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CAPÍTULO I – DAS CONSIDERAÇÕES 

 

O presente Regulamento ora apresentado normatiza as atividades 

relacionadas ao Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Enfermagem da 

Faculdade de Ciências da Saúde - FACS, da Universidade Vale do Rio Doce - 

UNIVALE, conforme Resolução nº 03 da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) de 07 de novembro de 2001, que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso e determina em seu Art. 7º que 

na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos 

ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 

supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de 

serviços de saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de 

Graduação em Enfermagem. Este documento constitui parte integrante do Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), sendo elaborado em colaboração dos docentes e 

supervisores de Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, e aprovado pelo 

Colegiado do curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE). 

 

 

CAPÍTULO II – DO OBJETIVO 

 

Art. 1º. Preparar o discente para um trabalho produtivo através da prática do 

cuidado de enfermagem aos ciclos vitais dos indivíduos ou grupos, enfatizando seu 

contexto social, com vivências individuais, coletivas, familiares e em comunidade, 

sob um olhar ético, critico e reflexivo integrando ensino, serviço e extensão, 

proporcionando assim, condições para a construção e integração do conhecimento 

das atividades desenvolvidas ao cliente em níveis de atenção à saúde primário, 

secundário e terciário do município de Governador Valadares. 

 

CAPÍTULO III – DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

Art. 2º. O Estágio Curricular Supervisionado no curso de Enfermagem é um 

Componente Curricular, definido como ato educativo supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, discente e/ou profissional. Objetiva proporcionar ao 



4 

 

discente uma visão crítica da profissão, a integração da teoria com a prática, a 

articulação ação-reflexão-ação, ensino pesquisa e extensão por meio dos conteúdos 

das áreas de Ciências Biológicas e da Saúde. 

 

Art. 3º. Esse componente curricular possibilita ao discente uma experiência de 

aprendizagem profissional direta e real, sob supervisão docente que integra a 

organização curricular do curso de Enfermagem, constituindo-se em elemento 

obrigatório para obtenção do grau correspondente, conforme preconiza a legislação 

vigente.   

 

Parágrafo único: Espera-se que o estagiário se torne progressivamente 

responsável e apto para realizar a assistência de enfermagem preventiva e curativa 

em diferentes níveis de atuação profissional, dentro de uma perspectiva 

interdisciplinar e, consideradas as prerrogativas e limitações de sua formação, 

segundo o Decreto Nº 94.406, de 8/06/1987 que Regulamenta a Lei do exercício 

profissional nº 7.498, de 25 de junho de 1986 e dispõe sobre o exercício da 

enfermagem, e dá outras providências. 

 

Art. 4º. No curso de enfermagem, o Estágio Curricular Supervisionado contempla 

duas modalidades: Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório e Estágio 

Curricular Supervisionado Não Obrigatório. 

 

Art. 5º. Considerar-se-á Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório aquele 

previsto na dinâmica curricular do curso, indispensável à integralização curricular, 

com carga horária de 800 horas, realizado na própria Instituição ou em locais de 

interesse institucional, mediante celebração de convênio e termo de compromisso 

entre as partes, divididos no curso de enfermagem em Estágio curricular 

supervisionado I no 8ª período e Estágio curricular supervisionado II no 9º período, 

ou seja, no último ano do curso conforme exigências da Resolução CNE/CES Nº 3 

de 2001, sendo observadas as disposições abaixo para o Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório: 

I. É ato educativo supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, 

discente e/ou profissional.  
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II. Visa assegurar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 

proporcionando ao estagiário o aprendizado de competências e habilidades 

próprias das atividades laborais.  

III. A contextualização curricular e a formação para a cidadania têm vistas à 

consolidação do perfil do egresso cuja carga horária do Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório é de 800 horas, sendo requisito para aprovação e 

obtenção de diploma. 

IV. A carga horária do estágio curricular supervisionado obrigatório corresponde a 

20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação conforme 

exigências Parecer/Resolução nº 3 CNE/CES de 07 de 2001. 

V. Para inserção no ECOS em serviços de saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde (SMS) / Sistema Único da Saúde (SUS) de Governador Valadares o 

discente deverá providenciar as seguintes documentações, conforme 

exigência do Núcleo de Integração e Serviço (NIES): 01 FOTO 3X4 original e 

recente; uma cópia do cartão vacinal atualizado; da identidade e CPF; do 

comprovante de endereço e a folha de rosto para Cadastro de Estágio SMS-

GV conforme modelo em anexo A. Além desses, deverá apresentar a 

declaração de matricula; do histórico escolar discente do curso de 

enfermagem o qual deve ser solicitado na secretaria acadêmica da UNIVALE; 

o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e Plano de estágio conforme 

anexos B e C. 

VI. Independente do local a ser realizado o estágio o discente deverá preencher 

digitalmente e assinar o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório e 

Plano de estágio conforme anexos B e C em três vias com a assinatura do 

Docente orientador de estágio da UNIVALE com carimbo no local próprio do 

plano para estágio. 

 

Art. 6º. Considerar-se-á Estágio de interesse extracurricular o Estágio Curricular 

Supervisionado Não Obrigatório aquele não previsto na dinâmica curricular do curso, 

constituindo opção pessoal de cada discente, objetivando o enriquecimento de sua 

formação profissional e, realizado em Instituições, mediante celebração de 

convênios, em locais de escolha do discente. 
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Art. 7º. O Estágio Curricular Supervisionado Não Obrigatório é opcional para o 

discente e obedece às mesmas diretrizes e normas para a realização do estágio 

obrigatório, senso observadas às disposições abaixo: 

I. Os discentes interessados são encaminhados para o campo de estágio 

mediante demanda das concedentes, obedecidos aos critérios de seleção, 

definidos por edital de vagas. 

II. Após terem oportunidade de realizar o estágio o discente deverá procurar o 

espaço A3 e preencher o termo de compromisso para estágio não obrigatório 

e plano de estágio conforme anexos B e C, além das informações fornecidas 

pelo setor de estágio. 

