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1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem (ECS) é uma atividade obrigatória que propicia a 

complementação do ensino e da aprendizagem, constituindo um instrumento de articulação do 

conhecimento teórico-prático.  

 

1.1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 As disposições legais para a implantação e implementação dos estágios curriculares de estudantes de 

ensino superior em estabelecimentos de saúde devem respeitar a legislação vigente:  

 Lei 11.788, de 25/09/2008, publicada no D.O.U. em 26/09/2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes em âmbito nacional. 

 Lei 9.394, de 20/12/1996, publicada no D.O.U. em 23/12/1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional e os seguintes documentos dela decorrentes: 

a) Diretrizes curriculares nacionais do MEC (site http://portal.mec.gov.br/cne) 

b) Projetos políticos pedagógicos dos cursos.   

c) Regulamentos internos dos cursos sobre estágios obrigatórios.  

 Lei 8.666, de 21/06/1993, publicada no D.O.U. em 22/06/1993, que regulamenta o Art. 37, 

inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitação e contratos da Administração 

Pública e dá outras providências. 

 Manual Operacional da Central de Estágios e Empregos da Estácio. 

 Resolução COFEN Nº 0441/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.  OBJETIVOS 

 

2.1 - Promover a aplicabilidade dos conhecimentos teóricos à prática profissional, através de atividades 

desenvolvidas no âmbito da assistência de enfermagem aos clientes de acordo com o seu ciclo vital 

(criança, adolescente, mulher, adulto e idoso), nos diferentes níveis de atenção à saúde, mediante a 

adoção de estratégias pedagógicas que articulem o saber com o saber fazer; 

2.2 - Proporcionar ao aluno estagiário experiência prática que desenvolva competências e habilidades 

necessárias à sua formação profissional. No decorrer do Estágio Curricular Supervisionado, o aluno 

estagiário deverá: 

l) Aprender a conviver e cooperar dentro da equipe de saúde; 

ll) Aprender a respeitar as dimensões éticas e humanísticas inerentes ao exercício da profissão, 

desenvolvendo atitudes e valores orientados para a cidadania e para a solidariedade; 

lll) Agir de forma humanitária respeitando os princípios bioéticos da autonomia, da beneficência e da 

não-maledicência ao prestar a assistência de enfermagem; 

lV) Refletir sobre a realidade social e buscar a transformação da mesma, através de ações educativas e 

de pesquisa, visando à produção de novos conhecimentos; 

V) Adquirir competências e habilidades para prestar assistência de enfermagem ao cliente nas 

diferentes etapas do seu ciclo vital, bem como nos diferentes níveis de complexidade. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

3 . DISCIPLINAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

Para a realização do Estágio Curricular Supervisionado, o aluno estagiário deverá estar 

regularmente matriculado em uma das  disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado abaixo listadas, de 

acordo com o currículo vigente. A carga horária de cada disciplina está estipulada nos respectivos Planos 

de Ensino. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 . CAMPOS DE PRÁTICAS CURRICULARES 

Serão considerados como campos de estágio as Instituições de Saúde públicas e privadas, 

conveniadas com a faculdade, que atendam aos diferentes níveis de complexidade de assistência à saúde. 

O Estágio Curricular Supervisionado deverá ser obrigatoriamente realizado em hospitais gerais e 

especializados, ambulatórios, serviços substitutivos de assistência em saúde mental e na rede básica de 

Disciplina Currículo 

Estágio Curricular Supervisionado I (Saúde Coletiva) 
Estágio Curricular Supervisionado  II (Saúde da Mulher) 
Estágio Curricular Supervisionado  III (Saúde da Criança e do 
Adolescente) 
Estágio Curricular Supervisionado  IV (Saúde Mental e Alta 
Complexidade) 
Estágio Curricular Supervisionado V (Adulto e Idoso e 
Cirurgica) 
 Estágio Curricular Supervisionado  VI. (Gerência em 
Enfermagem) 
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Estágio Curricular Supervisionado em Saúde Coletiva 
Estágio Curricular Supervisionado em Adulto e Idoso 
Estágio Curricular Supervisionado em Cliente de Saúde Mental 
Estágio Curricular Supervisionado na Saúde do Cliente 
Cirúrgico 
Estágio Curricular Supervisionado em Cliente de Alta 
Complexidade 
Estágio Curricular Supervisionado  em Saúde da Mulher  
Estágio Curricular Supervisionado  em Saúde da Criança e do 
Adolescente 

 
 
 
 

116 



serviços de saúde, conveniados com a IES. Deverá contemplar atividades assistenciais e de pesquisa, que 

contribuam efetivamente para a formação profissional do aluno estagiário, levando-se em consideração, 

sempre que for cabível, o desenvolvimento de atividades preventivas e curativas, conforme esquema a 

seguir: 

 

 

 

Área de 

atuação  

 

Disciplinas de 

Estágio 

Cenários de Desenvolvimento das 

Atividades práticas 

 

Saúde Coletiva 

Estágio Curricular 

Supervisionado I 

 

Estágio Curricular 

Supervisionado em 

Saúde Coletiva 

- Estratégia Saúde da Família ou outra 

Unidade Básica de Saúde. 

- Programas de saúde pública diversos, 

como programas de hipertensão, 

diabetes, tuberculose, hanseníase, 

puericultura, acolhimento mãe e bebê, 

dentre outros. 

 

Saúde da 

Mulher 

Estágio Curricular 
Supervisionado II 
 
Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Saúde da Mulher 

- Consulta de Enfermagem em Pré-natal 

- Acompanhamento puerperal 

- Consulta de Enfermagem em 

Ginecologia 

- Planejamento Familiar 

- Maternidade: Pré-Parto, Sala de Parto, 

Alojamento Conjunto, Gestante de alto 



risco. 

