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Este pacote de orientação foi inicialmente concebido para apoiar a formação e avaliação do nível 3 do
Diploma em enfermagem veterinária do RCVS e é um auxílio para oferecer suporte a orientadores externos
básicos e proficientes.
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Pacote de treino do orientador externo
O que é o orientador externo?
i.

“Orientador externo” é um termo usado para descrever o papel dos veterinários ou enfermeiros
veterinário quem treinam, supervisionam e apoiam estudantes de enfermagem veterinária, enquanto
ganham experiência e aprendem habilidades práticas essenciais na prática veterinária. Embora os
alunos aprendam com o que observam e executam na prática, essa experiência necessita ser
estruturada e supervisionada para que seja eficaz. Isso implica conhecer o aluno e fazer um esforço
consciente para planear o treino prático.

ii.

Para além de ser capaz de planear e organizar, os orientadores externos também devem ser capazes
de reconhecer a competência e fazer julgamentos sobre o desempenho dos alunos. Isso significa que
devem ser experientes, competentes e confiantes no seu próprio conhecimento e habilidade, e
capazes de demonstrar a melhor prática aos seus alunos.

iii.

Ser um orientador externo pode ser uma experiência extremamente gratificante. As competências de
tutoria que você irá desenvolver através deste pacote de treino irão ajudá-lo a estimular e motivar o
seu aluno. Este, por sua vez irá maximizar as suas oportunidades de aprendizagem, progredir e
alcançar a sua meta de qualificação.

Sobre este pacote de treino
iv.

Este pacote vai ajudar a preparar todos os envolvidos no treino e supervisão do estudante de
enfermagem veterinária e visa o ganho de experiência na prática veterinária por parte do aluno. A
orientação e atividades irão ajudá-lo a desenvolver as habilidades de que vai precisar para ser um
orientador externo eficaz e apoio.

v.

Este pacote de treino pode ser usado quer por orientadores externos básicos, quer pelos experientes.
O pacote usa uma abordagem passo a passo para ajudá-lo a compreender o seu papel, juntamente
com as necessidades de seu aluno. Auxilia-se assim a realizar o papel de coaching mais eficazmente
e eficientemente, dando-lhe a confiança, conhecimentos e técnicas que precisará para apoiar o aluno,
com sensibilidade e eficácia.
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1.

Visão geral da educação clínica

Orientador externo – definição: "Reforçar a aprendizagem e o desenvolvimento de habilidades de prática
clínica e conhecimento para os enfermeiros veterinários"

1.1 A educação de um enfermeiro veterinário envolve uma combinação de componentes académicos e
clínicos. A componente clínica é conseguida através de estágios clínicos baseada em trabalho prático,
onde os alunos irão realizar uma aprendizagem supervisionada em contexto da prática veterinária.
Quer os alunos sejam já previamente trabalhadores assalariados na prática clínica veterinária ou estão
em estágios organizados pela sua Escola, o orientador externo está envolvido em educá-los e
supervisionar e avaliar os seus progressos.

Orientador externo
1.2 O orientador externo é responsável pelo treino e avaliação dos estudantes nas suas capacidades
clínicas essenciais.
1.3 Como orientador externo será responsável pela capacitação do estudante e pela sua introdução no
normal desenrolar da actividade laboral. Irá necessitar de ajudar o estudante no seu objective de atingir
os aspectos práticos da sua qualificação através de tutoriais, listas de capacidades clínicas (Anexo A),
orientação, suporte e auxílio na duração do treino prático.
1.4 O papel do orientador externo será o de transmitir ensinamentos práticos e o desenvolvimento de
práticas clínicas avançadas. Envolve a relação entre indivíduos através da análise e comunicação de
objectivos, e assumir-se-á o papel de motivador. A orientação externa melhora a aprendizagem através
de uma colaboração forte e coerente entre o estudante, o contexto da prática veterinária inserida, e o
trajecto académico.

Estudante
1.5 O estudante é qualquer pessoa, que estuda, investiga e examina cuidadosamente. O padrão, duração e
gama de estágios clínicos irão variar de acordo com o projecto de programa de universidade ou escola
do aluno. Seja qual for o design do programa, o aluno deve receber educação que reflecte com
precisão a melhor prática clínica de enfermagem veterinária possível, desse modo ajudando-o a
preparar-se para as suas eventuais responsabilidades como enfermeiro veterinário qualificado.
Atividade 1.1: Utilize cerca de 10 minutos pensando sobre as definições acima e refletindo
sobre o seguinte:
Recorde o seu periodo de treino prático em estágio
Tipo de estágio:
Duração do estágio:
Se teve múltiplos locais de estágio que variaram em duração, considere as vantagens e
desvantagens
Vantagens:
Desvantagens:
Actualmente, o típico estágio de um estudante assemelha-se à sua esperiência enquanto
estagiário? Se não, considere os vários factores que foram responsáveis pelas mudanças
Comentários:
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2.