 

Art. 8º. O Estágio Curricular Supervisionado tem a finalidade de enriquecer o 

processo de ensino e aprendizagem, privilegiando: 

I. Criar condições para construção e integração do conhecimento das atividades 

desenvolvidas ao cliente em nível primário, secundário e terciário de atenção 

à saúde;  

II. Compreender os processos de relação e inter-relação entre as necessidades 

físicas, espirituais, econômicas e psicossociais dos clientes nas diversas 

clínicas do campo de estágio; 

III. Resgatar o conhecimento das necessidades humanas, sociais e dos aspectos 

técnico-científicos, exemplificando-os e relacionando-os nas situações 

solicitadas, com a possibilidade da intervenção de enfermagem;  

IV. Condicionar a expressão com precisão crescente, oral e por escrito, nas 

atividades propostas;  

V. Desenvolver habilidades e segurança no acolhimento do cliente, no 

desempenho das atividades procedimentais através de instrumentos e 

materiais; atenção e cuidado com o material biológico;   

VI. Estimular o respeito ao cliente e suas particularidades; 

VII. Comportar-se ética e com humanização em campo de estágio; 

VIII. Participar das atividades individuais e de grupos, contribuindo para a 

construção pessoal e coletiva do conhecimento;  

IX. Manter relacionamento participativo com os colegas, docentes e servidores, 

dentro da ética profissional;  

X. Integrar o itinerário formativo do discente; 
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XI. Promover o aprendizado de competências próprias da atividade profissional, 

objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã e para o 

trabalho; 

XII. Acompanhar e posicionar-se no processo, em atividades de auto e hetero 

avaliação.  

 

CAPÍTULO IV – DOS FUNDAMENTOS LEGAIS DO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

Art. 9º. O Estágio Curricular Supervisionado no curso de enfermagem da UNIVALE 

atende a legislação educacional vigente no país, observando as orientações do 

Sistema Único de Saúde, a atenção integral da saúde e o trabalho em equipe.  

 

Art. 10º. O princípio da legalidade será resguardado através do conhecimento e 

aplicação dos dispositivos legais por todos os envolvidos no processo, visando 

resguardar os direitos dos discentes e a garantia de que os atos praticados estão em 

conformidade com as seguintes legislações. 

 

CAPÍTULO V – DA OFERTA 

Art. 11º. Para operacionalização dos Estágios, a UNIVALE conta com um setor 

próprio, o Espaço A3 / Setor de Estágio, vinculado à Assessoria de Graduação 

(ASGRAD), sendo responsável pelo gerenciamento de mais de 400 (quatrocentos) 

convênios firmados entre a FPF e as Concedentes de estágios e pelos Termos de 

Compromisso firmados entre Estagiários, UNIVALE e Concedentes, zelando pelo 

cumprimento dos aspectos legais do estágio, integrando os agentes envolvidos e 

fortalecendo o tripé Universidade, Estudante e Empresas, Órgãos e Instituições 

concedentes de Estágio. 

Art. 12º. A UNIVALE conta ainda, com a parceria dos Agentes de Integração, Centro 

de Integração Empresa-Escola (CIEE) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL) da FIEMG, 

responsáveis pela inserção de estagiários no campo de estágio, resultando, em 

vários casos, ao término do estágio, na efetivação destes para o quadro funcional 

das Concedentes. 
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Art. 13º. No curso de Graduação de Enfermagem o Estágio é obrigatório e obedece 

às determinações da Lei Federal nº 11.788/2008 que dispõe sobre o estágio de 

estudantes, às Diretrizes Curriculares Nacionais para o respectivo curso, à 

Resolução COFEN Nº 0441/2013 que dispõe sobre a participação do enfermeiro na 

supervisão de atividade prática e estágio supervisionado de estudantes dos 

diferentes níveis da formação profissional de Enfermagem e Resolução 

CONSEPE/UNIVALE nº 013/2007 que aprova norma que regulamenta o estágio na 

UNIVALE.  

 

Art. 14º. O Estágio Supervisionado, como parte do processo de formação do 

enfermeiro, articulado com os eixos norteadores: “o cuidado no contexto social” e 

“ética e bioética”, possibilita a interface entre teoria e prática, promovendo a inserção 

do discente no mundo do trabalho, sendo realizado em hospitais gerais e 

especializados, ambulatórios, rede de serviços de saúde públicos em nível primário, 

secundário e terciário, privados e comunidades de Governador Valadares. 

 

Art. 15º. O processo do estágio é planejado, executado e avaliado envolvendo o 

estudante, o curso e a concedente, sendo que o discente estagiário terá o 

acompanhamento efetivo de um discente supervisor do curso e supervisão de 

enfermeiros do serviço de saúde, onde se desenvolvem as atividades de estágio. A 

aprovação final do discente presume o cumprimento das normas regimentais da 

UNIVALE e o desenvolvimento de competências e habilidades gerais e específicas 

do enfermeiro previstas em cada etapa do estágio. 

 

CAPÍTULO VI – DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM ADQUIRIDAS 

 

Art. 16º. A formação do enfermeiro na UNIVALE tem por objetivo dotar o profissional 

dos conhecimentos requeridos para o exercício de 06 competências e habilidades 

gerais: atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente, além de 33 competências 

e habilidades específicas para dotar o profissional dos conhecimentos requeridos 

para o exercício de enfermagem conforme exigências da Resolução nº 3 CNE/CES 

de 2001. 
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Parágrafo Único. A formação do Enfermeiro na UNIVALE atende as necessidades 

sociais da saúde de Governador Valadares, com ênfase no SUS assegurando a 

integralidade da atenção, a qualidade e humanização do atendimento ao cliente, 

família e comunidade. 