Saúde da 

Criança e do 

Adolescente 

Estágio Curricular 
Supervisionado III 
 
Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Saúde da Criança e do 
Adolescente 

- Imunização 

- Consulta de Enfermagem em 

Puericultura e ao Adolescente. 

- Internação e emergência pediátrica e 

de adolescentes. 

 

Saúde do 

Adulto e do 

Idoso 

Estágio Curricular 
Supervisionado V 
Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Adulto e Idoso 

- Consulta de Enfermagem ao 

Adulto/Idoso 

- Campanhas de vacinação 

- Unidades de Internação em Clínica 

Médica 

Enfermagem 

Cirúrgica 

Estágio Curricular 
Supervisionado V 
Estágio Curricular 
Supervisionado na 
Saúde do Cliente 
Cirúrgico 

- Complexo Cirúrgico: enfermarias 

cirúrgicas, centro cirúrgico, unidades de 

recepção operatória, unidades de 

recuperação anestésica. 

- Consulta de enfermagem pré e pós 

operatória. 

Enfermagem 

em Saúde 

Mental 

Estágio Curricular 
Supervisionado IV 
Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Cliente de Saúde 
Mental 

- CAPS 

- Internação e emergência Psiquiátrica 

- Consultório de Rua 

- Consulta de Enfermagem em Saúde 

Mental 

- Grupos de apoio : etilismo, drogas, 

dentre outros. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermagem 

em Alta 

Complexidade 

Estágio Curricular 
Supervisionado IV  
Estágio Curricular 
Supervisionado em 
Cliente de Alta 
Complexidade 

 - Centro de Terapia Intensiva Adulto e 

Pediátrico 

- Unidade Intermediária 

- Unidades de emergência pré e intra-

hospitalar 

- Unidade Coronariana 

Gerência em 

Enfermagem 

Estágio Curricular 
Supervisionado VI 

- Gerência em Atenção Básica: gestão 

de pessoas e programas 

- Gerência hospitalar: gestão de 

pessoas e setores. 



 

5 . CARGA HORÁRIA DO ESTÁGIO 

 A carga horária total de Estágio Curricular Supervisionado, prevista na Matriz Curricular, em 

vigência para o 9º e 10º períodos acadêmicos, do Curso de Graduação em Enfermagem, é de 882 horas, 

corresponde a 21% da carga horária total do curso, e deverá ser cumprida obrigatoriamente nos dois 

últimos semestres do mesmo.  

 

§ 1º Serão consideradas horas de Estágio Curricular Supervisionado somente aquelas cumpridas dentro 

das Unidades de Saúde referidas no capítulo anterior. 

 

Parágrafo único: O aluno estagiário que não cumprir a carga horária total de Estágio Curricular 

Supervisionado determinada na Matriz Curricular do Curso, em vigência, não poderá obter o certificado de 

conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 . ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

 

  Para a realização e consecução do Estágio Curricular Supervisionado o aluno estagiário deverá ter 

as seguintes atribuições:  

 

I. Cumprir o Cronograma de Atividades das Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado, 

estabelecido pela equipe de professores de estágio e Coordenação Local de Estágio Curricular 

Supervisionado do campus universitário, onde se encontra matriculado. 

II. Participar de atividades que contribuam para o aprendizado acadêmico, bem como aquelas que 

efetivamente visem à contribuição social extramuros. 

III. Encaminhar as dificuldades teórico-práticas encontradas no Estágio Curricular Supervisionado ao 

Professor das disciplinas de Estágio Supervisionado para análise e discussão das alternativas de 

assistência. 

IV. Elaborar relatório das Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado (ANEXO 1) e 

apresentá-lo ao Professor de da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado para que o mesmo 

tome ciência e realize a avaliação das atividades diárias realizadas pelo aluno estagiário. 

V. Elaborar relatório das Atividades de Final de Estágio Curricular Supervisionado e encaminhá-lo ao 

Professor da Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado para que o mesmo realize a avaliação 

das atividades realizadas pelo aluno estagiário no referido módulo. 

VI. Cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

de Graduação em Enfermagem. 

 

 Ao frequentar os locais de estágio o aluno estagiário deverá utilizar o uniforme específico para a 

prática hospitalar e para a prática de saúde coletiva. 

 

 



 

 

Uniforme de acordo com o cenário de prática 

6.1 – Para as atividades desenvolvidas na Unidades Básicas de Saúde (Centro Municipal de Saúde, 

Posto de Saúde, Estratégia Saúde da Família) e no Consultório de Enfermagem :  calça jeans azul 

tradicional, blusa gola pólo com logotipo da Estácio e/ou jaleco com o logo da Universidade, tênis ou 

sapato preto impermeável. 

6.2 Para as atividades realizadas no âmbito da Saúde Mental: calça jeans azul tradicional, blusa gola 

pólo com logotipo da Estácio de manga curta, Tênis ou sapato preto impermeável (NÃO SENDO 

PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE UNIFORME BRANCO). 

6.3 Para as atividades realizadas no complexo cirúrgico ou no centro obstétrico: touca descartável, 

pijama cirúrgico na cor verde e com logotipo da Universidade, sapatilha descartável, sapato fechado e 

impermeável e máscara cirúrgica descartável; 

6.4 Para as atividades realizadas no âmbito hospitalar e que não se incluam nos itens acima: calça 

branca, blusa branca de gola pólo com logotipo da Estácio e manga curta, jaleco com logo da Estácio e 

identificação do discente, sapato de couro branco; 

6.5 O jaleco deve ser, em todas atividades, de mangas compridas, branco, com o logotipo da 

Universidade e até o joelho. 