Explorando o papel de orientador externo

2.1

O papel de um orientador externo é muitas vezes pensado como tendo um foco bastante estreito que
envolve apenas a supervisão do aluno

2.2

O objetivo desta seção é incentivá-lo a explorar o papel clínico do orientador externo e identificar
aspectos de boas práticas. O termo "orientador externo" já foi definido na seção 1 e necessita agora
de ser considerado de forma mais aprofundada

Atividade 2.1: Utilize no máximo10 minutos nesta atividade
Abaixo está uma lista de habilidades e qualidades, que podem ser atribuídas a um orientador
externo. Classifique as qualidades em cada seção em termos de importância colocando 1 no
mais importante e ordenando as características de forma decrescente.
Comunicação
faz-se explicar
fornece feedback útil
é um ouvinte ativo
fornece feedback positivo sobre o desempenho
comunica de uma forma não ameaçadora
abertamente e honestamente revela percepções realizada do aluno
fornece feedback atempado
é aberto em questões a discutir com o aluno
ensina de forma interativa; incentiva a discussão
dá feedback em privado
Relações interpessoais
estabelece um ambiente no qual o aluno se sente confortável
fornece suporte adequado para as preocupações de estudantes, frustrações e ansiedades
mostra empatia com o estudante
demonstra uma preocupação real para pacientes
introduz o aluno para os outros como um profissional
ddemonstra uma attitude positiva para o aluno como uma pessoa
Competências profissionais
demonstra comportamentos deontológicos para o estudante
demonstra uma abordagem sistemática para resolução de problemas
demonstra o papel apropriado da enfermagem como parte do atendimento ao paciente
serve como um modelo adequado do papel profissional
gere o seu tempo próprio bem
demonstra liderança entre pares
Comportamentos de ensino
permite ao aluno uma evolução progressiva, adequada a independência
está disponível para o aluno
faz a avaliação formal de um processo construtivo
faz uma efectiva experiência fora de situações de aprendizagem que possam surgir
executa planos de experiências de aprendizagem eficaz
aponta discrepâncias no desempenho dos alunos
oferece experiências de aprendizagem única
demonstra a relação entre o conhecimento académico e clinico
é preciso a documentar a avaliação do aluno
ajuda o aluno a definir objectivos específicos para a experiência clínica
observa o desempenho de forma discreta
agenda reuniões regulares com o aluno
planeia experiências de aprendizagem antes que o aluno chegue ao local
gere bem o tempo dos estudantes
é oportuno em documentar a avaliação de alunos

2
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2.3

Numa exploração mais detalhada;

Instrutor
Facilitador
Demonstrador

Assessor
Avaliador
Juiz

Confidente
Amigo

Estudante

Comunicador
Feedback
Mentor
Ouvinte

Profissional
Organizador
Modelo
Expert

Figura 2.1 Dimensões dos papeis de orientador externo

O orientador externo como instrutor
2.4

Envolve o planeamento da experiência de aprendizagem e definição de objectivos realistas e
mensuráveis para o aluno. É útil uma compreensão do seu nível actual de conhecimento, habilidades
de compreensão e práticas.

2.5

Dreyfus (1980) propôs que, para adquirir uma habilidade, um estudante passa por cinco níveis de
proficiência: iniciante, avançado iniciante, competente, proficiente e perito. Estes diferentes níveis
reflectem mudanças em três aspectos gerais de desempenho qualificado:
Inicia o processo educativo após o aluno ter lido sobre a aplicação das suas próprias
experiências
Começa a fazer sentido dos vários aspectos diferentes de uma situação (enfermagem
veterinária e as tarefas necessárias para solucioná-lo) e vê-las como um todo coerente
Progride de ser um observador independente para assumir o papel de participante activo
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iniciante

- Inexperiente
- Pouco
entendimento

avançado
iniciante

- Algum
entendimento dos
principios
- Alguma
experiencia

competente

- Performance
aceitável

proficiente

- Entendimento
claro

perito

- baseado numa
extensa
experiência

Figura 2.2 Fases da competência clínica1
2.6

Fase1: Iniciante – Inexperientes, sem experiência prévia nas situações a que se esperam que
actuem. São-lhes
São lhes ensinadas regras estruturais que ajudem á execução prática. As regras referem-se
referem se
a situações específicas. "Diga-me
"Diga me apenas o que preciso de fazer que eu faço"

2.7

Fase 2: Avançado iniciante – tiveram previamente envolvidos ou foram
foram-lhes
lhes explicadas
determinadas competências por um mentor e consegue entender os requerimentos base de
determinada competência. Os princípios baseiam-se
baseiam se na experiência ganha.

