Curso Básico para Orientadores de Formação 2016
Fundamentação
Os orientadores de formação são formadores no terreno. Ensinam, supervisionam práticas,
participam na formação dos internos, na sua avaliação e alguns assumirão a organização de alguns
módulos de formação. Na sua função, desempenham um papel de formador de adultos, integram a
formação que o interno recebe noutros contextos, na prática clínica do dia-a-dia, disponibilizam um
leque amplo de atividades de aprendizagem e treino e, ligam a prática clinica, o trabalho, à
formação, aos órgãos do Internato. Para o feito, é necessário, numa primeira fase, conhecer e
compreender o programa do internato, tendo dele uma perspectiva histórica, o seu papel de
orientadores/supervisores e os seus dispositivos de aprendizagem e de avaliação.
Finalidade
Habilitar os especialistas de Medicina Geral e Familiar a desempenhar a função de
Orientador/Supervisores. Este curso é dirigido aos Orientadores que tem pela primeira vez um
interno (49º e 50º Grupo). No final desta sessão pretende-se que os novos Orientadores sejam
capazes:
Objetivos educacionais
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Descrever os modelos de desenvolvimento do Internato.
Conhecer o programa atual do Internato, os documentos orientadores e a legislação que o
enquadra.
Integrar uma equipa formativa com outros orientadores e internos.
Ser capaz de construir o seu organizer do orientador.
Gerir os problemas mais frequentes que surgem na orientação dum interno e pôr em marcha
estratégias para a sua prevenção/resolução.
Planear uma estratégia de ensino-aprendizagem.
Lidar com os problemas que mais frequentemente surgem na orientação dum interno e delinear
estratégias para a sua prevenção/resolução.
Adequar o papel de supervisor às diferentes etapas do processo formativo.
Conhecer as propriedades a que deve obedecer uma prova de avaliação e os problemas que se
colocam na avaliação por escalas e à classificação.
Entender o potencial educativo, de desenvolvimento profissional
Ser capaz de ajudar o interno a desenhar e atualizar um plano pessoal de formação e a construir
um portfolio.

Metodologia formativa
Exposições e discussão
Avaliação
Será feito um breve questionário aos orientadores no final do mês de Fevereiro e 2017. Este
questionário será enviado e respondido por via eletrónica.
Dias e Local de realização do curso: Dado o número de potenciais interessados serão efetuados 2
cursos: 23 e 24 de Novembro de 2016; 24 e 25 de Novembro de 2016.
Local: Auditório do CS de Sete Rios

: Av. Estados Unidos da América, nº 77, 1º Andar, 1749 - 096 Lisboa - Portugal

Programa
DIAS: 23, 24 e 25 de Novembro de 2016
HORÁRIO

(GRUPO A) - 23 Novembro de 2016
(GRUPO B) - 24 Novembro de 2016

(GRUPO A) - 24 Novembro de 2016
(GRUPO B) - 25 Novembro de 2016

9,30- 10h

Apresentação

10 – 11h

Breve história do Internato
Modelos de programa
(Isabel Santos/Maria João Queiroz)
Recursos formativos
(Ana Mateus/David Rodrigues)

Estratégias de aprendizagem
e
Plano Pessoal de Formação
(Inês Maio/Alexandra Fernandes)

Autonomia e Supervisão
(Isabel Santos)

11,30 -13h

Programa do Internato
(Antonio Moeda/Ana Costa)

Resolução de problemas
(Inês Maio/Alexandra Fernandes)

14-15,30

Articulação com ACES e Direções de Internato
(Mª Lurdes Tavares Bello)

Avaliação
(isabel Santos)

16-17,30

Equipas
Locais de
Formação/Equipas Avaliação de Desempenho
Integradas de Orientadores
(Isabel Santos)
(Ana Sustelo)
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