6.6 Cabelos presos, sem adereços e adornos. 

 O discente deve providenciar o material de bolso necessário ao desenvolvimento da disciplina e 

carimbo onde conste: nome, número de matrícula e indicação de categoria (acadêmico de enfermagem da 

IES (nome da Instituição) que deverá ser utilizado para identificar a autoria de todos os registros feitos 

durante as atividades de ensino clínico e deverá ser utilizado durante todo o curso, em todas as disciplinas. 

 

Parágrafo único: O aluno estagiário deverá cumprir rigorosamente as especificações de vestimentas para 

realização de Estágio Curricular Supervisionado estabelecidas, não sendo permitido cumprir as atividades 

sem a devida uniformização, ficando sob a responsabilidade do professor esse controle. Exceto em 



situações específicas de solicitação das Unidades de Saúde, desde que respeitando os princípios éticos e 

morais propostos pela Universidade.  

 

  Para sua identificação o aluno estagiário deverá obrigatoriamente fazer uso do crachá fornecido 

pela Universidade devendo trazer consigo sua carteira de identidade, ou identificações confeccionadas nas 

unidades de saúde, em casos específicos desta exigência, não sendo permitido cumprir as atividades sem 

a devida uniformização, ficando sob a responsabilidade do professor esse controle. 

Para realização de Estágio Curricular Supervisionado nos campos de prática hospitalar e de saúde 

coletiva o aluno estagiário deverá portar material de bolso conforme relação a seguir: 

 

 Estetoscópio; 

 Termômetro clínico; 

 Tesoura de ponta redonda; 

 Lanterna; 

 Relógio com ponteiro de segundos; 

 Bloco de notas e caneta; 

  Luvas; 

 Máscara cirúrgica descartável; 

 Máscara N 95; 

 Óculos de segurança; 

 Fita métrica. 

 

§ 1º Os Professores das Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado poderão solicitar ao aluno 

estagiário outros materiais que sejam necessários para a assistência à clientela, adotando critérios próprios 

ou seguindo critérios da Instituição onde se realiza o estágio supervisionado. 

 



Parágrafo único: O aluno estagiário deverá ter seu próprio material de bolso para a realização das 

atividades de Estágio Curricular Supervisionado nos campos de prática hospitalar e saúde coletiva. 

 

 

7. ATRIBUIÇÕES DO COORDENADOR LOCAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO1 

 

São atribuições do Coordenador Local de Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I) Manter constante intercâmbio de informações com a Coordenação Geral de Estágio, Coordenação 

de Práticas de Estágio Curricular Supervisionado, Professor de Estágio e Setor de Estágios e 

Empregos; 

II) Realizar visitas "in loco", periodicamente, para abertura de novos campos de estágio 

supervisionado, informando à Coordenação Geral de Estágio Curricular Supervisionado; 

III) Reunir-se semestralmente com os Enfermeiros da Unidade de Saúde  onde estiver ocorrendo o 

estágio curricular, ou quando se fizer necessário, para avaliação das atividades realizadas no 

Estágio Curricular Supervisionado. 

IV) Manter a coordenação geral de estágio informada quanto à necessidade de ampliação de locais 

para estágio curricular supervisionado. 

V) Reunir-se com a coordenação geral de estágio curricular supervisionado e professores de estágios 

das disciplinas de estágio curricular supervisionado, ao término de cada semestre letivo pelo menos 

duas vezes no semestre, ou quando se fizer necessário, para avaliação das atividades realizadas no 

estágio curricular supervisionado; 

VI) Reunir-se semestralmente pelo menos duas vezes no semestre,com os enfermeiros da unidade de 

saúde onde estiver ocorrendo o estágio curricular supervisionado, ou quando se fizer necessário, 

para avaliação das atividades realizadas no estágio curricular supervisionado, no sentido de manter 

a qualidade dos estágios realizados; 



VII) Reunir-se com Professores de estágios e discentes, antes do início do semestre letivo para 

orientações gerais; 

VIII) Supervisionar as Unidades onde ocorrem os estágios através de visitas periódicas às mesmas; 

IX) Receber e analisar relatórios das atividades realizadas pelo professor ao  final de cada linha de 

estágio; 

X) Encaminhar ofícios de solicitação de continuidade de estágio para as Unidades, com antecedência, 

considerando o início do semestre letivo; 

XI) Manter documentação referente ao Estágio arquivada; 

XII) Participar junto com a Coordenação Geral de Curso da divisão de disciplina / turmas / docente nas 

Unidades Hospitalares; 

XIII) Fazer planilha dos locais de campos estágio com respectivos Setores, quantitativo de alunos, 

coordenadores de práticas e professores de estágio, mantendo-as atualizadas, enviando uma cópia 

para a Coordenação Geral de Estágio; 

XIV) Controlar as atividades relativas ao estágio curricular supervisionado, para que sejam respeitados as 

normas legais e o regulamento de estágio curricular supervisionado; 

XV) Avaliar tecnicamente os locais de estágio curricular supervisionado sempre que solicitado pela 

coordenação geral de estágio e Coordenação Geral de Curso do curso; 

XVI) Participar das reuniões com a Coordenação Geral do Curso e Coordenação Geral de Estágio  

sempre que convocado; 

XVII) Encaminhar o Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado para os  Professores de Estágio 

Curricular Supervisionado para que tenham ciência das normas que regem o estágio.  