2.8

Fase 3: Competente – trabalha há 2 ou 3 anos e está envolvido em casos semelhantes. O
profissional está consciente dos resultados das suas acções. Falta-lhe
Falta lhe a velocidade e flexibilidade de
um profissional proficiente.

2.9

Fase 4: Proficiente – poderá avaliar uma situação de forma
forma independente, podendo prever um
resultado com exactidão. Entende como os planos podem ser alterados para atingir os melhores
resultados.

2.10

Fase 5: Perito – o perito entende as situações e implementa acções apropriadas. Estes profissionais
possuem uma enorme experiência e tem capacidade de análise e conferir prioridades. A performance
é de elevado nível e eficácia.

1

Benner, P. (1984). From novice to expert: Excellence and power in clinical nursing practice. Menlo Park:
Addison-Wesley,
Wesley, pp. 13-34.]
13
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Actividade 2.2:
Reflita sobre as suas áreas de mais experiência nos cuidados de enfermagem veterinária,
relativamente ao “dossier de competências”. Classifique essas competências numa escala de 1 a 5,
sendo que 1 corresponde a iniciante e 5 a perito.
Unidade:
EC1

EC2

EC3

EC4

EC5

EC6
EC7
EC8

EC9
EC10
EC11
EC12
EC13

Título:

Iniciante

Avançado
iniciante

Competente

Proficiente

Perito

Monitorizar e manter a
saude e a segurança
Desenvolver a
performance pessoal e
manter relações
profissionais
Executar tarefa de
recepção em clínica
veterinária
Gerir o ambiente clinico
para procedimentos e
investigações
Providenciar primeiro
auxílio de emergência
a animais
Providenciar e
administrar cuidados
de enfermagem
Apoiar donos nos
cuidados ao animal
Executar testes
auxiliaries de
diagnóstico
Preparar o animal para
técnicas de imagiologia
radiológica e conduzir a
radiografia no animal
Preparar para cirurgias
Assistir o medico
veterinário durante a
cirurgia
Monitorizar anestesia
do animal
Dispensar e administrar
medicamentos

O orientador externo como comunicador
2.11

É essencial que o orientador externo tenha excelente comunicação e relacionamento interpessoal. Ao
planear a avaliação do cuidado veterinário prestado será necessário envolver o aluno de uma forma
construtiva. Por sua vez, isso vai ajudar o aluno a ser estimulado e encorajado a contribuir e sentir
que sua contribuição é valorizada.

O orientador externo como assessor
2.12

O orientador externo deverá participar na avaliação dos alunos, avaliando continuamente o
desenvolvimento de suas habilidades práticas. Isso implicará a demonstração das habilidades
clínicas essenciais e a avaliação das qualidades do aluno em relação ao desempenho clínico
esperado.

5
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3.

Teorias do processo de aprendizagem

O ciclo de aprendizagem:
aprendizagem
Permite visualizar o processo de aprendizagem através de um diagrama, tornando
tornando-o
o mais percetível. Por
exemplo:

4- Colocar em prática o
que se aprendeu

3- Aprender com a
experiência

1 - Experimentar

2- Refletir sobre a
experiência

Figure 3.1 Ciclo de aprendizagem (Kolb2)
3.1.

Este modelo sugere que existem 4 fases sucessivas no processo de aprendizagem: Fazer, Refletir,
Aprender com a experiência e Colocar em prática o que se aprendeu.

3.2.

A aplicação direta deste modelo é fazer com que o processo de ensino tenha todas estas fases em
conta. Isto significa que uma importante tarefa do orientador seja a de “perseguir “ o aluno à volta
desste ciclo, fazendo questões que estimulem a reflexão e a conceptualização
conceptualização.

3.3.

Orientador e aluno devem compreender os processos e caraterísticas de uma aprendizagem com
sucesso.

3.4.

Diferentes alunos aprendem de maneiras distintas. Existem várias teorias sobre o modo como os
indicvíduos aprendem, no entanto,
entanto, todas consideram três aspetos principais: perceber a informação,
processar a informação, organizá-la
organizá la e apresentá-la
apresentá la a outros.
outros

3.5.

Como orientador externo, deve compreender que os alunos têm diferentes estratégias e estilos de
aprendizagem e que a motivação
motivação para aprender pode variar significativamente entre indivíduos.
Deste modo, o ensino será mais eficaz e a aprendizagem mais efetiva.
efetiva

3.6.

Todos nós temos estilos de aprendizagem que nos convêm mais. Estão relacionados ao modo como
abordamos o estudo e ao modo como pensamos. Relacionam-se
Relacionam se com a personalidade e não têm
nada a ver com inteligência. No context clinic, onde o processo de ensino/aprendizagem ocorre numa
base individual, o orientador e o aluno interagem de uma forma muito próxima
próxima.

