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INSTRUÇÕES PARA SUPERVISORES DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA 

MÉDICA EM CIRURGIA PEDIÁTRICA PARTICIPANTES DO TESTE DO 

PROGRESSO – ANO 2021 

 

O Teste do Progresso em Cirurgia Pediátrica tem o objetivo de auxiliar os programas de 

Residência Médica em Cirurgia Pediátrica e os médicos residentes a identificarem pontos a 

serem melhorados em seus processos de ensino/aprendizagem. 

A técnica do Teste de Progresso (TP) foi inicialmente desenvolvida, no início dos anos 

1970, na University Missouri-Kansas City School of Medicine, nos Estados Unidos, e na 

Universidade de Limburg, na Holanda. As questões de múltipla escolha constituem um dos 

métodos mais utilizados em todo o mundo em exames destinados a avaliar habilidades 

cognitivas. O processo de avaliação busca compreender a adequação entre o desempenho do 

estudante (residente) e a fase em que se encontra matriculado (estágio da residência), além 

de fomentar o aprendizado e embasar decisões que terão implicações em seu progresso, 

contribuindo para o controle da qualidade dos programas. 

 

De maneira geral, o TP consiste em uma avaliação objetiva, estruturada com 60 a 150 

questões de múltipla escolha, com o objetivo de promover uma avaliação das competências 

cognitivas esperadas no final da residência médica. Esse teste é aplicado a todos os 

residentes em uma mesma data, independente do ano, de modo que se possam comparar os 

resultados entre as séries e analisar a performance evolutiva do conhecimento no decorrer da 

residência médica. A comparação dos resultados é possível com a equalização dos testes e 

análise psicométrica da prova. 

 

Em resumo, é um tipo de avaliação longitudinal do desenvolvimento cognitivo dos 

estudantes (residentes) no decorrer do curso (ou estágios de residência médica). O TP tem 

como finalidade a avaliação do desempenho cognitivo dos estudantes durante o curso, além 

de ser uma ferramenta que auxilia na compreensão dos acertos e das falhas do próprio 

programa. Ao ser aplicado anualmente, possibilita verificar a evolução do acadêmico no 

decorrer da Residência Médica. 
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1. PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA PARTICIPANTES:  

O Teste do Progresso está aberto a todos os programas de Residência Médica em 

Cirurgia Pediátrica cujos supervisores desejem participar através da inscrição de 

seus residentes. 

 

2. INSCRIÇÃO 

O edital para inscrições estará no site da CIPE.  

2.1 A inscrição deve ser feita no site da CIPE (www.cipe.org.br) entre 12 a 30 de julho 

pelos supervisores dos programas de residência médica das escolas participantes. 

2.2 Não haverá cobrança de taxa de inscrição 

 

3. CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO 

3.1 Os médicos residentes e seus supervisores receberão a confirmação da inscrição 

por e-mail  

3.2 Caso não tenha recebido a confirmação da sua inscrição até 9 de agosto, entrar em 

contato com a secretaria da CIPE por e-mail: secretaria@cipe.org.br 

 

4. PROVA 

A prova compreenderá 100 questões de múltipla escolha com 4 alternativas. 

 

5. DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA PROVA 

Data: 26 de agosto, quinta-feira 

Horário: 16:00h 

Duração da prova: 4 horas 

Locais: simultaneamente, de forma presencial, em cada hospital participante do 

Teste do Progresso. 
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6. APLICAÇÃO DA PROVA 

A sala de aplicação da prova deve possuir acesso à internet, e projeção. 

O link para acesso à prova via zoom será enviado no grupo de whatsapp das escolas 

participantes do teste do progresso 5 minutos antes do horário previsto para início. 

Ao final das 4 horas, a conexão de compartilhamento da prova será interrompida. 

Cada questão será projetada, e terá um tempo determinado para sua realização. 

Não será possível retornar após passagem para questão seguinte. 

Dúvidas dos residentes sobre as questões poderão ser discutidas no workshop de 

correção. 

A folha de gabarito está no final deste documento e deve ser impressa e entregue 

aos residentes no momento da prova 

Após as 4 horas de duração, os gabaritos deverão ser recolhidos pelos supervisores, 

que deverão escanear cada folha e enviar no e-mail testeprogressocipe@gmail.com 

em formato pdf. 

No assunto do e-mail, favor identificar o nome do programa de residência 
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7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

 

8. RESULTADOS 

A prova será corrigida pela comissão organizadora que enviará por e-mail para cada 

candidato o seu desempenho, temas onde não houve acertos, a maior e menor 

nota. O supervisor de cada programa receberá as mesmas informações sobre seus 

residentes. Não haverá divulgação pública nominal dos resultados, com exceção dos 

dois primeiros colocados que serão premiados com inscrições para eventos 

científicos. 
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9. PREMIAÇÃO DOS MELHORES RESULTADOS 

O primeiro colocado será premiado com uma inscrição no XXXVI Congresso 

Brasileiro de Cirurgia Pediátrica que acontecerá de 11 a 15 de outubro de 2022 em 

Belo Horizonte, e o segundo colocado será premiado com uma inscrição para o XIII 

Congresso Paulista de Cirurgia Pediátrica que acontecerá em São Paulo de 25 a 27 

de março de 2022. 

 

10. WORKSHOP DE CORREÇÃO DA PROVA 

Ocorrerá on line em data a combinar após a correção e análise dos resultados, com a 

presença da comissão organizadora e de supervisores dos programas participantes, 

que discutirão as questões com os residentes.  

 

11. COMISSÃO ORGANIZADORA 

Qualquer situação não prevista neste edital será resolvida pela comissão 

organizadora abaixo descrita. 

 

Dra. Maria do Socorro Campos, Associação Brasileira de Cirurgia Pediátrica 

Dr. Fábio Antonio Perecim Volpe, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP 

Dra. Erika Veruska Paiva Ortolan, Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP 

Dra. Camila Fachin, Universidade Federal do Paraná 

Dra. Danielle Teixeira Ferdinando, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto 

– FAMERP  
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