XVIII) Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no regulamento de estágio curricular 

supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem; 

XIX) Elaborar planilhas de inclusão dos discentes de ECS, para envio a coordenação geral de ECS para 

a apólice coletiva de seguros da Universidade, 

XX) Elaborar planilhas de alocações docentes de estágio curricular supervisionado, para envio a 

coordenação geral de ECS, 



XXI) Informar a coordenação geral de ECS sobre as atividades de Responsabilidade social, 

desenvolvidas por discentes e docentes, 

XXII) Enviar a gerência acadêmica dos campi listagem de docentes e discentes atualizada para serem 

confeccionados os crachás de identificação, 

XXIII) Apresentar-se como referência da coordenação geral do curso nos campi, minimizando situações e 

prevenindo problemas no atendimento aos alunos e professores do Curso de Enfermagem, 

XXIV) Responder parecer sobre relatos de discentes e docentes sobre assuntos relativos à ECS, em nível 

local. 

XXV) Elaborar programação das atividades científicas fixas do Curso de Enfermagem: 1º semestre: 

Semana de Enfermagem, 2º semestre: Jornada Científica, para envio a coordenação geral. 

 

9. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR DE ESTÁGIO DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

São atribuições do Professor de Estágio Curricular Supervisionado: 

 

I) Orientar e acompanhar as atividades teórico-práticas realizadas pelo aluno estagiário. 

II) Elaborar e executar o Cronograma de Atividades diárias das Disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado.  

III) Distribuir, no início do período de estágio curricular supervisionado, o cronograma de atividades da 

disciplina aos alunos estagiários. 

IV) Orientar e exigir que o aluno estagiário tenha uma postura profissional coerente com os princípios da 

ética e da bioética. 

V) Oferecer oportunidades de aprendizado para o aluno estagiário no campo de prática, utilizando 

conteúdos e modelos atualizados e que sejam socialmente significativos. 

VI) Promover atividades que visem à complementação de estudos anteriormente desenvolvidos em sala 

de aula, favorecendo a articulação teorico-prática. 



VII) Contribuir juntamente com os alunos estagiários para a resolutividade dos problemas da clientela 

assistida, através da implementação da metodologia da assistência de enfermagem. 

VIII) Valorizar as atitudes de participação ativa do aluno estagiário, quando desenvolvidas de modo 

organizado e adequado, bem como aquelas que promovam o relacionamento interpessoal. 

IX) Realizar avaliações formais e informais periódicas visando otimizar os meios disponíveis para 

alcance de resultados satisfatórios. 

X) Controlar a frequência dos alunos estagiários nas atividades de estágio supervisionado previstas no 

cronograma. 

XI) Realizar acompanhamento e avaliação do aluno estagiário através do preenchimento do Formulário 

de Avaliação do Aluno Estagiário. 

XII) Participar de reuniões semestrais com a Coordenação Geral de Curso, o Coordenador de Estágio 

Supervisionado Local1 e com a Coordenação Geral de Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

de Graduação em Enfermagem, com o objetivo de acompanhar e avaliar as atividades 

desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado. 

XIII) Participar de reuniões periódicas com o Coordenador Local de Estágio Curricular Supervisionado1 do 

referido Campus em que está alocado e Enfermeiros da Unidade de Saúde onde estiver ocorrendo o 

estágio com o objetivo de avaliar e planejar as estratégias utilizadas no Estágio Curricular 

Supervisionado. 

XIV) Encaminhar a documentação comprobatória pertinente à conclusão do Estágio Curricular 

Supervisionado ao Coordenador Local de Estágio Curricular Supervisionado1 do Curso de 

Graduação em Enfermagem para arquivamento. 

XV) Estar devidamente uniformizado nos campos de estágio conforme especificações de vestimentas 

referidas . 

XVI) Manter o Coordenador Local de Estágio Curricular Supervisionado1  informado sobre qualquer 

ocorrência no campo de prática que esteja prejudicando o bom desenvolvimento do estágio. 

XVII) Cumprir e fazer cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem. 



 

10 . PROCESSO DE AVALIAÇÃO DAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO  

 

O processo de avaliação guarda íntima relação com a natureza da disciplina sendo parte integrante 

do processo de aprendizagem que consiste na análise contínua do desempenho do aluno estagiário, 

permitindo detectar as dificuldades, observar os avanços e promover os ajustes quando necessário. 

O aluno estagiário será avaliado em conformidade com critérios qualitativos e quantitativos. 

 

§ 1º A avaliação das disciplinas de estágio curricular possuirão a seguinte dinâmica: 

 - 1º. Encontro avaliativo – deverá ocorrer na metade do semestre letivo – roda de discussão com o 

Coordenador Local de Estágio1, docentes e discentes da disciplina afim de obter a avaliação parcial do 

estágio pautada nos registros feitos nos relatórios de avaliação. 

- 2º. Encontro avaliativo – deverá ocorrer ao final do semestre letivo – Conselho de classe com professores 

e Coordenador Local de Estágio1. Entrega das avaliações qualitativas e do grau obtido pelo estudante 

(APTO ou NÂO APTO). 

 

Para a realização da avaliação quantitativa, o Professor de estágio das Disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado deverá utilizar a Avaliação Final do Estágio considerando a atuação do aluno no campo 

de estágio, orientando-o no primeiro dia de aula previsto para início do Semestre Letivo previsto no 

Calendário Acadêmico da faculdade. 