2

Kolb D (1984) Experiential Learning: Experience as the source of learning and development
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Estilos experimentais de aprendizagem
3.7.

Honey & Mumford (1986)3 desenvolveram um sistema de estilos de aprendizagem que caraterizaram
como: Ativista; Refletivo; Teórico e Pragmático (representando respetivamente as quarto fases do
processo de aprendizagem).

Put in o
to
Pragmatist likes to
Pragmático:
4- Colocar em4prática
practice what
“have
a
go”
try
things
to
experimentar para ver
que se aprendeu
you have
see if they work
learned
se resulta

Theorist quer
wantsperceber
to
Teórico:
understand underlying
as
razões,
conceitos
reasons,
concepts
ande
relações
relationships

3- Aprender com a
3 Learn from
experiência
experience

11 -Have
Experimentar
experience
(doing)

2- Refletir
2 Reflect
onsobre a
experiência
experience

Activist
Ativista:prefers
prefere fazer
doing
and
e experimentar
experiencing

Reflector
Refletivo:
observes and
observa e reflete
reflects

Figure 3.2 Tipos de aprendizagem (Honey e Mumford).

Atividade 3.1:
Leia a descrição de Honey e Mumford sobre os estilos de aprendizagem e decida em que
categoria é que se insere. O aluno deverá fazer o mesmo.
Orientador:
Aluno:

3

Honey P & Mumford A(1986) Learning styles helpers guide
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Ativista:
- Envolve-se sem reservas em novas experiências
- Aproveita o momento, contente por experiências imediatas
- Mente aberta, nada cético
- Entusiasta com tudo o que seja novidade
- Atrevido
- Gosta de brainstorming para a resolução de problemas
- Aborrece-se com a implementação e consolidação a longo prazo
- Gregário
- Procura centrar em si todas as atividades
Refletivos:
- Gostam de analisar bem as questões antes de agir com cautela
- Observam os problemas de várias perspetivas
- Recolhem dados e analisam-os profundamente antes de chegarem a qualquer
conclusão
- Cautelosos, não deixam nenhuma pedra por levantar
- Preferem os lugares da retaguarda em reuniões e discussões
- Gostam de observer as pessoas em ação
- Adotam um low profile
- Têm um ar ligeiramente distante
Teóricos:
- Integram as observações em teorias lógiacs e complexas
- Pensam nos problemas passo-a-passo
- Assimilam fatos aparentemente dissociados num todo coesivo
- Tendem a ser perfecionistas
- Gostam de analisar
- Sentem-se desconfortáveis com julgamentos subjetivos
- Tendencialmente desligados, analíticos e racionais
Pragmáticos:
- Gostam de experimentar novas ideias, técnicas e teorias
- Procuram ativamente novas ideias
- Gostam de experimentar
- Gostam de “meter a mão na massa” e agir com rapidez
- Tendem a ser impacientes com discusses infindáveis
- Gostam de decisões práticas
- Respondem a problemas e oportunidades como desafios
Ensino prático
3.8. O ensino de uma determinada tarefa prática, quer conferirá uma capacidade prática após um
processo ensino/aprendizagem bem sucedido, é um exercício que exige muitas vezes um tempo
limitado, pelo que é necessário garantirmos que a parte importante da mensagem a ensinar será
transmitida.
3.9.

Os três elementos de uma sessão prática de terino, são:
 Preparação
 Procedimento/técnica
 Resumo

Atividade 3.2:
Demonstração de uma tarefa prática.
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3.10. Todas as tarefas práticas são constituídas por uma série de passos individuais, descritas como check lists,
que detalham com precisão quais as ações necessárias para completer a tarefa.
Atividade 3.3:
Tendo em mente a tarefa demosntrada na atividade 3.2, liste todos os passos que são necessaries
realizar de modo a completá-la.
Número

Especifique o passo

3.11. Durante muitos anos, os alunos aprenderam as tarefas práticas pelo princípio “vê, faz, ensina”. No
entanto, este modelo tem algumas caraterísticas negativas, não havendo explicação do que está a
fazer, problemas que se podem encontrar, etc…
3.12. Peyton (1998)4, um cirurgião geral, descreve um excelente modelo para ensinar as tarefas práticas.
Este modelo, conhecido como “Abordagem em 4 passos”, é muito utilizado:
Passo 1 - Demonstração da tarefa à velocidade normal, com pouca ou nenhuma explicação
Passo 2 - Repetição da tarefa com explicação complete, encorajando o aluno a colocar todas as
dúvidas que surjam
Passo 3 - Nova demonstração da tarefa, com o aluno a explicar cada um dos passos tomados e o
orientador a questioner e corrigir sempre que necessário. Este passo pode ser repetido
múltiplas vezes.
Passo 4 - O aluno executa a tarefa sob supervisão apertada, descrevendo cada um dos passos antes
de os realizar

