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1. INTRODUÇÃO AO PORTFÓLIO DE HORAS COMPLEMENTARES DO CURSO 

DE FARMÁCIA 

O termo “portfólio”, do italiano portafoglio, que significa “recipiente onde se 

guardam folhas soltas”. 
 

O portfólio é uma coleção de suas produções (do aluno), as quais apresentam as 

evidências de sua aprendizagem (do aluno). É organizado por ele próprio para que 

ele e o professor, em conjunto, possam acompanhar seu progresso. O portfólio é 

um procedimento de avaliação que permite aos alunos participar da formulação 

dos objetivos de sua aprendizagem e avaliar seu progresso. Eles são, portanto, 

participantes ativos da avaliação, selecionando as melhores amostras de seu 

trabalho para incluí-las no portfólio (VILLAS BOAS,  2004, p. 38). 

 

O Portfólio constitui uma forma de avaliação dinâmica realizada pelo próprio aluno 

e que mostra seu desenvolvimento e suas mudanças através do tempo. 

 

 
2. OBJETIVOS DO PORTFÓLIO E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES  

 

O objetivo do portfólio consiste em contribuir com o desenvolvimento de 

habilidades dos estudantes e avaliar a participação e desempenho no processo de 

aprendizagem, por meio de um registro de forma sistemática e reflexiva.  

 

Também possui as seguintes contribuições: 

 Registrar atividades desenvolvidas pelos alunos, possibilitando a reflexão no 

processo educacional; 

 Identificar o crescimento pessoal e cognitivo dos alunos; 

 Facilitar e fundamentar os processos de auto e hetero-avaliação; 

 Possibilitar práticas avaliativas mais dinâmicas e voltadas para uma abordagem 

formativa; 

 Promover formação continuada através da relação de feedback dos professores 

e dos alunos; 

 Estimular a criatividade dos alunos ao criar seu próprio trabalho; 

 Auxiliar no processo de intervenção educativa; 

 Contribuir para a construção do conhecimento;  

 Colaborar para que os professores acompanhem o desenvolvimento dos alunos, 

controlem e verifiquem os conhecimentos adquiridos. 
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3. ETAPAS PARA CONSTRUÇÃO DO PORTFÓLIO 

 

Ele pode ser desenvolvido através de registro de fotografias e relatos de 

experiência das atividades complementares desenvolvidas durante a vida acadêmica, 

pode-se também incluir recortes de jornais, revistas e outros materiais que julgar 

necessário. É importante que o portfólio contenha toda e qualquer confirmação da 

trajetória do aluno fora da sala de aula, porém guardando relação direta com sua 

formação. 

Os alunos devem realizar atividades complementares como requisito para sua 

formação, envolvendo, por exemplo, monitorias, estágios não obrigatórios, programas 

de iniciação científica, programas de extensão à comunidade, cursos em áreas afins, 

participar de palestras, seminários, workshops, simpósios, congressos ou outras 

atividades correlatas que possam somar valor de conhecimento a sua formação 

acadêmica. Além disso, os alunos devem apresentar os certificados das atividades 

desenvolvidas na forma de portfólio, sendo avaliadas por Comissão de Docentes, designada 

pela Coordenação do Curso de Farmácia, ao término do Curso. 

 

3.1. ESTRUTURA DO PORTFÓLIO:  

 

O formato do portfólio deve ser de ordem cronológica, com a seguinte estrutura: 

CAPA  

SUMÁRIO 

JUSTIFICATIVA DO PORTFÓLIO 

CERTIFICADOS E ANOTAÇÕES POR ÓRDEM CRONOLÓGICA 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

3.2. INSTRUÇÕES: 

 

Logo após o certificado deverá inserir anotações pertinentes da atividade 

realizada, contendo: 

 Reflexão e anotações sobre o que aprendeu em cada curso, palestra, etc.;  

 Trabalhos/ pesquisas / entrevistas realizadas / estudos de caso; 
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 Roteiro das visitas técnicas com objetivos, anotações durante as visitas e 

relatórios/trabalhos realizados após a visita; 

 Fotografias com legendas, quando das atividades realizadas; 

 Notícias lidas extraídas de jornais, sites, revistas ou reportagens sobre as 

atividades realizadas. 

 

OBSERVAÇÃO: TODOS OS CERTIFICADOS/ DECLARAÇÕES/ COMPROVANTES DE 

PARTICIPAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES, DEVERÃO SER ARQUIVADOS EM 

ORDEM CRONOLÓGICA, NO PORTFÓLIO O ALUNO DEVERÁ COLOCAR A CÓPIA, SENDO 

OBRIGATÓRIO LEVAR A VIA ORIGINAL (PARA CONFERÊNCIA). 

 

 

4. CRITÉRIOS DE ENCAMINHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PORFÓLIO 

 

Diferentemente de quantificar o que o aluno produziu de conhecimento com as 

atividades complementares realizadas, a Comissão de Docentes, designada pela 

Coordenação do Curso de Farmácia deverá avaliar a qualidade daquilo que foi ensinado 

e do que foi aprendido, se o conhecimento foi adquirido ao realizar o que foi proposto, 

sejam por meio dos cursos, palestras, pesquisas, visitas técnicas, conversas, trabalhos 

em grupo com os colegas ou na comunidade.  

 Os professores designados pela Comissão de Docentes, ficarão disponíveis para 

realizar o acompanhamento dos alunos, a fim de que possam auxiliar na construção do 

portfólio. No final do semestre, o portfólio deverá ser protocolado na Coordenação do 

Curso, a fim de que possa ser avaliado pela Comissão de Docentes instituída para este 

fim. A não apresentação dos certificados/comprovantes originais pelo aluno nas datas 

previstas de avaliação, invalida as horas correspondentes ao documento faltante, não 

possibilitando ao aluno uma apresentação atemporal. 

Escala para avaliar o portfólio 

 Nível 4 — Portfólio criativo e completo. Inclui todos os documentos 

comprobatórios das atividades complementares, inclusive as reflexões do 

aluno sobre cada uma das atividades (individuais e de grupo, projetos, 

investigações, fotografias, entrevistas, por exemplo). Mostra que os 
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recursos têm sentido face aos objetivos. Revela capacidade de 

comunicação. Conceito – ótimo. 

 Nível 3 — Portfólio completo. Apresenta todos os documentos 

comprobatórios das atividades complementares, porem o aluno não faz 

nenhuma reflexão sobre as atividades que realizou. Conceito – bom. 

 Nível 2 — Portfólio incompleto. Não apresenta todos os documentos 

comprobatórios das atividades complementares realizadas. Conceito – 

precisa melhorar. 

 Nível 1 — Portfólio incompleto e desorganizado. Não apresenta todos os 

documentos comprobatórios das atividades realizadas e sem respeitar a 

ordem cronológica das atividades apresentadas. Conceito – ainda não 

conseguiu. 

 

(Adaptado de J. VALADARES e M. GRAÇA. Avaliando para melhorar a Aprendizagem, 

1998). 

Itens que irão compor a avalição do portfólio: 

1. Organização; 

2. Cumprimento de prazos; 

3. Criatividade; 

4. Comunicação/escrita; 

5. Reflexão/posicionamento crítico; 

6. Documentos comprobatórios das atividades complementares realizadas. 
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