 

Parágrafo único: As disciplinas e linhas de Estágio de Gerência em Enfermagem, Saúde Coletiva e Saúde 

Mental possuem impressos de avaliações próprios;  

§ 2º Para a realização da avaliação qualitativa, o Professor das Disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado I e II deverá utilizar a Avaliação Final do Estágio a partir da análise do Relatório e 

Avaliação das Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado do aluno estagiário. (ANEXO 1) 

 



§ 3º O aluno estagiário terá avaliação individualizada por disciplina de estágio, existindo  dois momentos de 

avaliação pontuais, no meio e ao final do semestre letivo, que serão desenvolvidas com o aluno e em 

conselho de classe, sendo a data acertada pelo Coordenador Local de Estágio, conforme Calendário 

Acadêmico e aprovada pela Coordenação Geral de Estágio 

 

§ 4º O Professor de estágio, após conselho de classe, deverá estipular um cronograma de encontros com 

cada aluno, a fim de conversar individualmente e trabalhar a avaliação com o aluno estagiário; esse 

momento pode acontecer no próprio campo de estágio curricular supervisionado conforme ou no campus 

universitário. O Aluno Estagiário, o Professor de estágio e o deverão assinar ciência conforme indicado na 

Avaliação Final do Estágio. 

 A avaliação das disciplinas de estágio terão como grau APTO ou NÃO APTO 

 O aluno estagiário que obter no mínimo 6,0 (seis) pontos para ser considerado APTO na 

Avaliação Final do Estágio.  

 A freqüência do aluno estagiário deverá obedecer às normas da Universidade, devendo o 

aluno estagiário ter cumprido 75% da carga horária de estágio em cada linha de estágio. 

 

 A aprovação final do aluno estagiário se dará caso o aluno tenha sido aprovado na avaliação 

realizada nos campos de estágio e de ter alcançado os critérios de aprovação por freqüência explicitados 

acima. 

 

OBSERVAÇÃO: não há reposição para as atividades de estágio curricular supervisionado e por se 

tratar de disciplinas em que o desenvolvimento das atividades práticas culminam com o grau atribuído a 

elas, não há previsão de concessão de regime especial. 

 

  A Avaliação Final do Estágio deverá ser devidamente preenchida pelo Professor de Estágio, 

assinadas pelo aluno, professor de estágio e coordenador de Estágio Local, deverão ficar 



arquivadas no Campus onde o aluno estagiário estiver matriculado, como avaliação final da 

disciplina em questão. 

 

Os casos individuais que não constem nesse Regulamento serão resolvidos em Conselho de Classe, 

que será composto dos seguintes segmentos: 

 Professor da Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado em que o aluno estagiário estiver 

inscrito; 

 Coordenação de Estágio Local1 do Campus no qual o aluno estiver cursando; 

 Coordenação Geral de Estágio; 

 Coordenação Geral do Curso, que presidirá o Conselho. 

 

11.  DOCUMENTAÇÃO PARA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O aluno estagiário deverá cumprir todas as exigências legais relativas à documentação para que o 

Estágio Curricular Supervisionado seja realizado. 

A Secretaria Geral de Alunos providenciará o seguro de acidentes pessoais para o aluno estagiário, 

antes de seu ingresso nas Instituições de Saúde, sem o qual o aluno estagiário não terá seu Estágio 

Curricular Supervisionado iniciado. 

Documentação: 

I) A Coordenação Local de Estágio Curricular Supervisionado deverá encaminhar a Carta de 

Apresentação do aluno estagiário, quando exigido pela unidade de saúde.  

II) A Coordenação Local de Estágio Curricular Supervisionado deverá enviar a Secrearia Geral de 

Alunos o Termo de Compromisso assinado pela Instituição onde será realizado o estágio supervisionado. 

III). Aluno estagiário deverá elaborar, em conjunto com o Professor de Estágio, o Relatório de Atividades 

Diárias de Estágio Curricular Supervisionado. 

IV) O aluno estagiário deverá fornecer, quando for o caso, as documentações exigidas pela secretaria de 

saúde, como: xerox da carteira de vacinação, foto 3X4, dentre outros. 



 

Deverão constar como documentação do Estágio Curricular Supervisionado do aluno, para fins de 

arquivamento, os seguintes documentos: 

 

I) Ofício de solicitação dos campos de prática para ECS e EC, com o aceite da instituição de 

saúde,  

 

II) Termo de Compromisso 

Este documento deve ser assinado pela Instituição de Saúde onde será realizado o estágio curricular 

supervisionado. 

 

III) Carta de Apresentação 

Este documento destina-se ao ofício de apresentação formal do aluno estagiário no local pretendido 

para a realização do estágio. 

 

IV) Cronograma de Atividades das Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado. 

 Este documento destina-se ao planejamento das atividades que deverão acontecer no decorrer do 

estágio. 

 

V) Relatório das Atividades Diárias de Estágio Curricular Supervisionado  

Este documento destina-se ao registro detalhado das atividades de estágio desenvolvidas 

diariamente pelo aluno estagiário. Deverá ser elaborado sob a orientação do Professor de Prática. 

 

VI) Formulário de Avaliação do Aluno Estagiário. 

Este documento destina-se à avaliação do desempenho do aluno estagiário nos diferentes campos 

de estágio, a ser realizada pelo Professor de estágio das Disciplinas de Estágio Supervisionado. 

 



VII) Formulário de avaliação diária do aluno estagiário 

 Este documento destina-se à avaliação do desempenho diário do aluno estagiário nos diferentes 

campos de estágio, a ser realizada pelo Professor de Estágio das Disciplinas de Estágio 

Supervisionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 1 
Coordenação Geral de Enfermagem 

Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico 
 

RELATÓRIO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
Aluno Estagiário: _____________________________ Matrícula: ____________________ 
Semestre: _______________    Período: _________________ 
Disciplina: ________________________________________________________________ 

 

Data Horário Atividades realizadas 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Assinatura e Carimbo do Aluno Estagiário 

CONSIDERAÇÕES DO PROFESSOR DE ESTÁGIO SOBRE A ATIVIDADE RELATADA 
PELO ALUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ,...........de ................................ de ............ 