4

Peyton JWR (1998) Teaching and Learning in Medical Practice. Manticore Europe, Rickmansworth
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Atividade 3.4:
Usando o método descrito acima, ensine uma nova tarefa ao aluno. Na tabela, identifique a tarefa
a realizar, identificando todos os passos necessários para a sua realização e avalie a performance
do aluno.
Tarefa

Passos a realizar

Avaliação

O aluno é competente?
Sim ou não

3.13. As questões a considerar quando planear as necessidades de formação para o aluno, de modo a
garantir que a sua abordagem para as suas necessidades de formação é adequada e eficaz, devem
incluir:
 Alunos experientes de enfermagem veterinária
 A melhor prática versus prática real
 Uso de modelos, manequins, dramatização e discussão professional
 Tempo disponível e apoio
 Desenvolvimento professional contínuo

3.14. Modelo competente consciente.
 Incompetente inconsciente – Noviço
 Competente inconsciente – Iniciado avançado
 Competente consciente – Enfermeiro veterinário recentemente licenciado
 Competente inconsciente – Enfermeiro veterinário experiente
 Perito – Enfermeiro veterinário experiente com contínua atualização profissional
 Incompetente confiante – Enfermeiro veterinário experiente que falha na demonstração das
melhores práticas

10
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Incompetente

Incompetente
consciente

inconsciente

Competente
consciente

Competente
inconsciente

3.15. Espera-se que o CC, através de um contínuo desenvolvimento professional, mantenha boas práticas
de trabalho e deste modo possa ser considerado um perito.

4.

Modelos de ensino/aprendizagem

4.1

Existem vários modelos de treino que podem ser usados para estruturar sessões de
ensino/aprendizagem. Estes modelos permitem que os alunos ao serem conduzidos através de uma
sequência lógica de acontecimentos, tirem o máximo partido da actvidade de aprendizagem. Por
outro lado, também permitem que o CC transmita esse conhecimento passo-a-passo, sem se perder.

4.2

Os modelos de treino ajudam no planeamento de uma sessão, ajudando na construção de um
discurso com objectives bem definidos.

4.3

Um dos modelos mais conhecidos é o: GROW coaching model. Este modelo simples ajuda que o
orientador clinico estabeleça objectivos no início da sessão e que esses mesmos objectives sejam
explorados/avaliados ao longo de todo o processo de aprendizagem.

“GROW” model:
4.4

A sessão tutorial deve ser trabalhada em cada uma das partes do processo GROW. Isto vai ajudar os
alunos a identificar objectivos de carreira, as opções a tomar para atingir esses mesmos objectivos,
bem como discutir sobre as mudanças necessárias a tomar ao longo do processo, para atingir o
objective.

MODELO GROW

GOALS

REALITY

OPTIONS

WRAP UP

Source: http://www.hr.unsw.edu.ac/osds/pdfdocs/GROW
(Goals: objetivos; Reality: realidade; Options: opções; Wrap up: consolidar)
OBJETIVOS:
4.5

Definir objetivos, escrevê-los e definir o que é que é necessário por a sessão.
a. O que é que o aluno quer atingir com a sessão tutorial?
b. Quais são os objetivos específicos que o aluno quer atingir?
c. O que é que o aluno pretende atingir com este objetivo?
d. O que é que faria com que este objetivo tivesse mais significado?
e. Quem mais precisa de saber sobre estte objetivo do aluno?
f. Como é que essas pessoas serão informadas?

11
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Realidade:
4.6

Convide o aluno a uma auto-avaliação: (o que está a acontecer? Quando aconteceu? Qual é o efeito
que vai ter?)
a. O que é que impediu o aluno de atingir este objetivo no passado?
b. O aluno conhece alguém que já tivesse atingido este objetivo?
c. O que é que o aluno pode aprender com essas pessoas?

Opções:
4.7

Brainstorm: pergunte ao aluno, não diga! options, ask your student don’t tell, fortaleça e assegure a
sua escolha
a. Qual deverá ser o 1º passo do aluno?
b. O que acontecerá se ele não fizer nada?
c. O que é que resultou com o mesmo aluno no passado?
d. Como é que o aluno pode fazer mais dqauilo que resulta com ele?
e. Quem pode ajudar o aluno nesta mudança de atitude?

Consolidar:
4.8

Identificar passos específicos e eventuais obstáculos. Coloque em papel um plano de ação
a. Onde é que o objetivo estabelecido se encaixa nas prioridades pessoais do aluno?
b. Que obstáculos é que o aluno espera encontrar?
c. Como é que esses obstáculos serão ultrapassados?
d. Como é que o orientador externo pode orientar o aluno para ultrapassar esse objetivo?

