
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO  

DO CURSO ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTES CLAROS - MG 

 



1 - APRESENTAÇÃO 

 

O Estágio Curricular do Obrigatório do curso enfermagem do Centro Universitário FIPMoc, 

contempla os estágios curriculares recomendado pelas DIRETRIZES CURRICULARES 

NACIONAIS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM (Resolução CNE/CES Nº3, 

de 07 de novembro de 2001 da Câmara de Educação Superior do Ministério da Educação).  

 

O estágio deverá ocorrer ao longo de um ano e deverá compreender aspectos práticos 

essenciais nas áreas de Atenção Terciária/ Hospitalar e Atenção Primária e secundária à 

Saúde (Saúde Coletiva/ Saúde da Família e Comunidade), estas com atividades no âmbito 

da Estratégia Saúde da Família, do Sistema Único de Saúde - SUS.  

 

Este Estágio Curricular Obrigatório, de treinamento em serviço é, como diz o nome, de 

caráter obrigatório e em regime unicamente presencial. Pela natureza do estágio ele pode 

ocorrer em serviços próprios ou conveniados, sempre sob preceptoria ou supervisão.  

 

Este Regulamento tem como objetivo nortear as ações e a vida acadêmica do estudante no 

Estágio, facilitando sua comunicação com a Instituição e, principalmente, orientando-o em 

possíveis indagações de ordem institucional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

2.1 Introdução 

 

O Estágio Curricular é um período obrigatório de ensino-aprendizagem com características 

especiais, durante o qual o estudante deve receber treinamento intensivo, contínuo, sob 

supervisão docente. No curso de enfermagem do Centro Universitário FIPMoc o estágio 

ocorre no 7º e 8º períodos. O Estágio Curricular ocupa posição fundamental na formação do 

enfermeiro.  

 

Este período, é destinado a complementar a formação do educando através de aprendizado 

prático e desempenho de atividades relacionadas com o ensino, pesquisa e extensão, nos 

campos onde deverá desenvolver-se sua futura atuação profissional. 

 

Cabe ao Preceptor do Estágio Curricular mobilizar técnicas para facilitar e estimular o 

processo de aprendizagem, pois o conhecimento não se transfere, constrói-se a partir de 

estímulos e substratos intelectuais. Portanto, é função do docente aguçar a curiosidade do 

discente.  

Ser um bom aprendiz e desenvolver seu potencial de aprendizagem tem relação com a 

maneira como encaramos a vida e a nós mesmos. A decisão de envolver-se e aprender 

cabe ao estudante. 

De acordo com as DCN para o curso de enfermagem, a articulação entre conhecimentos, 

habilidades e atitudes necessárias e requeridas do egresso, para o futuro exercício 

profissional do enfermeiro, deverá ser destacada nas seguintes áreas:  

 

I - Atenção à Saúde 

O graduando será formado para, dentro de seu âmbito profissional, estarem aptos a 

desenvolver ações de prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em 

nível individual quanto coletivo. Deve assegurar que sua prática seja realizada de forma 

integrada e continua com as demais instâncias do sistema de saúde. Deve realizar seus 

serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da ética/bioética, tendo 

em conta que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, 

mas sim, com a resolução do problema de saúde, tanto a nível individual como coletivo; 

 

 



II - Tomada de decisões 

 

Os graduandos serão formados para terem a capacidade de tomar decisões visando o uso 

apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força de trabalho, de medicamentos, de 

equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, os mesmos devem possuir 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir a conduta mais apropriada; 

 

 

III – Comunicação 

Os graduandos serão formados para serem acessíveis e devem manter a confidencialidade 

das informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o 

público em geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de 

escrita e leitura; o domínio de tecnologias de comunicação e informação; 

 

IV – Liderança 

Os graduandos serão formados para o trabalho em equipe multiprofissional, onde deverão 

estar aptos a assumirem posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da 

comunidade. A liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para 

tomada de decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; ·  

 

V – Administração e Gerenciamento 

Os graduandos devem estar aptos a fazer o gerenciamento e administração tanto da força 

de trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem 

estar aptos a serem gestores, empregadores ou lideranças na equipe de saúde;  

 

VI – Educação Permanente 

Os graduandos devem ser capazes de aprender continuamente, tanto na sua formação, 

quanto na sua prática. Desta forma, devem aprender a aprender e ter responsabilidade e 

compromisso com a educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de 

profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços. 

