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Portfólio para os alunos da graduação 

Modelo de Disciplina de Pneumologia FM/UFG 

Princípios 

1. Constituído pelo próprio graduando, de forma individual 

2. Relatar e documentar o caso clínicos de um dos pacientes que foram acompanhados pelo acadêmico 

3. Realizar uma auto-avaliação do seu trabalho e aprendizagem 

4. Possibilitar uma avaliação por parte da disciplina do aprendizado do graduando 

1. Capa com identificação do aluno, atividade curricular e instituição; 

 

2. Sumário com indicação do conteúdo 

 

3. Introdução: definição do caso estudado e justificativa da escolha do caso. 

 

4. Apresentação do caso: 
a. Identificação do paciente completa; 

b. História Clínica 

c. Hipóteses diagnósticas  
d. d.   Exames laboratoriais / radiológicos / etc. Aqui você pode colocar fotos dos radiológicos e 

dos exames fundamentais (fotos, xérox). 

e.  Evolução: Anotar as evoluções diárias e exames subseqüentes (lembre de obedecer às 

orientações de evolução tipo SOAP contidas no manual do estudante de CM;  

f.  Desfecho do caso. 

 

 

5. Descrição do processo saúde-doença: Descreva os aspectos biológicos, psicológicos, sociais, ou de 

outra natureza, que podem estar relacionados ao desenvolvimento deste processo. Não se esqueça de 

considerar as três dimensões onde ocorre este processo: individual, familiar e coletiva. Assim, quando 

estiver descrevendo um caso de um indivíduo, contextualize-o em relação à família e comunidade. 

Nesta descrição, você deve também relatar as intervenções terapêuticas, de prevenção e de recuperação 

utilizadas ou possíveis de serem utilizadas. 

 

6. Discussão sobre a Revisão da Literatura relacionada ao caso (manuscrito, uma lauda por tópico) 

a. Apresentação do conhecimento atualizado sobre o caso 

b. Conclusões sobre o que há de consenso na literatura acerca do assunto 

c. Identificação de lacunas no campo do conhecimento a serem investigadas 

 

7. Auto-reflexão: neste momento você discute a sua participação e auto-avaliação no seu estágio no 

serviço de Pneumologia. 

 

8. Resumo: cada portfólio deve conter, obrigatoriamente, um resumo de 5 a 7 linhas. Neste resumo você 

deve mostrar habilidade de selecionar os pontos chaves do processo saúde-doença e de sua reflexão. 

Atenção! Este resumo deve ser cuidadosamente trabalhado. Deve ser claro, preciso e não deve ser 

redundante. 

 

9. Parecer do professor a ser acrescentado depois. 

Obs: Baseado no Portfólio criado pela disciplina de Nefrologia FM/UFG 

Avaliação 

Organização, apresentação   (0-1) 

Completude                          (0-1) 

Apresentação                      (0-6) 

Autocrítica do aprendizado  (0-2) 