4.9

Tente encorajar o aluno a dar feedback de quaisquer ações que ele tenha desenvolvido como
resultado do seu conselho e orientação.

4.10
Atividade 4.1:
Utilizar 20 minutos nesta atividade
Usando o modelo GROW fornecido, discuta com o aluno um objetivo pessoal específico e aquilo
que seja necessário alterar no sentido de o atingir. Esta atividade implica um auxílio ao aluno no
sentido de determinar objetivos realísticos e pressupõe igualmente um acordo mútuo sobre os
métodos para avaliar a progressão e obtenção desse objetivo.
Qual é o obletivo pessoal?
Como é que vai atingir esse
objetivo?
Quais as alterações
necessárias para atingir o
objetivo?
Qual sera o apoio necessário
para atingir esse objetivo?

Por favor, avalie o sucesso desta atividade:
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4.11

Outro modelo é o “OSKAR”, que se baseia numa abordagem focada na solução de problemas.

“OSKAR” Model
4.12

OSKAR é um acrónimo, que significa: Outcome, Scaling, Know How, Affirm and Action Review. Tudo
isto é parte de uma conversação na qual o orientador externo tenta descobrir quais são as pretensões
do aluno:

4.13 Outcome:
a. Qual é o objetivo da sessão?
b. Quais são os objetivos que se pretendem atingir hoje?
c. Quais são os onjectivos a atingir a longo prazo?
d. Como é que vamos perceber se a sessão foi útil ou não?
4.14 Scaling:
a. Usando o Benner’s Stages of Clinical Competence, em que posição se colocaria neste
momento?
b. Como é que atingiu este patamar?
c. Como é que vai saber que atingiu o patamar seguinte?
4.15 Know-how and resources:
a. Que fatores o ajudam a melhorar a sua performance nesta escala?
b. Quando é que sentiu que o resultado foi atingido?
c. O que fez para o tornar possível? Como?
d. O que faria de maneira diferente?
4.16

Affirm and action:
a. O que é que, até este momento, correu bem?
b. Qual é o próximo pequeno passo? O que é que pessoalmente, gostaria de fazer
imediatamente?

4.17 Review:
a. O que é melhor?
b. O que fez para que as mudanças acontecessem?
c. Que efeitos é que as mudanças tiveram?
4.18

De uma maneira simples, o orientador externo coloca questões de modo a criar um sentido de
possibilidade e capacidade: eu posso e eu consigo fazer!

4.19

No processo OSKAR, imediatamente antes de perguntar que ações deveriam ser tomadas que os
aproximassem dos objetivos, é necessário um certo tempo para refletir sobre as experiências e as
qualidades dos alunos. Escutar atentamente o que é importante para o aluno, as experiências de
sucesso que o aluno teve e as suas qualidades, é uma boa preparação para os ajudar na seleção do
próximo passo a tomar. O orientador externo deve fazer um resumo de tudo o que o impressionou
até ao momento e convida o aluno a escolher uma pequena ação. Isto é algo que o aluno deve fazer
pessoaçmente e é geralmente expresso como algo que ele pode fazer para o fazer subir na escla.

4.20

A escolha do próximo passo é da responsabilidade do aluno, não do orientador, apesar deste poder
ter uma certa influência na escoilha realizada. Quando o aluno tiver uma ideia clara daquilo que
pretende fazer (ou procurar), o principal objetivo da sessão foi atingido.
Atividade 4.2:
Utilizar 20 minutos nesta atividade.
Utilizando o modelo OSCAR, discuta com o aluno um problema específico que os impede de atingir
o objetivo e ajude-o na obtenção de uma solução para o problema identificado. É necessário que o
aluno seja apoiado no sentido de encontrar soluções e definer ações para a continua avaliação do
progresso e do atingir do objetivo.
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5.

Feedback

5.1.

O feedback é uma parte essencial da educação e formação. Ajuda os estudantes a maximizar o seu
potencial em diferentes fases da sua formação, a aumentar a sua consciência dos pontos fortes bem
como das áreas a melhorar.

5.2.

Todas as pessoas gostam de saber exatamente onde se situam, em relação ao seu próprio sucesso
e fracasso. O feedback dado aos alunos é importante, para garantir que eles percebem o quando e o
porquê é que se considera que adquiriram uma determinada competência, mas também perceberem
porque é que ainda não a adquiriram.

5.3.

Se não for dado um feedback, o que é que o estudante está a ganhar, ou a assumir?

Atividade 5.1:
Após o exercício de ensino realizado com o aluno (atividade 3.4) responder às seguintes questões:
Que tipo de feedback (se deu algum) deu ao
estudante?
Indique o que correu bem e o que correu mal.