 

CAPÍTULO VII – DAS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA EFETIVAÇÃO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISONADO 

 

Art. 17º. O discente do curso de Enfermagem só poderá realizar o estágio curricular 

supervisionado sendo observadas as seguintes disposições:  

I. Matrícula e frequência regular do discente no curso de Enfermagem; 

II. Celebração de termo de compromisso entre o discente, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino, para estágios extramuros; 

III. Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 

previstas no termo de compromisso, para estágios extramuros; 

IV. Cartão vacinal em dia; 

V. Cópia dos seguintes documentos: Identidade e CPF; comprovante de 

endereço; declaração de matricula; histórico escolar do curso de graduação em 

enfermagem; 02 fotos 3x4 e cópia de cartão de vacina atualizado; 

VI. Para a realização de estágio curricular supervisionado o discente terá que ser 

aprovado previamente em Fundamentos de Enfermagem e Semiologia / 

Semiotécnica e em: 1) Urgência e Emergência; 2) Saúde Mental; 3) Pediatria; 

4) Administração Hospitalar; 5) Unidade de Clínica Cirúrgica (UCC), Centro 

Cirúrgico (CC) e Centro de Mateial Esterilizado (CME); 6) Ginecologia e 

Obstetrícia (centro obstétrico, sala de parto, maternidade, e puerpério) e 7) 

Saúde Pública o discente só poderá ser escalado e realizar se aprovado 

previamente nas disciplinas 1) Enfermagem em Alta Complexidade / Urgência; 

2) Saúde Mental; 3) Enfermagem Pediátrica; 4) Administração em 

Enfermagem; 5) Enfermagem Cirúrgica e Centro de Material Esterilizado; 6) 

Enfermagem Materno Infantil I e II e 7) Saúde Coletiva I e II consecutivamente; 

VII. O estágio curricular supervisionado obrigatório em Enfermagem, como ato 

educativo escolar, deverá ter acompanhamento efetivo pelo (a)  docente (a) 

/Enfermeiro (a) / supervisor da UNIVALE. 
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CAPÍTULO VIII - DAS MODALIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

  

Art. 18º. O Estágio Curricular Supervisionado I Obrigatório é realizado no 8° 

período e contem 300 horas distribuídas conforme descrito abaixo: 

I. Clínica médica: 30 horas; 

II. Ambulatório dermatológico de lesões: 60 horas; 

III. Saúde mental: 30 horas; 

IV. Saúde Pública: 180 horas. 

 

Art. 19º. O Estágio Curricular Supervisionado II Obrigatório é realizado no 9° 

período e contem 500 horas distribuídas conforme descrito abaixo: 

I. Clínica médica: 110 horas; 

II. Ambulatório dermatológico de lesões: 70 horas; 

III. Urgência e Emergência: 30 horas; 

IV. Pediatria: 40 horas; 

V. Administração Hospitalar: 100 horas; 

VI. Unidade de Clínica Cirúrgica (UCC), Centro Cirúrgico (CC), Sala para 

Recuperação Anestésica (SRPA) e Centro de Material Esterilizado (CME): 90 

horas; 

VII. Ginecologia e Obstetrícia (centro obstétrico, maternidade, e puerpério): 60 

horas. 

 

Parágrafo único: As atividades realizadas durante o estágio curricular 

supervisionado obrigatório I e II estão descritas no anexo D. 

 

CAPÍTULO IX – DAS ATRIBUÍÇÕES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

SEÇÃO I – DO COORDENADOR DO CURSO 

Art. 20º. Compete ao Coordenador do Curso: 
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I. Coordenar e articular as atividades de estágio, realizar reuniões com 

docentes responsáveis/supervisores e estagiários, orientando quanto aos 

objetivos de Enfermagem;  

II. Divulgar e apresentar as atividades e normas de Estágio Supervisionado 

Curricular aos discentes do curso de Enfermagem; 

III. Dar parecer sobre a abertura de novos campos de Estágio Supervisionado 

Curricular Obrigatório; 

IV. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de estágio com o docente 

responsável pelos mesmos;  

V. Participar do processo de construção metodológica do Estágio Curricular 

Supervisionado, realizado pelo docente responsável;  

VI. Acompanhar a elaboração e cumprimento do cronograma das atividades a ser 

desenvolvida pelo docente responsável, nas respectivas atividades de 

estágio;  

VII. Convocar os docentees responsáveis pelos Estágios para reuniões, quando 

houver necessidade;  

VIII. Encaminhar ao Setor de Estágio, respectivamente homologados e deferidos 

pelo Colegiado do Curso, os Termos de Compromisso de Estágio e 

os processos de Aproveitamento de Atividades Profissionais como Estágio 

Curricular; 

IX. Ser a referência para a Secretaria Acadêmica sobre os registros que 

documentam as atividades de estágio;  

X. Representar o Curso de Enfermagem nas discussões sobre estágio. 

 

Parágrafo único – Os casos omissos serão analisados e definidos no âmbito do 

Colegiado do Curso. 

 

SEÇÃO II - DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE GESTOR DISCENTE DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE ENFERMAGEM:  

 

Art. 21º. Ao Docente gestor discente de Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

de Enfermagem compete: 

I. Propor o processo de construção metodológica do desenvolvimento do 

estágio;  
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II. Elaborar o cronograma e acompanhar o cumprimento das atividades a serem 

desenvolvidas pelos docentes supervisores e discentes;  

III. Lançar a frequência no diário e as avaliações realizadas. Ao final de cada 

semestre letivo enviar para a Secretaria Acadêmica, via Coordenador de 

Estágio;  

IV. Ser referência para o discente nas questões acadêmicas relacionadas ao 

estágio; 

V. Elaborar o plano de estágio e o manual do discente.  

 

SEÇÃO III - DAS ATRIBUIÇÕES DO DOCENTE SUPERVISOR DO ESTÁGIO 

 

Art. 22º. Compete ao docente supervisor de estágio: 

I. Acompanhar e avaliar o estudante durante todo o período do Estágio 

Curricular Supervisionado, respeitando os critérios e as especificidades 

propostas no desenvolvimento do mesmo;  

II. Acompanhar o cumprimento das normas disciplinares da instituição 

concedente e da UNIVALE;  

III. Participar da elaboração do Plano de Estágio para que o discente possa 

desenvolver as competências, habilidades e capacidades estabelecidas no 

Projeto Pedagógico;  

IV. Esclarecer aos discentes os propósitos do Estágio Curricular Supervisionado, 

bem como sua dinâmica, forma de avaliação e cronograma das atividades a 

serem desenvolvidas;  

V. Acompanhar e avaliar o estagiário durante o período de realização do estágio;  

VI. Participar das reuniões convocadas pelo Coordenador de Curso, 

Coordenador de Estágio e/ou solicitá-las quando necessário;  