 

 

 

 

 

 



2.0 OBJETIVOS 

 

O estudante no Estágio Curricular aprende com a experiência, na qual aplica os 

conhecimentos anteriormente adquiridos. Ele procura novos conhecimentos necessários e 

desenvolve as habilidades e atitudes dele esperadas. 

 

2.2 Objetivo Geral  

 

O Estágio Supervisionado objetiva propiciar ao futuro enfermeiro treinamento prático 

supervisionado nos diferentes cenários de saúde, como Unidades Básicas de Saúde, 

Pronto-Atendimentos, Prontos-socorros, Ambulatórios, Enfermarias, Berçários, Centros 

Obstétricos, Unidades de Terapia Intensiva e Laboratoriais para que possa desenvolver as 

habilidades que garantam uma efetiva prática na utilização dos seus saberes e que 

possibilitem as atitudes e as competências necessárias para a formação geral de um 

enfermeiro.  

 

2.3 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver a aplicação do raciocínio lógico necessário ao diagnóstico e condutas 

de enfermagem; 

 Fazer uso da metodologia científica e da atualização permanente dos 

conhecimentos; 

 Valorizar a importância da relação com o paciente em níveis éticos e morais; 

incorporar valores éticos tais como bondade, justiça, respeito ao paciente, trabalho 

em equipe, disciplina e respeito ao Código de Ética de Enfermagem. 

 Desempenhar a habilidade de trabalho interdisciplinar em benefício da assistência ao 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

O Centro Universitário FIPMoc (UNIFIPMoc) buscam, entre os seus objetivos, ser um 

referencial educacional, assumindo o compromisso institucional de promover o 

desenvolvimento na área da saúde por meio da oferta de um processo de ensino-

aprendizagem de qualidade. A partir desta visão, define-se uma política de trabalho em 

consonância com as necessidades e expectativas gerais da sociedade local e em interface 

permanente com o mercado de trabalho e as mudanças do sistema educacional. 

 

As FIP-Moc se comprometem com a construção do saber, com as inovações e com 

formação profissional que contempla conhecimentos, habilidades, atitudes para o 

desenvolvimento de competências e performance necessárias à atuação do enfermeiro, 

bem como, com a educação permanente e continuada dos seus docentes. 

 

Preocupado com a flexibilidade, a UNIFIPMoc fortalece o caráter pluridimensional e 

interdisciplinar desejáveis ao ensino superior, proporcionando ao acadêmico uma sólida 

formação geral, necessária à superação dos desafios de renovadas condições de exercício 

profissional e de produção de conhecimentos. Neste sentido, adotará a prática do aprender 

a aprender, na perspectiva da autonomia intelectual. 

 

Também registra-se o compromisso de formação profissional do enfermeiro que 

corresponda às demandas sociais, ou seja, um profissional com atitude crítica e espírito 

empreendedor, capaz de atuar tanto em grandes centros urbanos como em pequenos, seja 

como autônomo, seja como prestador de serviços. 

 

Esta proposta busca ainda orientar o “produto” das escolas de enfermagem com ênfase às 

mudanças no modelo de atenção a saúde, em especial aquelas voltadas para o 

fortalecimento da atenção básica com formação do profissional enfermeiro humanizado e 

com forte vinculação ética, voltado à população e para a realidade nacional. 

 

Considerando que a busca e construção de conhecimentos constituem-se um processo 

contínuo, ao longo da vida de cada indivíduo, os estudantes do Estágio Supervisionado 

serão encorajados a definirem seus próprios objetivos de aprendizagem e tomarem a 

responsabilidade de avaliarem seus progressos pessoais no sentido de quanto estão se 

aproximando dos objetivos formulados, sempre com respeito às diretrizes curriculares que 

definem um rol de atividades e habilidades a serem desenvolvidas e aprimoradas.  