Como e onde foi dado o feedback?

Que aspetos relativos ao feedback poderá
melhorar?

5.4.

O feedback é importante para a evolução dos alunos em ambientes veterinários. Muitas situações
clínicas envolvem a integração de conhecimentos, competências e comportamentos em ambientes
complexos e muitas vezes promotores de stresse, com pressões de tempo, tanto no orientador
externo como no aluno. O feedback é essencial para o desenvolvimento das competências e
confiança dos alunos em todas as fases das suas carreiras de enfermagem veterinária.

5.5.

Quer o feedback seja dado de modo formal ou informal, há uma série de princípios básicos que
devem ser mantidos em mente:
a. dar feedback, o mais cedo possível após o evento
b. focar-se no positivo
c. o feedback deve ser dado em privado, sempre que possível, especialmente quando se trata de
feedback negativo
d. manter-se no "aqui e agora", não trazendo preocupações antigas ou erros anteriores, a menos
que seja para destacar um padrão
e. concentrar-se em comportamentos que podem ser alterados, e não em traços de personalidade
f. falar de, e descrever comportamentos específicos, dando exemplos sempre que possível e não
avaliando ou assumindo os motivos
g. usar a palavra "Eu", e dar a sua experiência do comportamento ("quando você disse ..., eu pensei
que você fosse ...")
h. ao dar feedback negativo, sugerir comportamentos alternativos
i. o feedback é para o recetor, não para quem o dá - ser sensível ao impacto da mensagem
j. incentivar a reflexão, fazer perguntas de forma aberta
k. ser claro sobre o que está a ser dado feedback, e vinculá-lo ao desenvolvimento profissional
global dos alunos e ao que se pretende que aprendam
l. não sobrecarregar - identificar duas ou três mensagens-chave que são sumariadas no final

14

VECTAR edition
Draft 1
5.6.

É importante garantir que o feedback esteja alinhado com a atividade clínica com que o aluno está
envolvido. Dar feedback pode ser visto como parte da aprendizagem experiencial. Como discutido na
seção 3, Kolb (1984) propôs que a aprendizagem acontece de forma circular, em que a
aprendizagem é vivencial (aprender fazendo), e que as ideias são formadas e modificadas fazendo.
Essas ideias sustentam a ideia do "profissional reflexivo" e a mudança de "principiante ao perito", que
ocorre como parte do desenvolvimento profissional.

5.7.

O feedback negativo deve ser específico e sem juízos de valor, oferecendo possivelmente uma
sugestão " já pensou em aproximar-se do paciente de tal maneira...". Concentre-se em alguns dos
aspetos positivos antes das áreas a melhorar. "Você focou-se na maioria dos pontos-chave da
história, incluindo x e y, mas você não perguntou sobre z ...". Evite dar feedback negativo em frente a
outras pessoas.

5.8.

Mantenha o diálogo com questões abertas: "como acha que correu?", que podem ser acompanhadas
por outro tipo de perguntas, mais de sondagem.

Atividade 5.2:
Refletir na atividade 3.4, completar a estratégia de feedback equilibrada

6.

RESUMO

6.1.

Tendo completado este pacote de trabalho, agora tem todas as ferramentas necessárias para
planear, projetar, implementar e avaliar uma experiência de aprendizagem para o seu aluno.

6.2.

É importante lembrar que um bom orientador clínico é bem organizado, comunica bem, dá um
feedback construtivo e incentiva os alunos a refletir sobre a sua aprendizagem.

6.3.

Como orientador clínico, deve garantir que tem um bom entendimento das competências atuais do
aluno. O preenchimento do formulário de competências irá ajudá-lo a identificar os pontos fortes e os
pontos fracos e a fornecer uma base para o aluno perceber onde precisa de se concentrar em
aprender e ganhar experiência.

6.4.

Seguir o processo de quatro fases para ensinar uma competência prática (adaptado de Peyton 1998)
que garante que todas as etapas do Ensino Clínico e Registo da Avaliação (CTAR) são seguidos e
concluídos.

Avaliação

Demonstração

Feedback
do
Orientador
Clínico

Observação

Autoavaliação
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6.5.

Baseando-se nas formas de aprendizagem baseadas na experiência, e aproveitando ao máximo as
oportunidades de aprendizagem que surgem na prática clínica do dia-a-dia, é possível garantir que os
alunos aprendem, fazendo o trabalho.

Atividade 6.1:
Completar o questionário de orientação clínica
Use a sua conclusão para melhorar as suas capacidades de orientação.
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7.