VII. Cumprir e fazer cumprir o disposto neste Regulamento.  

 

SEÇÃO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DO DISCENTE 

 

Art. 23º. Compete ao discente: 

I. Cumprir o estágio obrigatório no tempo e período definido no projeto 

pedagógico do curso;  

II. Cumprir com assiduidade o cronograma de estágio;             
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III. Desenvolver as atividades do Plano de Estágio sob a orientação do docente 

supervisor;  

IV. Apresentar sugestões que possam contribuir para a superação das situações-

problema, respeitando os princípios hierárquicos, para a melhoria da 

qualidade do Estágio Curricular Supervisionado;  

V. Zelar pelo equipamento e material dos campos onde se realizam os Estágios 

Curriculares Supervisionados;  

VI. Apresentar comprovante de vacinação das vacinas preconizadas pelo 

Ministério da Saúde, para a faixa etária, para início das atividades do Estágio 

Curricular Supervisionado;  

VII. Preencher e entregar o Termo de Compromisso do Estágio (TCE) no prazo 

determinado pela Coordenação do Estágio, no caso de estágio extramuros 

(conforme fluxograma descrito na Resolução CONSEPE nº. 15/2015);  

VIII. Notificar acidentes pérfuro-cortantes ao docente supervisor, para que o 

mesmo se encarregue de informar ao Setor de Biossegurança da UNIVALE; 

IX. Obedecer aos horários de estágio e nunca atuar sem supervisão; 

X. Conhecer e cumprir este Regulamento. 

 

SEÇÃO V - DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO DE CURSO E NDE 

 

Art. 24º Compete ao colegiado de Curso e NDE: 

I. Aprovar o Regulamento do Estágio para o curso de Enfermagem, em 

consonância com as legislações e normas vigentes; 

II. Apreciar os Planos de Estágio Curricular Supervisionado;  

III. Julgar os casos omissos que envolvam situações relacionadas ao Estágio 

Curricular, não previsto nesse Regulamento. 

 

SEÇÃO VI - DAS ATRIBUIÇÕES DO ESPAÇO A3 / SETOR DE ESTÁGIO DA 

UNIVALE 

 

Art. 25º Compete ao Espaço A3 / Setor de Estágio da UNIVALE: 

I. Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para estágio 

supervisionado; 
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II. Orientar e preparar o docente Coordenador sobre aspectos legais, fluxos de 

documentos e informações pertinentes ao estágio;  

III. Providenciar, quando necessário ou solicitado, a realização de convênios com 

pessoas jurídicas de direito público e privado, bem como profissionais liberais 

de nível superior devidamente registrados em conselhos de fiscalização 

profissional, para fins de estágio; 

IV. Estabelecer controle de vigência dos convênios, analisando-os 

periodicamente e verificando a necessidade ou não de sua renovação; 

V. Manter cadastro das entidades que constituem campo de estágio a partir de 

convênios celebrados com a UNIVALE; 

VI. Disponibilizar a lista de entidades conveniadas para os docentees 

Coordenadores de estágio, quando solicitado; 

VII. Assinar o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) de cada estagiário, 

providenciar e arquivar uma cópia do TCE.  

 

 

CAPÍTULO X – DA AVALIAÇÃO 

Art. 26º. Em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso, a avaliação do 

estágio curricular supervisionado deverá ser processual e formativa, prevalecendo 

os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, obedecidos aos critérios 

estabelecidos neste Regulamento.  

 

Art. 27º. A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos 

propostos na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo discente 

estagiário. Para tal, são propostos os protocolos de avaliação específicos, conforme 

anexo E.  

 

Art. 28º. Ao final de cada uma de suas etapas do estágio, o discente enviará ao 

supervisor uma cópia do portfólio reflexivo, produzido por grupo de estágio em todas 

unidades do período. Após ser revisado pelos docentes supervisores o portfólio 

deverá ser enviado formatado por e-mail ao docente referência do período 
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Art. 29º. O objetivo dos portfólios é oferecer ao discente, à UNIVALE e à Instituição 

concedente, uma avaliação da atividade de Estágio, comparando os resultados 

alcançados com os esperados.  

 

Art. 30º. São critérios para a avaliação dos Estágios Curriculares Supervisionados:  

I. Estratégias pedagógicas interdisciplinares e articuladas do curso: 

Seminário integrador; 

II. Estratégias pedagógicas interdisciplinares e articuladas do curso: Tecendo 

saberes; 

III. Atividade integrada avaliativa do curso: Acompanhamento global;  

IV. Domínio de conteúdos conceituais;  

V. Elaboração de portfólios, relatórios ou estudo de casos;  

VI. Conduta e postura no decorrer do Estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

VII. Cumprimento das normas de Estágio;  

VIII. Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento, desempenho);  

IX. Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para 

a concretização do planejamento proposto;  

X. Avaliação do supervisor ou preceptor;  

XI. Segurança ao ler e escrever;  

XII. Interesse e dedicação; e,  

XIII. Dinâmica/criatividade.  

 

Art. 31º. As inovações para o Estágio foram propostas pelo NDE, precedidas de 

discussão com os Docentes e aprovadas pelo Colegiado do Curso de Enfermagem, 

contribuindo para o aprofundamento e apreensão dos objetivos do Estágio, das 

formas de acompanhamento e avaliação e da sistematização de todo o processo. 

 

Art. 32º. O desempenho do discente deverá ser registrado, considerando os 

objetivos propostos e as competências esperadas descritas no plano de estágio, 

pelos supervisores e demais profissionais envolvidos no processo.  
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Art. 33º. Considerando as especificidades das diferentes atividades de estágio, o 

resultado final será expresso em notas de 0 (zero) a 100 (cem) e será considerado 

aprovado o discente que obtiver média igual ou superior a 70,0 (sessenta) e com 

100 % de frequência no semestre letivo, resguardados os casos assegurados em lei, 

para seu atendimento, observando as seguintes disposições: 

I. Caso a nota seja inferior a sessenta (70) pontos ou o discente não tenha 

cumprido o estágio, ele fica reprovado e deverá cursar novamente, pois não 

existe Exame Suplementar para atividades de Estágio. 

