pelo Grupo (0,5 x 1) + Uma Avaliação pela 

Frequência  (1,0) + Dois Estudos Dirigidos (0,5 x 

2)+ Dois Relatórios de Visita (0,5 x 2) + Um IDAM 

Individual (1,0)) / 7 



Barema para Avaliação da Frequência 
(Considerando que o limite de ausências estabelecido é 22,5 horas) 

Qualitativa            Quanti 

  De  

 tativas   

   Até 

Até %  Nota 

Nenhum  0   0 0%  10 (dez) 

Alguns 0,01   5,615 

 

25% 

 

9,9 a 7,5  

Muitos 5,625 11,24 50% 7,4 a 5,0 

Maioria 11,25 16,865 75% 4,9 a 2,5 

Quase Todos 16,88 22,49 99,9% 2,4 a 0,1 

Todos 22,5  Ou mais  100% Reprovada   

    (Zero) 



Instrumentos de Avaliação 
(EM CONSTRUÇÃO) 

Avaliação pelo Grupo -  

 

Estudos Dirigidos   

 

Relatórios de Visitas Técnicas   

------------------------------------------- 
     6W2HO que Avaliar?Quais itens avaliar? Para que 

avaliar? Quem vai avaliar? Quando vai avaliar? Onde 

Avaliar? Como avaliar? Quantas vezes deve avaliar?  



Conclusão 

• A credibilidade de um processo de avaliação só é possível 

com a aplicação de ferramentas onde são utilizados 

parâmetros claramente definidos e disseminados, com 

antecedência, tanto para o avaliado quanto para o avaliador e 

que,  propicie total transparência e rastreabilidade dos dados 

e das informações utilizadas em todas as etapas do processo 

avaliativo.  

• O processo de avaliação ideal é aquele que se comunica 

(feedback) tanto com o professor quanto com o aluno, 

abrindo e incorporando novas possibilidade que efetivamente 

contribuam para a melhoria continua do sistema ensino-

aprendizagem.   



Obrigado!! 

 

Antonio Marinho 

 

Tel. 021-91480691 

 

Dfen.marinho@hotmail.com 