Anexo A

GRELHA DE COMPETÊNCIAS

Nome do candidato:

Número de inscrição
Quantas vezes
realizei esta
atividade?
Frequentem
ente


Unit title

EC1

Monitorizar e manter a saúde e segurança

EC2

Desenvolver o seu desempenho pessoal e manter relações interpessoais
de trabalho

EC3

Exercer funções de receção

EC4

Gerir o ambiente clinic para qualquer procedimento médico/investigação

EC5

Prestar primeiros socorros de emergência aos animais

EC6

Prestar cuidados de enfermagem

EC7

Apoiar os clientes na prestação de cuidados aos animais

EC8

Realizar testes laboratoriais de diagnóstico

EC9

Preparar técnicas de imagiologia de diagnóstico e realizar radiografias

EC10

Preparar procedimentos cirúrgicos veterinários

EC11

Auxiliar o médico veterinário durante os procedimentos cirúrgicos

EC12

Auxiliar no processo de anestesia do animal

EC13

Dispensar e administrar medicação

Algumas
vezes 

Nunca


Como se classificam
as minhas
capacidades nesta
atividade?
Boas


Médias


Preparado
para avaliação
S/N

Fracas
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8.

Anexo B
Feedback balanceado

Pense numa sessão recente de feedback. Pontue a sua abordagem de feedback, marcando na
escala a posição em que pensa que se encontra. Se acha que a sua abordagem de feedback
tem o equilíbrio certo entre os dois extremos, coloque a marca no meio. Se acha que o seu
feedback se aproxima mais de um ou do outro extremo, coloque uma marca no lugar mais
apropriado.
O resultado vai mostrar onde coloca o seu foco no feedback e destacar as áreas que se
encontram mais dentro ou fora do equilíbrio.
Equilíbrio
Elogiei em demasia
fui muito negativo
-------------------------◊---------------------------Quanto tempo gastou a conversar sobre o
que eles fizeram bem versus áreas que
precisam melhorar? Focar a parte negativa
em demasia pode baixar a moral
O estudante dominou -------------------------◊---------------------------Eu dominei em
em demasia
demasia
Que inputs do estudante foram tidos em
conta? Não é provável que o estudante
receba bem o feedback se não se sentir
envolvido
O meu objetivo foi o de
O meu objetivo foi
-------------------------◊---------------------------aumentar a Automostrar ao estudante,
consciência do
formas de alterar o
estudante
comportamento

Fui demasiado direto

Baseei-me na análise
para suportar os
meus pontos de vista
Estava totalmente à
vontade

O feedback foi claro

Focado

Seguimento

Qual foi o seu objetivo geral?
-------------------------◊---------------------------Quão direto foi o feedback? Demasiado
direto e os estudantes sentiram-se
controlados, não suficientemente direto e os
estudantes sentiram-se confusos
-------------------------◊----------------------------

Não fui suficientemente
direto

Baseei-me na minha
própria opinião

Quão objetivo foi o feedback? Seja honesto
-------------------------◊----------------------------

Estava desconfortável

Qual o nível de conforto ao dar feedback?
Como se sentiu acerca do feedback
negativo?
-------------------------◊----------------------------

O feedback foi vago

O aluno deve ter noção da sua performance
e do que ainda tem que atingir
-------------------------◊---------------------------Quão focado foi o feedback? Abordou
outros tópicos?
-------------------------◊---------------------------Que seguimento foi dado às sessões de
feedback? A melhor prática consiste em
ligar o feedback a etapas de
treino/desenvolvimento/performance, com
revisões periódicas, acordadas com o
estudante

Não focado

Feedback no vazio
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9.

Anexo C – QUESTIONÁRIO DE COACHING

Por favor, responda às seguintes questões sobre o porquê de ser orientador clínico,
classificando as suas resposta respostas como;
1. Muito importante
2. Importante
3. Alguma importância
4. Não é importante
5. Irrelevante
Razões para ser orientador
Porque o meu empregador me pediu para
assumir o papel de orientador clínico
Para estar envolvido na formação de
enfermeiros veterinários
Para controlar
Para dar algo de volta à profissão
Para ajudar a melhorar o desempenho do
estudante de enfermagem veterinária
Para ser reconhecido pelo desempenho dos
seus alunos
Para transmitir competências práticas
Para transmitir conhecimento técnico
Para ganhar experiência para outro emprego

Classificação (1-5)

Para auto desenvolvimento
Avaliação das capacidades de orientação
sempre

nunca -------------------------------1

2

3

4

5
Ouvi o meu orientando
Estive confiante com o desempenho do aluno
Estava bem preparado para a sessão de orientação
Fui positivo
Dei feedback efetivo
Tratei todos os alunos de igual forma
Evitei rasteiras, como a sobrecarga de informações
Mantive-me positivo, mesmo quando os alunos mostraram um fraco desempenho
Forneci dicas de orientação
O ambiente de trabalho era seguro
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10.
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