II. Em caso de reprovação, no semestre subsequente o discente deverá cursar 

integralmente o estágio devido, podendo acumular com a atividade de estágio 

previsto para o semestre em curso, desde que seja compatível com o horário 

das atividades acadêmicas.  

 

Parágrafo único: Os atendimentos a casos especiais serão aprovados pelo 

colegiado do curso e NDE, com base no parecer do docente responsável pelo 

estágio e a coordenação do Curso.  

 

 

CAPÍTULO XI – DA FREQUÊNCIA NAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 

 

Art. 34º. É obrigatória a frequência no estágio curricular supervisionado obrigatório, 

sendo necessário o cumprimento da carga horária total para aprovação do discente, 

conforme previsto na Lei 11.788 de 25 de set. de 2008, Resolução 015/2015 do 

CONSEPE e Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem. 

 

Art. 35º. Por decisão do Colegiado do Curso de Enfermagem e do NDE, o discente 

tem direito a se ausentar em apenas 10% da carga horária total, desde que essas 

ausências sejam justificadas com atestado médico (ou outras justificativas previstas 

em lei).  

Art. 36º. A ausência justificada tem obrigatoriedade de reposição e, a forma de 

reposição ficará a cargo do docente responsável pelo estágio. Dessa forma, a falta 

não justificada ou a não reposição da falta justificada, acarretará a reprovação do 
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discente. O documento de justificativa da falta deverá ser entregue ao docente 

responsável pelo estágio no prazo de 3 (três) dias úteis, após a data da ausência. 

Art. 37º. Casos específicos, não previstos neste Regulamento, serão discutidos e 

definidos pelo Colegiado do Curso de Enfermagem e NDE. 

 

CAPÍTULO XII – DO REGISTRO DOS RESULTADOS DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

Art. 38º. As atividades realizadas e a frequência obtida pelo discente deverão ser 

registradas no portal do docente diariamente e impreterivelmente até o 10º dia do 

mês subsequente e ao final do semestre letivo, os diários com os registros das 

atividades, resultado final e a frequência total obtida deverão ser impressos, 

assinados e entregues na Secretaria Acadêmica,  

 

Art. 39º. As atividades desenvolvidas no estágio são registradas de várias formas, 

de acordo com a modalidade de estágio, se intra ou extramuro, e/ou com suas 

especificidades. A saber: 

I. Diário de classe; 

II. Lista de presença; 

III. Registro diário dos procedimentos executados, auxiliado ou observado em um 

impresso próprio de produção individual do estagiário; 

IV. Registro das ações de educação em saúde e dos estudos de casos; 

V. Portfólios, relatórios, e ou estudos de casos. 

 

CAPÍTULO XIII - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 40º. Os instrumentos de apoio aos Estágios Curriculares Supervisionados estão 

disponíveis na forma de apêndices no Manual sobre Estágio Curricular 

Supervisionado Obrigatório do discente de enfermagem após aprovação da gestão 

acadêmica do estágio curricular supervisionado obrigatório e do estágio curricular 

supervisionado não obrigatório do curso de enfermagem, da Coordenação de curso, 

do colegiado e NDE.  
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Art. 41º. Este Regulamento entrará em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do 

curso, NDE e na data da sua publicação revogando-se disposições em contrário. 

 

Governador Valadares, 02 de  julho de 2019.          

 

 

 

_________________________________ 
Profª. Mestre Mônica Valadares Martins 

Coordenadora do Curso 
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ANEXO A – IMPRESSO PARA CADASTRO DE ESTÁGIO NA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR VALADARES 

 

 



24 

 

ANEXO B – TERMO DE COMPROMISSO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

1 – EMPRESA/INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

 

_____________________________________________________, pessoa jurídica 

de direito ___________(privado ou público) inscrita no CNPJ nº________________, 

com sede na Rua/Av. _________________________________________________, 

nº_________, Complemento _________________, município de 

______________________________________ UF: _________, neste ato 

representada por _________________________________________________, 

brasileiro(a), _____ (estado civil)______________, (profissão)__________, 

Identidade nº_______________, CPF Nº _________________________________, 

seu representante legal, na forma da lei; 

 

2 – ESTAGIÁRIO/ESTUDANTE 

 

Nome: _____________________________________________________________ 

Profissão: ______________ Nacionalidade:______________ Est. Civil:__________ 

Endereço Completo: Rua:______________________ nº.____ Bairro:____________ 

Município: _________________________________________________ UF: ______ 

Período:_____ Curso:________________________________ Turno:____________ 

 

3 – INTERVENIENTE / INSTITUIÇÃO DE ENSINO – FPF/UNIVALE 

 

Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE, reconhecida pela Portaria nº 

1037/1992, do Ministério da Educação – MEC, mantida pela Fundação Percival 

Farquhar, instituição civil sem fins lucrativos, CNPJ nº 20.611.810/0001-91, com 

sede na rua Israel Pinheiro, nº 2000, Bairro Universitário, CEP 35020-220 – 

Governador Valadares/MG. 

 

As partes acima qualificadas firmam o presente termo de compromisso para 

realização de ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, com a interveniência da Instituição de 

Ensino Superior qualificada no item 3, tendo como base legal a Lei nº 11.788/2008 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 



25 

 

CLÁUSULA 1ª - O Estágio na UNIVALE é ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, discente e/ou profissional, que visa ao 

discente regularmente matriculado na Universidade o aprendizado de competências 

próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o seu 

desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho, conforme plano de estágio 

anexo. 

 

CLÁUSULA 2ª - O estágio será realizado no período de ___/___/____ a 

___/___/____, com o cumprimento da carga horária exigida no Projeto Pedagógico 

do Curso, respeitando o limite de 06 horas diárias e 30 horas semanais. 

 

CLÁUSULA 3ª – No período do estágio, o Estagiário estará coberto pelo seguro de 

acidentes pessoais da seguradora cujo contrato estiver vigente no período de 

estágio estabelecido na Clausula 2ª, sob as expensas da Fundação Percival 

Farquhar, entidade mantenedora da UNIVALE. 