___________________________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do Professor da Disciplina do Estágio Curricular Supervisionado
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ANEXO 2 
 

Coordenação Geral de Enfermagem 
Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico 

 
AVALIAÇÃO FINAL DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
Disciplina: ____________________________________________________________________________________ 
Nome do(a) aluno(a) estagiário(a): _________________________________________________________________ 
Matrícula: ______________________  Campus: ______________________________________________________ 
Carga horária total: ______________ horas 
Locais de Estágio: ______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
Professores de Estágio: _________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
Avaliação Qualitativa (Deverá conter a síntese das avaliações diárias realizadas pelos Professores de Estágio 

Curricular Supervisionado) 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
Avaliação Final do Estágio Supervisionado:         APTO                     NÃO APTO 
 
Ciência do Aluno: _____________________________________________________ 

 
, ________, de ______________ de_______. 

 
 
 _____________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo dos Professores de Estágio da  linha de Estágio  
e do Coordenador Local de Estágio 
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                                                                       FOTO 

ANEXO 3 

Coordenação Geral de Enfermagem 
Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico 

AVALIAÇÃO FINAL DE LINHA DE ESTÁGIO CURRICULAR DO ALUNO ESTAGIÁRIO 
 

Disciplina: _________________________________________________________________ 

Período do estágio: _________________________________________________________ 

Local do Estágio: ___________________________________________________________ 

Professores: ______________________________________________________________ 

Nome do aluno estagiário: ____________________________________________________ 

Avaliação 
A avaliação seguirá critério numérico, incluindo décimos, tendo como somatório final valores entre 

0(zero) para a nota mínima e 10(dez) para a nota máxima. 

1. Aplicabilidade do conteúdo teórico nas práticas de assistência de enfermagem.  

2. Habilidades para realizar o diagnóstico, o planejamento, a execução e a avaliação de 
enfermagem, diante de situações da prática do cuidado de enfermagem prestando um 

atendimento digno aos pacientes. 
 

3. Capacidade de aprendizagem (Modificação sistemática do comportamento, em caso 
de repetição da mesma situação estimulante ou na dependência da experiência anterior 

com dada situação da prática da assistência de enfermagem). 

 

4. Apresentação pessoal, postura profissional, iniciativa e interesse pela atividade 
desenvolvida. 

 

5. O aluno estagiário é capaz de gerenciar o processo de trabalho em Enfermagem com 
os princípios da Ética, da Bioética, bem como conhece e cumpre as normas previstas 
pelo Regulamento de Estágio, como também as normas previstas no Código de Ética 

Profissional. 

 

6. Conhecimento do uso apropriado de medicamentos e equipamentos  

7. Habilidade técnica (capacidade de realizar procedimentos metódicos para obter 
determinado resultado, a partir de princípios científicos). 

 

8. Assiduidade, pontualidade (É assíduo e cumpre os horários pré-estabelecidos. É 
pontual na entrega das tarefas pré-estabelecidas). 

 

9. Relacionamento Pessoal (discentes, professores, clientes, família, equipe de saúde)  

10. Registro das ações de enfermagem (a partir da utilização da metodologia da 
assistência de enfermagem) 

 

Pontuação  

 
, ________, de ______________ de __________. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo dos Professores e coordenadores Local de Estágio 
 

Ciência Aluno: ______________________________________________________ 
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ANEXO 4 

 
Coordenação Geral de Enfermagem 

Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico 
       Foto 

AVALIAÇÃO FINAL  - GERÊNCIA EM ENFERMAGEM 
Disciplina:  

Período do estágio: __________________________________________________________ 

Local do Estágio: ___________________________________________________________ 

Professor de estágio: _______________________________________________________ 

Nome do aluno estagiário:  ____________________________________________________ 

 
OBS.: A avaliação seguirá critério numérico, incluindo décimos, tendo como somatório final valores entre 0(zero) 

para a pontuação mínima e 10(dez) para a pontuação máxima. 

Aspectos a serem observados, avaliados e registrados na ficha de avaliação: 

1. Tomada de decisão (Capacidade de diagnosticar, ter iniciativa nos processos decisórios com problematização e 

sistematização das ações). 

 

 2. Liderança (Capacidade de negociação, administrar conflitos e situações adversas, direcionar ações e 

comunicação participativa). 

 

3. Administração (O aluno estagiário é capaz de reconhecer as relações de trabalho dentro da organização e sua 

influência na saúde; reconhecer a intensidade e proporção de suas ações na operacionalização da produção atua 

como sujeito no processo de formação de recursos humanos e reconhece-se como direcionador do trabalho em 

equipe de enfermagem). 

 

4. Ética e Bioética (O aluno estagiário é capaz de gerenciar o processo de trabalho em Enfermagem com os 

princípios da Ética e da Bioética, bem como conhece e cumpre as normas previstas no Código de Ética Profissional).  

 

5. Qualificação e formação contínua da equipe de enfermagem (O aluno estagiário é capaz de 

compreender sua responsabilidade na formação e qualificação contínua dos trabalhadores de enfermagem e de 

saúde, através do planejamento e implementação de ações que promovam o aperfeiçoamento da equipe de 

enfermagem). 

 

6.  Relacionamento intrapessoal (autoconhecimento), interpessoal, interprofissional e 

sociabilidade (É comunicativo explicando com clareza os pontos pertinentes para os pacientes e também para os 
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parceiros de trabalho, tratando com cordialidade os colegas, os professores e os clientes. Possui capacidade de 

trabalhar em grupo, mostrando implicado com o mesmo, conciliando interesses, evitando e gerenciando conflitos 

quando necessário). 

 

7.  Assiduidade / pontualidade (É assíduo e cumpre os horários pré-estabelecidos. É pontual na entrega das 

tarefas pré-estabelecidas). 