 



3.1 Integração do processo de ensino-aprendizagem no Estágio Curricular 

 

O Curso de Enfermagem da UNIFIPMoc contempla em seu processo de ensino-

aprendizagem alguns eixos educacionais que devem ser mantidos durante o Estágio 

Curricular, a saber: 

 

 Ser centrado no estudante; 

 Ser orientado em problemas ou situações práticas; 

 Ser integrado nas dimensões teoria-prática; 

 Estimular a interdisciplinaridade 

 Promover o desenvolvimento de princípios éticos 

 Propiciar interação ativa do estudante com a comunidade  

 Ser flexível 

 Promover avaliação contínua de todos os atores envolvidos: estudantes, docentes, 

atividades e serviços. 

 

O ensino-aprendizagem centrado no estudante torna os discentes mais ativos, 

independentes, criativos, pensadores, críticos, cooperativos (não só competitivos), capazes 

de avaliarem os seus progressos, com desenvolvimento de boa capacidade de comunicação 

e bom relacionamento interpessoal. Apresentando atitudes, hábitos e técnicas para 

continuar aprendendo ao longo da vida (responsabilidade pela auto-aprendizagem). 

 

O ensino-aprendizagem voltado para o paciente, ao invés de focado na doença, realizado 

com a integração das dimensões biológica, psicológica e social, contribui para despertar o 

interesse dos estudantes visando à formação de enfermeiros humanos, preocupados em 

cuidar não somente da doença do paciente, mas sim de todas as suas necessidades. 

 

3.2 Caracterização do Estágio Curricular Obrigatório  

 

O Estágio curricular obrigatório do curso de enfermagem da UNIFIPMoc se caracteriza por: 

 

 Representar a última etapa da formação escolar do enfermeiro geral, com capacidade de 

intervir, ou bem encaminhar, os problemas de saúde da população a que vai servir;  

 Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos 

ciclos anteriores do curso de graduação;  



 Permitir aprimoramento em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício de atos 

básicos do enfermeiro;  

 Promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à assistência aos 

pacientes;  

 Possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo dos diversos profissionais 

da equipe de saúde;  

 Permitir experiências em atividades resultantes da interação escola e comunidade, pela 

participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;  

 Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das 

doenças;  

 Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do 

enfermeiro, perante o paciente, a instituição e a comunidade;  

 Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.  

 



4 - ATIVIDADES DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO CURRICULAR 

 

As Atividades contemplarão os níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde, 

ocorrerão em vários contextos de ensino-aprendizagem e terão muitos atores atuando em 

cada estágio, com a finalidade de ofertar atividades relevantes tanto para o estudante como 

para a resolução do problema do paciente. 

 

São tarefas do acadêmico: 

 Avaliar o paciente e estabelecer plano de cuidados ajustados às demandas de saúde 

de cada paciente e de sua família, segundo graus de riscos identificados e 

requerimentos para recuperar e/ou melhorar a saúde; 

 Avaliar o estado do paciente no pré-operatório, estabelecendo as medidas 

necessárias para compensar alterações que possam comprometer o ato cirúrgico; 

 Avaliar a evolução do paciente no pós-operatório, considerando-se as alterações 

metabólicas inerentes ao trauma cirúrgico e estabelecendo as medidas necessárias 

segundo as alterações encontradas; 

 Apresentar diariamente para a equipe de estágio os dados de evolução e condutas 

tomadas nos casos em acompanhamento; 

 Acompanhar o transporte do paciente para a sala de recuperação, reavaliando as 

condições do paciente; 

 Realizar história e exames físicos junto ao paciente/acompanhante e apresentar ao 

preceptor para correção, discussão, estabelecimento diagnóstico de enfermagem, 

elaboração de plano de investigação e tomada de conduta; 

 Estabelecer plano de cuidados levando em conta a singularidade orgânica, social e 

psico-afetiva dos pacientes; 

 Comunicar-se com a família/acompanhante para: obtenção de informações, 

consentimento para procedimentos sobre o paciente; informar o diagnóstico de 

enfermagem; orientação de cuidados necessários e esclarecimento de dúvidas; 