 

CLÁUSULA 4ª - Constituem motivos de extinção deste Termo de Compromisso: 

a) a exigência de serviços alheio à sua Cláusula Primeira, acarretando, 

automaticamente, a transformação deste compromisso em contrato de 

emprego; 

b) a conclusão e ou o abandono do curso, bem como o trancamento ou a não 

renovação da matrícula por parte do ESTAGIÁRIO; 

c) a não apresentação, por parte do ESTAGIÁRIO, das condições mínimas e 

indispensáveis ao aproveitamento do estágio (neste caso a decisão caberá à 

CONCEDENTE, depois de ouvida a Instituição  de Ensino); 

d) a inobservância por parte do ESTAGIÁRIO, das normas internas da 

CONCEDENTE; 

e) deixar o ESTAGIÁRIO de comparecer, reiteradamente, às suas atividades 

junto à CONCEDENTE. 

f) o descumprimento de quaisquer cláusulas do Termo de Compromisso de 

Estágio. 
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CLÁUSULA 5ª - A rescisão deste Termo de Compromisso poderá ser feita por 

qualquer das partes, sendo necessária prévia comunicação, por escrito, com 

antecedência de 30 (trinta) dias, no mínimo. 

 

CLÁUSULA 6ª - Este Termo de Compromisso fica vinculado ao convênio realizado 

entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO INTERVENIENTE e a PARTE CONCEDENTE, 

onde estão acordadas as condições de realização do estágio. 

 

E por assim contratarem, de forma justa e compromissada, assinam o presente 

Termo em 03 (Três) vias de igual teor e forma para os mesmos efeitos. 

 

Governador Valadares, ____ de _______________ de _______. 

 

____________________________________ 

EMPRESA CONCEDENTE 

(com carimbo) 

____________________________________ 

ESTAGIÁRIO 

 

 

__________________________________________________ 

Setor de Estágio da UNIVALE 

Pela INTERVENIENTE 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

 

1.___________________________________ 

Nome completo: 

CPF: 

 

 

 

2.___________________________________ 

Nome completo: 

CPF: 
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ANEXO C – PLANO DE ESTÁGIO 

 

I IDENTIFICACÃO 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 

NOME DA CONCEDENTE:__________________________________________ 

ESTAGIÁRIO:_____________________________________________________ 

CURSO:__________________________________________PERÍODO:_______ 

ÀREA DE ESTÁGIO:________________________________________________. 

 

II PROPOSTA  DE ESTÁGIO 

 

1- COMPETÊNCIAS PRÓPRIAS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL A SEREM 

DESENVOLVIDAS. 

 

2- ATIVIDADES PROPOSTAS PARA O ESTÁGIO. 

 

3- CONTRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO PARA A CONCEDENTE. 

 

4- CONDIÇÕES BÁSICAS APRESENTADAS PELA CONCEDENTE, AO ESTAGIÁRIO, 

PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO. 

 

Governador Valadares, _____de ________________de _______. 

  

____________________________________________ 

Estagiário 

_____________________________________________ 

Supervisor de estágio da Concedente (com carimbo) 

 

________________________________________________ 

Docente orientador de estágio da UNIVALE (com carimbo) 
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ANEXO D - ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

Estágio Supervisionado I 

 
ESTÁGIO 

 
PERÍODO 

 
CARGA 
HORÁRIA 

 
MODALIDADES  

 
CAMPO DE 
ESTÁGIO 

Estágio 

supervisionado I 

8° 30h Extramuro Clínica médica na 

atenção terciária: 

hospitais públicos 

e outros  

Estágio 

supervisionado I 

8° 60h Intramuro Ambulatório 

dermatológico de 

lesões - UNIVALE 

Estágio 

supervisionado I 

8° 30h Extramuro Saúde Mental na 

atenção 

secundária: 

pública e outros 

Estágio 

supervisionado II 

8° 180h Extramuro Saúde Pública na 

atenção primária 

Fonte: Organização curricular do curso de enfermagem/GEPE/UNIVALE, 2019. 

 

Estágio Supervisionado II 

 
ESTÁGIO 

 
PERÍODO 

 
CARGA 
HORÁRIA 

 
MODALIDADES  

 
CAMPO DE 
ESTÁGIO 

Estágio 

supervisionado II 

9° 110h Extramuro Clínica médica na 

atenção terciária: 

hospitais públicos 

e outros  

Estágio 

supervisionado II 

9° 70h Intramuro Ambulatório 

dermatológico de 

lesões - UNIVALE 

Estágio 

supervisionado II 

9° 30h Extramuro Urgência e 

Emergência pré-
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hospitalar e na 

atenção terciária: 

pública e outros 

Estágio 

supervisionado II 

9° 40h Extramuro Pediatria na 

atenção terciária: 

hospitais públicos 

e outros 

Estágio 

supervisionado II 

 

9° 100h Extramuro Administração 

Hospitalar na 

atenção terciária: 

hospitais públicos 

e outros 

Estágio 

supervisionado II 

9° 90h Extramuro Unidade de clínica 

cirúrgica (UCC), 

Centro Cirúrgico 

(CC), Sala para 

Recuperação 

Anestésica 

(SRPA) e Centro 

de Material 

Esterilizado (CME) 

na atenção 

terciária: hospitais 

públicos e outros 

Estágio 

supervisionado II 

9° 60 Extramuro Ginecologia e 

obstetrícia na 

atenção terciária: 

hospitais públicos 

e outros 

Carga horária 

total 

 800 h   

Fonte: Organização curricular do curso de enfermagem/GEPE/UNIVALE, 2019. 
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As atividades desenvolvidas durante o estágio curricular supervisionado 

obrigatório serão conforme descrito abaixo: 

a) No Estágio supervisionado I: 

 I- Acolhimento e revisão de semiologia / semiotécnica, técnicas de 

enfermagem e normatizações: Estabelecimento do pacto de 

convivência. Preenchimento de impressos próprios, leitura e discussão do 

manual de estágio; revisão das técnicas de enfermagem em laboratório; 

realização do exame físico e de técnicas para administração de 

medicamentos parenterais no laboratório de técnicas.  