 

8. Responsabilidade profissional / ética profissional (O aluno estagiário é capaz de assumir compromissos 

éticos, humanísticos e sociais com o trabalho multiprofissional em saúde).  

 

9. Planejamento (Capacidade de mapear o meio ambiente, desenvolvendo cenários e comparando-os com recursos 

e condições existentes, buscando estruturar uma visão dos rumos a serem seguidos em Coordenação Geral de 

Curso aos objetivos organizacionais). 

 

10. Registro das ações de enfermagem (A partir da utilização da metodologia da assistência de enfermagem, 

dando ênfase à coerência e ao uso correto da língua portuguesa). 

 

Somatório dos itens – pontuação quantitativa: 

 
 

Avaliação Final do Estágio Supervisionado:         APTO                     NÃO APTO 
 

, ________, de ______________ de __________. 
 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo dos Professores e coordenador Local de Estágio 
 

Ciência Aluno: ______________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 5 

 

Coordenação Geral de Enfermagem 
Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico 

            
AVALIAÇÃO FINAL - ESTÁGIO EM ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA 

 

Disciplina: __________________________________________________________ 

Período do estágio: ___________________________________________________ 

Local do Estágio: _____________________________________________________ 

Professor de estágio: _________________________________________________ 

Nome do aluno estagiário: ______________________________________________ Foto 

 

OBS: A avaliação seguirá critério numérico, incluindo décimos tendo o somatório final dos valores entre 0 (zero) para 

a pontuação mínima e 10 (dez) para pontuação máxima.   

Aspectos a serem observados, avaliados e registrados na ficha de avaliação: 

1. Aplicabilidade do conteúdo teórico nas práticas de estágio e ensino clínico. 

  O aluno é capaz de identificar as necessidades de saúde da população atendida no posto. 

 O aluno é capaz de correlacionar sua prática aos princípios do SUS. 

 

2. Possui habilidades para avaliar, sistematizar, decidir e realizar as condutas mais adequadas diante de situações 

da prática da assistência de enfermagem: 

 Na sala de vacina, o aluno é capaz de usar raciocínio clínico frente às situações adversas de cartões 

atrasados ou falta do cartão de vacina. 

  O aluno é capaz de fazer uma abordagem com linguagem adequada ao nível de conhecimento do cliente na 

sala de espera. 

  O aluno é capaz de desenvolver orientações de saúde adequadas e pertinentes à sua graduação. 

 

3.  Modifica sistematicamente o comportamento, em caso de repetição da mesma situação 

estimulante ou na dependência da experiência anterior com dada situação da prática da assistência de 

enfermagem: 

 O aluno é capaz de reconhecer as necessidades de vacina, sem recorrer ao calendário de vacina. 

  O aluno é capaz de desenvolver temas de sala de espera com desenvoltura e segurança. 
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 O aluno realiza consultas de enfermagem nos Programas Preventivos que a Unidade 

oferece. 

 

 4. Habilidade técnica: (capacidade de realizar procedimentos metódicos para obter determinado resultado) 

 O aluno é capaz de aplicar vacinas com destreza. 

 O aluno executa as técnicas de curativo adequadamente. 

 O aluno é capaz de executar técnicas criativas e apropriadas na sala de espera, se aproximando e 

envolvendo o cliente na discussão dos temas propostos. 

 O aluno realiza técnicas de aferição de pressão, glicemia capilar, medida de peso/altura, 

PPD, dentre outras dentro dos padrões da semiologia. 

 

 5. Relacionamento intrapessoal (autoconhecimento), interpessoal, interprofissional e terapêutico: 

  O aluno se relaciona bem com os colegas de turma. 

  O aluno se relaciona bem com os profissionais da Unidade de Saúde. 

 O aluno se relaciona bem com o cliente. 

 

6. Conhecimento do uso apropriado de medicamentos e equipamentos: 

 O aluno é capaz de administrar vacinas de acordo com o calendário de vacinação. 

 O aluno é capaz de decidir sobre que condições são contra-indicações para a aplicação das vacinas. 

 O aluno é utiliza adequadamente as seringas e agulhas indicadas para a aplicação das vacinas. 

 O aluno é capaz de utilizar soluções adequadas nos curativos. 

 O aluno utiliza os equipamentos de Ecocardiograma, glicemia capilar, esfigmomanômetro, 

dentre outros adequadamente. 

 

 7. Assiduidade, pontualidade (É assíduo e cumpre os horários pré-estabelecidos. É pontual na 

entrega das tarefas pré-estabelecidas): 

 

8.   Apresentação pessoal, postura profissional, responsabilidade, iniciativa e interesse pela atividade 

desenvolvida. 

 

 9. Responsabilidade e ética profissional (É capaz de assumir compromisso ético, humanístico e social com o 

trabalho multiprofissional em saúde. Conhece e cumpre as normas previstas no Código de Ética 

Profissional): 

 

 10. Registro das ações de enfermagem (a partir da utilização da metodologia da assistência de enfermagem): 

 O aluno registra suas atividades no relatório de atividades diárias adequadamente. 

 O aluno registra a evolução dos curativos / consultas de enfermagem adequadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Somatório dos itens : 

 

Avaliação Final do Estágio Supervisionado:          APTO                NÃO APTO 

 

 

, ________, de ______________ de __________. 