 Registrar no prontuário, de forma clara, concisa e com caligrafia legível a evolução 

diária, os procedimentos realizados, cuidados indicados para cada paciente, 

mantendo-o organizado e atualizado, identificando-se com assinatura; 

 



 Realizar junto aos pacientes os seguintes procedimentos: passagem e cuidados de 

sondas, manuseio de curativos e drenos, punção venosa, retirada de pontos 

cirúrgicos, execução de manobras de reanimação cardiorrespiratória, etc; 

 Elaborar na alta do paciente, plano de cuidados com a equipe de estágio e 

encaminhar o paciente ao serviço de origem ou ambulatório de especialidade com 

contra-referência; 

 Avaliar as condições de saúde da criança, em suas diversas faixas etárias e 

reconhecer condições normais e patológicas; 

 Orientar corretamente as famílias sobre os cuidados com as crianças, destacando 

ações de cuidados primários, como aleitamento materno, acompanhamento do 

crescimento e desenvolvimento, vacinações e manejo básico das doenças 

prevalentes na infância; 

 Acolher e avaliar adequadamente o paciente com problemas mentais, abordando 

sempre o contexto familiar e social em que está inserido; 

 Acompanhar e examinar a gestante, avaliando as condições do binômio mãe-feto e 

interferindo favoravelmente através de orientações e cuidados básicos; 

 Reconhecer alterações no exame clínico da gestante que sugiram intervenção 

secundária ou terciária e encaminhamento adequado do caso; 

 Assistir o paciente (criança, adulto ou idoso) em ambulatório de cuidados primários, 

enfatizando a assistência preventiva e de promoção da saúde, sem 

comprometimento dos cuidados curativos necessários; 

 Realizar outros procedimentos específicos aos casos em estudo, procurando sempre 

aferir ao paciente a melhor assistência possível, tanto do ponto de vista técnico 

quanto humanístico. 

  

É importante ainda que o estudante esteja aberto para receber e realizar críticas, executar 

com presteza as tarefas que lhe forem delegadas, autoavaliar-se e utilizar criticamente os 

dados encontrados na literatura, assim como: 

 

 Cumprir os horários estabelecidos; 

 Cumprir o calendário acadêmico; 

 Dedicar-se aos estudos e às atividades programadas; 

 Frequentar os cursos, reuniões, grupos de discussão, seminários, palestras e outros 

eventos incluídos no Programa do Estágio Curricular; 



 Relacionar-se ética e de forma cortês com os pacientes, docentes, servidores, 

colegas e demais alunos das instituições de ensino; 

 Cumprir as disposições contidas neste manual; 

 Seguir à risca todas as recomendações das comissões intra-hospitalares e de outras 

instituições onde estiver realizando o estágio; 

 Vestir roupa branca, jaleco e sapato fechado, fazendo uso obrigatório e rotineiro dos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPIs, seguindo as normas dos respectivos 

locais de estágio; 

 Estar com o esquema vacinal atualizado;  

 Realizar todo e qualquer ato apenas e sob a orientação do preceptor ou de outro 

médico; 

 Não praticar ou permitir qualquer violação do prontuário do paciente;



5 - ESTRUTURA E DINÂMICA DE TRABALHO 

 

O Estágio Curricular terá suas atividades distribuídas em estágios rotatórios, com duração 

média de 35 horas semanais, incluindo atividades práticas e teóricas, em cada uma das 

seguintes áreas: 

a) Atenção Primária/Secundária; 

b) Atenção Terciária 

 

 O Estágio Curricular terá um coordenador, escolhido entre os docentes, competindo-lhe 

exercer as seguintes atribuições: 

 

 Coordenar e acompanhar a execução das atividades do Estágio; 

 Orientar os estudantes em relação às suas atividades e a seus direitos e deveres; 

 Coordenar as reuniões dos preceptores e dos estudantes; 

 Prestar informações em relação ao desenvolvimento do Estágio.  