II - Clínica médica: Apresentação da estrutura física do campo prático; 

manipulação de prontuário; estudo dos principais medicamentos em uso 

na clínica; contato inicial com os pacientes e equipe; explanação das 

expectativas individuais e da equipe. Quanto ao usuário: realização de 

entrevista, exame físico e elaboração de relatórios. Assistência de 

enfermagem ao paciente hospitalizado em clínica médica. Realização de 

procedimentos e técnicas de enfermagem conforme necessidade e 

prescrição. Orientação individual, familiar e da comunidade. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com diagnósticos e 

prescrição da assistência diariamente. Estudo de caso clínico. 

III - Ambulatório dermatológico de lesões: Técnicas de enfermagem e 

exame físico ao cliente portador de feridas; explanação das expectativas 

individuais e da equipe; leitura de normas técnicas e rotinas do setor; 

sistematização da assistência de enfermagem ao paciente portador de 

lesão com diagnóstico, prescrição da assistência e evolução. Integração 

com a equipe multidisciplinar; organização e processamento do material 

de acordo com agenda; realização de procedimentos e técnicas de 

enfermagem conforme necessidade e prescrição; uso de diferentes 

coberturas e indicação. Orientação individual, familiar e da comunidade.  

Estudo de caso e avaliação individual. 

IV - Saúde Mental: Discussão acerca das legislações e da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) em Governador Valadares. Apresentação 

da rede de saúde mental: centro de referência de saúde mental 

(CERSAM), centro de atenção psicossocial - álcool e drogas (CAPS-AD), 

centro de convivência e ambulatório. Planejamento de atividades 
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educativas e lúdicas no CAPS-AD, CERSAM e na APS; levantamento e 

discussão das principais medicações utilizadas nos pontos de atenção em 

saúde mental; atividades assistenciais de acolhimento, consulta de 

enfermagem. Apresentação de estudo de caso ou proposta de 

intervenção.  

V - Saúde Pública: Discussão e aplicabilidade dos princípios normativos 

do SUS, diretrizes da Atenção Primária em Saúde (APS) e Estratégia 

Saúde da Família (ESF), do funcionamento da Rede de Atenção em 

Saúde em Governador Valadares, dos dispositivos de apoio e outras 

categorias profissionais no cotidiano da APS e nos territórios. Diagnóstico 

de saúde do território como campo de estágio: aspectos sociais, 

epidemiológicos e de ambiente. Diagnóstico administrativo da ESF: 

levantamento de dados que compreendam aos recursos humanos, 

distribuição de categorias profissionais e suas atribuições; recursos 

físicos, relacionados à estrutura arquitetônica atual confrontada com a 

proposta pelas legislações; recursos administrativos quanto à ferramentas 

e dispositivos para a gestão do trabalho e da clínica; e recursos materiais  

como disponibilidade dos materiais e equipamentos para a 

implementação das tecnologias leves, leves duras e duras de acordo com 

a legislação vigente; sendo estes fatores importantes para o 

funcionamento da Unidade de Atenção em Saúde (UAPS). Elaboração de 

protocolos, normas e rotinas ou procedimentos operacionais padrão 

(POP). Outras atividades: implementação de atividades educativas ou de 

intervenção de acordo com o diagnóstico de saúde e administrativo 

levantados; discussão dos fluxos de informação e dos usuários da área 

adscrita; implementação de projeto terapêutico singular (PTS) e 

matriciamento; discussão das relações entre os níveis de atenção 

primário, secundário e terciário.  Levantamento e análise crítica dos 

modelos de educação em saúde destinados aos profissionais da equipe 

para educação permanente / educação continuada e aos usuários da área 

adscrita da ESF proporcionando ações educativas individuais, em grupos 

ou extramuros como escolas, igrejas e outros. Atividades assistenciais: 

planejamento e realização de grupos operativos; consulta de enfermagem 

nos programas vigentes: puericultura, pré-natal, puerpério, 
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ginecologia/obstetrícia, hiperdia para hipertensos e diabéticos, doenças 

endêmicas como hanseníase, leishmaniose, tuberculose, dengue e 

outras; transtornos mentais, infecções sexualmente transmissíveis / 

síndrome da imunodeficiência adquirida (IST/AIDS); tratamento de lesões; 

visitas domiciliares; procedimentos, organização e funcionamento da sala 

de vacinas; administração de medicamentos.  

  

b) No Estágio supervisionado II: 

I- Acolhimento e revisão das normatizações: Estabelecimento do pacto 

de convivência. Preenchimento de impressos próprios, leitura e discussão 

do manual de estágio. 

II - Ambulatório dermatológico de lesões: Técnicas de enfermagem e 

exame físico ao cliente portador de feridas; sistematização da assistência 

de enfermagem ao paciente portador de lesão com diagnóstico, 

prescrição da assistência e evolução. Integração com a equipe 

multidisciplinar; organização e processamento do material de acordo com 

agenda; realização de procedimentos e técnicas de enfermagem 

conforme necessidade e prescrição; uso de diferentes coberturas e 

indicação. Orientação individual, familiar e da comunidade. Estudo de 

caso e avaliação individual.  

III - Urgência e Emergência: Apresentação da unidade e fluxograma de 

atendimento no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e Pronto Socorro; checagem e 

reposição dos materiais do carro de reanimação cardiopulmonar; 

acompanhamento de pacientes com distúrbios diversos em situações de 

emergência; montagem dos equipamentos para suporte básico de vida 

como aspirador de secreções e oxigenoterapia; realização de 

procedimentos prescritos; avaliação do paciente pelo método CABDE; 

admissão e assistência a clientes em situação de urgência; punção 

venosa; contenção de movimentos; acionamento da equipe médica; 

realização de procedimentos prescritos; atuação em parada 

cardiorrespiratória (PCR); registro de eletrocardiograma (ECG); 

manipulação da bomba de infusão. Realização de procedimentos e 

técnicas de enfermagem conforme necessidade e prescrição. 
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Administração de medicamentos, soros e vacinas. Reposição de 

materiais; liberação e alta hospitalar; organização e acompanhamento em 

transporte; assistência a pequenas cirurgias; realização de curativos, 

acompanhamento de clientes com distúrbios diversos em situações de 

urgência; realização da SAE. Estudo de caso clínico. 