 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Assinatura e carimbo dos Professores e coordenador Local de Estágio 

 

 

Ciência Aluno: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 6 

Coordenação Geral de Enfermagem 
Coordenação Geral de Estágio Curricular e Ensino Clínico 

      

AVALIAÇÃO  FINAL - ENFERMAGEM EM SAÚDE MENTAL 

Disciplina:  __________________________________________________________ 

Período do estágio: ___________________________________________________ 

Local do Estágio: _____________________________________________________ 

Professor de estágio: _________________________________________________ 

Nome do aluno estagiário:  _____________________________________________ 

 

OBS: A avaliação seguirá critério numérico, incluindo décimos tendo o somatório final valores entre 0 (zero) para a 

pontuação mínima e 10 (dez) para pontuação máxima.   

Aspectos a serem observados, avaliados e registrados na ficha de avaliação: 

1- APLICABILIDADE DO CONTEÚDO TEÓRICO NAS PRÁTICAS DE ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: 

  Consegue identificar patologia do cliente assistido; 

  Identifica e associa sinais e sintomas com a doença; 

  Atua de forma crítica dentro dos princípios da Reforma Psiquiátrica; 

 

2- APROVEITAMENTO PRÁTICO (HABILIDADES PARA AVALIAR, SISTEMATIZAR, DECIDIR E REALIZAR AS CONDUTAS MAIS 

ADEQUADAS DIANTE DE SITUAÇÕES DA PRÁTICA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM): 

  Aborda os pacientes de modo objetivo e planejado, atendendo suas necessidades específicas; 

 Avalia situação clínica e psiquiátrica de forma equilibrada, associando a doença a um ser humano acometido por 

transtorno mental; 

 Planeja e sistematiza ações terapêuticas adequadas ao quadro do paciente; 

 

3- CAPACIDADE DE APRENDIZAGEM (MODIFICAÇÃO SISTEMÁTICA DO COMPORTAMENTO, EM CASO DE REPETIÇÃO DA MESMA 

SITUAÇÃO ESTIMULANTE OU NA DEPENDÊNCIA DA EXPERIÊNCIA ANTERIOR COM DADA SITUAÇÃO DA PRÁTICA DA 

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM): 

 Aceita orientações e críticas dos docentes e demais membros da equipe; 

 Identifica problemas na abordagem e se reorganiza a partir do erro identificado; 

 Busca apoio teórico para respaldar ações; 
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4- HABILIDADE TÉCNICA: 

  Realiza o EXAME PSÍQUICO do paciente estudo de caso, com habilidade técnica; 

  Presta assistência de enfermagem com habilidade técnica; 

  Aborda o paciente psiquiátrico com coerência e respaldo científico (sem interferência direta e incisiva, sem 

“idiotizar” o paciente, compreendendo as reações com base na doença); 

  Promove o relacionamento terapêutico, sendo capaz de criar laços de empatia com o usuário. 

  Reconhece e constrói uma demanda emergente do paciente. 

  Obtém avanços com o cliente durante o relacionamento terapêutico; 

 

5- RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL: 

  Responsabiliza-se pela assistência integral ao paciente psiquiátrico com o qual interage; 

 Aborda o paciente de modo responsável e comprometido, cuidando para que toda ação vise o desenvolvimento de 

capacidades do cliente; 

 

6- CONHECIMENTO DO USO APROPRIADO DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS: 

 Reconhece medicamentos utilizados pelos pacientes psiquiátricos (específicos ou não); 

 Avalia a indicação terapêutica e a resposta do paciente ao medicamento prescrito; 

 Identifica reações advindas do uso da medicação 

 

7- DOMÍNIO DO CONTEÚDO PERTINENTE AO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO. 

 Tem conhecimento dos principais transtornos psiquiátricos; 

 Domina as principais características, sinais e sintomas das doenças; 

 Conhece principais medicamentos sua ação e principais cuidados no uso; 

 Domina os principais princípios da Reforma Psiquiátrica 

 

8- APRESENTAÇÃO PESSOAL, POSTURA PROFISSIONAL, ASSIDUIDADE, PONTUALIDADE, INICIATIVA E INTERESSE PELA 

ATIVIDADE DESENVOLVIDA: 

  É assíduo, pontual,  

 È pontual na entrega das tarefas pré-estabelecidas; 

  Comparece ao campo adequadamente trajado (vestimentas e calçados) 

  Participa das atividades propostas com interesse; 

  Tem iniciativa e criatividade no planejamento das estratégias de abordagem  

 

9- RELACIONAMENTO INTERPESSOAL, INTERPROFISSIONAL E SOCIABILIDADE (HÁBITOS E ATITUDES CONDIZENTES COM A 

HARMONIA E BOM RENDIMENTO DA EQUIPE): 

 Trata com cordialidade os colegas, os professores e os clientes; 

  Dirige-se à equipe multiprofissional de forma respeitosa e participativa; 

  Discute com a equipe o planejamento das ações com os usuários do serviço; 

 

 

 

 

 



  Mantém a equipe multiprofissional informada sobre a evolução do paciente 

 

10- REGISTRO DAS AÇÕES DE ENFERMAGEM (A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DA METODOLOGIA DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM): 

  Possui a capacidade de avaliar e registrar situação clínica e psiquiátrica, COM ÊNFASE no estado psíquico do 

paciente; 

 É capaz de avaliar e registrar alterações comportamentais do paciente durante a abordagem; 

 Realiza diagnóstico de enfermagem; 

 Registra as estratégias de abordagem e as ações de enfermagem, relacionando com a resposta do paciente; 

 Evolui diariamente o paciente; 

 É capaz e resumir a impressão sobre a evolução (ou não) do cliente no período em que se 

estabeleceu o relacionamento terapêutico; 

 

Somatório dos itens : 

 

 

Avaliação Final do Estágio Supervisionado:           APTO           NÃO APTO 

 

 

, ________, de ______________ de __________. 

 

__________________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo dos Professores e coordenador Local de Estágio 

 

Ciência Aluno: ______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