 

Os preceptores do estágio curricular serão os profissionais que atuarão em cada área, 

designados a critério da Coordenação do Curso de Enfermagem e da Coordenação de 

estágios, competindo-lhes exercer as seguintes atribuições: 

 

 Elaborar juntamente com a coordenação de estágios o Programa do Estágio 

Curricular; 

 Cumprir e fazer cumprir os Programas do Estágio Curricular; 

 Acompanhar e avaliar o desempenho dos estudantes em suas atividades teóricas e 

práticas; 

 Coordenar as reuniões e demais eventos programados com os estudantes; 

 Prestar informações ao coordenador de estágios sobre o desenvolvimento dos 

Programas. 

 

As Práticas previstas ocorrerão em diversos cenários da saúde e serão supervisionadas por 

preceptores contratados pelas FIP-Moc, com preferência para os profissionais que atuam no 

espaço de prática, respeitadas as condições mínimas para o exercício da atividade e o perfil 

do profissional.  

Durante as práticas hospitalares, os estudantes terão livre acesso aos prontuários, bem 

como, aos pacientes internados obedecido o disposto no Termo de Convênio, ficando 

entendido que todas as normas e regulamentos do hospital conveniado deverão ser 



rigorosamente observados pelos estudantes e preceptores. Após o exame dos pacientes, 

serão anotados nos respectivos prontuários todas as informações pertinentes. A discussão 

do caso se fará com o preceptor responsável respectivo estágio. As reuniões regulares para 

apresentação de casos e discussão, em datas previamente marcadas, serão realizados 

pelos preceptores, com participação dos estudantes. 

 

5.1 Atividades/Procedimentos que devem ser executados no internato, em cada uma 

de suas áreas básicas 

 

As atividades e procedimentos descritos a seguir são e estão em consonância com o Projeto 

Pedagógico do Curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIFIPMoc 

 

A. ESTÁGIO CURRICULAR I-ATENÇÃO PRIMÁRIA/SAÚDE DA FAMÍLIA 

 

O Estágio Curricular em Atenção Primária tem como objetivo geral desenvolver 

conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias à prática dos Cuidados Primários 

desenvolvidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de forma a assegurar a integralidade e 

qualidade da atenção e a humanização do atendimento. Ao término do Estágio Curricular I – 

Atenção Primária/Saúde da Família o estudante deverá ter competência para executar de 

forma crítica, ética, humana e reflexiva as seguintes atividades/procedimentos: 

 Identificar e executar a promoção e prevenção, através das práticas de educação 

em Saúde, como alternativa adequada para o modelo de assistência à saúde dos 

indivíduos. 

 Identificar e promover a organização do processo de trabalho e a produção social 

da saúde no âmbito do processo saúde-doença. 

 Identificar e conhecer os SIS – Sistemas de Informação da Saúde como 

ferramenta gerencial de trabalho. 

 Conhecer e executar o SIAB – Sistema de Informação da Atenção Básica, para 

cadastramento e análise das famílias no território. 

 Elaborar planos de ação de forma participativa para a melhoria da qualidade de 

vida no território. 

 Identificar a importância do planejamento no processo de trabalho em saúde. 

 Executar as ferramentas de estudo, acesso e atendimento às famílias no 

território. 

 Analisar, elegendo a família e o seu espaço social como núcleo básico de 

abordagem no atendimento à saúde. 



 Estará apto a realizar atividades específicas tais como Visita Domiciliar, PCCU, 

Visita Puerperal, Pré Natal, CD/Puericultura, Vacinação, 

Gerenciamento/Administração Unidade, SIAB, SIS, PMAQ, Organização e 

preenchimento dos Prontuários, realizar Cuidados Básicos (PA, Glicemia, 

Curativos, Teste do Pezinho etc.), Educação em Saúde, Hiperdia, Educação para 

Gestante, Planejamento Familiar, Saúde da Escola, Capacitação para Equipe da 

ESF, Planos de Ação, aplicação das Ferramentas de Família (Genograma, FIRO, 

PRACTICE, Ciclo de Vida). 

 Caracterizar as práticas de saúde como estabelecimento de vínculos entre os 

serviços/profissionais de saúde/comunidade/família/indivíduo, possibilitando a 

reflexão da aprendizagem significativa. 