IV - Pediatria: Apresentação da estrutura física do campo prático; 

manipulação de prontuário; estudo dos principais medicamentos em uso 

na pediatria; contato inicial com as crianças, responsáveis e equipe; 

explanação das expectativas individuais e da equipe. Quanto á criança e / 

ou responsável: realização de entrevista, exame físico e elaboração de 

relatórios. Assistência de enfermagem à criança hospitalizada. Realização 

de procedimentos e técnicas de enfermagem conforme necessidade e 

prescrição. Orientação individual, responsável, familiar e da comunidade. 

Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) com diagnósticos e 

prescrição da assistência diariamente. Estudo de caso clínico. 

V - Administração Hospitalar: Confecção ou discussão do diagnóstico 

administrativo: 1-Características gerais hospitalares; 2-Características 

específicas do serviço de Enfermagem; 3-Características específicas de 

um setor em estudo: recursos físicos, recursos administrativos; recursos 

humanos; recursos materiais; serviços de apoio: setores de apoio 

diagnóstico, logística e de gestão. Outras atividades: observação crítica 

das atividades assistenciais e gerenciais dos profissionais de 

enfermagem; trabalho de conclusão de estágio: atividade educativa que 

envolva a academia, colaboradores da instituição hospitalar de campo e 

demais instituições hospitalares. Propostas de intervenção pertinentes 

aos levantamentos realizados durante o estágio. 

VI - Unidade de clínica cirúrgica (UCC), Centro Cirúrgico (CC) e 

Centro de Material Esterilizado (CME): Apresentação da estrutura física 

do campo prático; manipulação de prontuário; estudo dos principais 

medicamentos em uso na clínica cirúrgica; contato inicial com os 

pacientes e equipe; explanação das expectativas individuais e da equipe. 

Apresentação do cronograma. Quanto ao usuário: realização de 

entrevista, exame físico e elaboração de relatórios. Assistência de 

enfermagem ao paciente em clínica cirúrgica. Realização de 
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procedimentos e técnicas de enfermagem conforme necessidade, 

prescrição e especificação do setor. Realização e informações ao cliente, 

família e comunidade quanto aos cuidados específicos no pré, trans e 

pós-operatórios. Sistematização da Assistência de Enfermagem 

Perioperatória (SAEP): transoperatório, intra-operatório e pós-operatório 

imediato na sala para recuperação pós-anestésica (SRPA). Estudo de 

caso clínico e estudo da prevenção de risco ocupacional. Entrevista à 

enfermeira gerente do CC/CME sobre atividades administrativas e 

assistenciais. Atividades no Centro de Material Esterilizado (CME): - Parte 

suja: uso de equipamentos de proteção: roupa privativa, gorro, máscara, 

óculos, avental impermeável, luvas de borracha e  pro-pé; limpeza de 

artigos e inspeção. - Parte limpa: uso de equipamentos de proteção: 

roupa privativa, gorro, máscara, luvas de procedimento e  pro-pé; 

inspeção e preparo de produtos para a saúde (PPS); identificação dos 

PPS, realização de carga da autoclave de vapor sobre pressão; 

esterilização de PPS em autoclaves de vapor sobre pressão, desinfecção 

intermediária e de alto nível dos PPS, monitoramento químico, físico e 

biológico dos artigos esterilizados; armazenamento e distribuição dos 

PPS esterilizados e desinfetados. Avaliação final. Avaliação final. 

VII - Ginecologia e obstetrícia: Apresentação da estrutura física do 

campo prático; manipulação de prontuário; estudo dos principais 

medicamentos em uso na maternidade; contato inicial com os pacientes e 

equipe; explanação das expectativas individuais e da equipe. Quanto ao 

usuário: realização de entrevista, exame físico e elaboração de relatórios. 

Assistência de enfermagem ao binômio. Realização de procedimentos e 

técnicas de enfermagem conforme necessidade e prescrição. Orientação 

individual, familiar e da comunidade. Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE) com diagnósticos e prescrição da assistência 

diariamente. Preenchimento de documentos como Declaração de 

Nascidos Vivos, caderneta da criança. Estudo de caso clínico. 
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ANEXO E – FICHA PARA AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

DISCENTE________________________________________________________ 

DOCENTE _______________________________________________________ 

LOCAL DO ESTÁGIO / CLINICA: ________________________________________ 

AUTO-AVALIAÇÃO PONTUAÇAO 

1-Acompanhamento global (10 pts)  

2-Seminário integrador (15 pts)  

3-Tecendo Saberes (05 pts)  

4-Avaliaçao processual (70 pts) ________ 

a) Domínio de conteúdos conceituais: 30pts  

b) Elaboração de portfólios, relatórios e ou estudo de casos: 20pts  

c) Conduta e postura no decorrer do Estágio (ética, entrosamento no 
local de trabalho, frequência e pontualidade) e cumprimento das 
normas de Estágio: 05 pts 

 

d) Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, 
argumentação, habilidade, criatividade, comprometimento, 
desempenho): 10 pts 

 

e) Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos 
assumidos para a concretização do planejamento proposto; 
segurança ao ler e escrever; interesse, dedicação, dinâmica e 
criatividade: 05 pts 

 

Total de pontos obtidos: 100 pts  

 

AVALIAÇÃO PELO DOCENTE PONTUAÇAO 

1-Acompanhamento global (10 pts)  

2-Seminário integrador (15 pts)  

3-Tecendo Saberes (05 pts)  

4-Avaliaçao processual (70 pts) ________ 

a) Domínio de conteúdos conceituais: 30pts  

b) Elaboração de portfólios, relatórios e ou estudo de casos: 20pts  

c) Conduta e postura no decorrer do Estágio (ética, entrosamento no 
local de trabalho, frequência e pontualidade) e cumprimento das 
normas de Estágio: 05 pts 

 

d) Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, 
argumentação, habilidade, criatividade, comprometimento, 
desempenho): 10 pts 

 

e) Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos 
assumidos para a concretização do planejamento proposto; 
segurança ao ler e escrever; interesse, dedicação, dinâmica e 
criatividade: 05 pts 

 

Total de pontos obtidos: 100  

 

_____________________________________________                        _____/______/_____ 

ASSINATURA DO DISCENTE                                                                 DATA 

_____________________________________________                        _____/______/_____ 
ASSINATURA DO DOCENTE                                                                 DATA 