 

B. ESTÁGIO CURRICULAR II- ATENÇÃO TERCIÁRIA/HOSPITALAR 

 

O Estágio Curricular em Atenção Terciária tem como objetivo garantir o desenvolvimento 

das competências específicas previstas para a formação do profissional de enfermagem, 

capacitando-o a exercer eficientemente sua profissão após a conclusão do curso de 

graduação. Os desempenhos gerais esperados para os acadêmicos ao final de cada etapa 

do Estágio Curricular Supervisionado Hospitalar são os seguintes: 

 

   Gerenciamento- GER 

 Participar da organização do processo de produção dos serviços de saúde do 

hospital e em particular da organização; 

 Executar e avaliar a produção dos serviços de enfermagem, aplicando princípios 

éticos e morais que balizem sua conduta profissional.  

   Bloco Cirúrgico – BC  

 Identificar a estrutura física, administrativa, e organizacional do setor, bem como os 

materiais e equipamentos básicos para a sala de cirurgia; 

   Central de Materiais Esterilizados – CME  

 Conhecer a dinâmica da CME incluindo fluxo de material e pessoal e processos de 

esterilização e desinfecção; 

  Analisar as ações do enfermeiro na unidade. 

    Unidade de Terapia Intensiva – UTI 

 Conhecer a estrutura física e organizacional do setor; 

 Conhecer os principais materiais e equipamentos, bem como o fluxo de material e 

pessoal; 

 Reconhecer as ações do enfermeiro na unidade. 



   Clínica Cirúrgica – CC 

 Apresentar-se ao cliente, conferir dados da cirurgia proposta ou realizada; 

 Observar o prontuário do cliente quanto à prescrição médica, cuidados indicados e 

medicamentos prescritos; 

 Promover assistência de enfermagem a pacientes em várias situações cirúrgicas nos 

períodos pré, trans e pós-operatório; 

 Fazer estudo sobre a indicação, preparação, administração e conservação da 

medicação indicada para o período perioperatório; 

 Reconhecer as alterações mais freqüentes no pós-operatório imediato; 

 Informar o cliente sobre os procedimentos que serão realizados (realização do 

curativo) e estabelecer uma relação de confiança; 

 Realizar o curativo da ferida cirúrgica e detectar inserção de drenos atentando para 

sua fixação e conservação; 

 Realizar plano de cuidados conforme a necessidade do (a) cliente; 

 Realizar o exame físico do cliente e proceder ao registro das alterações encontradas; 

 Manter o cliente tranqüilo e orientado sempre que possível. 

   Clínica Médica – CM 

 Identificar/localizar materiais e equipamentos de urgência/emergência; 

 Conhecer as principais afecções que acometem a clientela adulta, desenvolvendo 

estudos de caso, elaborando e colocando em prática os planos de cuidados; 

 Estabelecer o manejo e os cuidados específicos relacionados às formas do cuidar 

em Clínica Médica; 

 Desenvolver a Semiotécnica aplicada a enfermagem em Clínica Médica; 

 Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em Clínica Médica; 

 Realizar Exame Físico em clientes com diversas patologias; 

 Elaborar Diagnósticos e Intervenções de Enfermagem aos clientes em estado crítico; 

 Avaliar a assistência de enfermagem prestada ao cliente hospitalizado; 

 Reconhecer o papel do enfermeiro atuante na Clínica Médica; 

 Administrar dietas (enterais e parenterais), medicamentos e hemoterapia; 

 Realizar sondagens: gástrica, entérica e vesical; 

 Realizar curativos; 

 Oferecer suporte em oxigenoterapia; 

 Realizar balanço hídrico; 

 Prestar cuidados de enfermagem com cateteres venosos e drenos; 

 Revisar cálculos e diluições de medicamentos em Clínica Médica; 

 Conhecer os cuidados no preparo, armazenamento e administração de 

medicamentos; 



 Realizar registro de enfermagem: admissão, evolução de enfermagem e 

monitorização dos sinais vitais; 

 Participar do processo de recuperação da saúde, prestando assistência de 

enfermagem a pacientes internados em várias situações clínicas; 

 Realizar as técnicas de enfermagem sem ferir os princípios científicos; 

 Analisar situações-problema e procurar soluções para as mesmas, usando a 

capacidade de improvisação. 

   Maternidade e Bloco Obstétrico – MAT/BO 
 Identificar os principais componentes da organização do bloco obstétrico, a dinâmica 

de funcionamento do setor e o papel do enfermeiro e da equipe de enfermagem 

neste cenário; 

 Aplicar os pressupostos da humanização da assistência à mulher e família na 

assistência ao parto, aborto e puerpério; 

 Realizar a admissão de clientes no bloco obstétrico incluindo anamnese e exame 

físico específico da gestante, segundo a Sistematização da Assistência de 

Enfermagem (SAE); 

 Acompanhar a parturiente no período pré-parto realizando ausculta dos Batimentos 

Cardíacos Fetais (BCF) e dinâmica uterina; 

 Identificar os tempos do trabalho de partos e possíveis distócias; 

 Reconhecer e interpretar o partograma; 

 Administrar medicamentos prescritos à parturiente e ao Recém-Nascido (RN); 

 Realizar o primeiro exame físico do RN em bloco obstétrico e aplicar o escore de 

Apgar; 

 Identificar as indicações de parto operatório e fórceps; 

 Identificar/localizar materiais e equipamentos de urgência/emergência; 

 Refletir sobre os aspectos éticos que envolvem a assistência de enfermagem ao 

parto aborto e puerpério; 

 Identificar os passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança relacionado ao Bloco 

Obstétrico; 

 Prestar o cuidado de enfermagem nos períodos pré-parto, parto, puerpério e em 

casos de aborto e gravidez de alto risco que necessitem de internação; 

 Orientar o planejamento familiar e prestar cuidados imediatos ao recém-nascido 

normal e patológico; 

 Realizar ordenha manual e mecânica no posto de coleta de leite humano do hospital; 

 Reconhecer as propostas de Maternidade Segura e Hospital Amigo da Criança, 

participando efetivamente na manutenção destes programas. 

 



   Pediatria – PED 
 Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem na unidade Pediátrica; 

 Perceber o papel do enfermeiro; 

 Administrar dietas, medicamentos e hemoterapia; 

 Realizar sondagens: gástrica, entérica e vesical; 

 Realizar os curativos nas feridas; 

 Coletar materiais biológicos para exames laboratoriais; 

 Realizar oxigenoterapia; 

 Revisar cálculos, diluições e rediluições de medicamentos em pediatria; 

 Conhecer os cuidados no preparo, no armazenamento e na administração de 

medicamentos em pediatria; 

 Orientar e incentivar o aleitamento materno às mães dos lactentes retidos na 

unidade Pediátrica; 

 Absorver conhecimento teórico das principais patologias que acometem a faixa etária 

de 0 a 12 anos no processo de enfermagem; 

 Realizar atividades lúdico-educativas; 

 Reconhecer e aplicar as propostas de Hospital Amigo da Criança. 

   Pronto Socorro – PS 
 Conhecer as principais unidades de um setor de Pronto-Atendimento; 

 Identificar as principais patologias encaminhadas ao Pronto Socorro e prioridades de 

atendimento; 

 Conhecer e descrever o fluxo de pacientes; 

 Conhecer a dinâmica de atividades dos funcionários; 

 Identificar um cliente em Parada Cárdio-Respiratória (PCR); 

 Conhecer os materiais e equipamentos de urgência e sua utilização; 

 Preparar e administrar medicação relacionando com a situação clínica; 

 Avaliar o nível de consciência do paciente em situações de dano neurológico, 

aplicando a Escala de Coma de Glasgow; 

 Fazer monitorização cardioscópica e Eletrocardiograma (ECG) do cliente; 

 Instalar oxigenoterapia e aerossolterapia; 

 Priorizar o atendimento aos pacientes críticos, que serão atendidos em primeiro lugar 

na sala de emergência e iniciar intervenções terapêuticas; 

 Desenvolver a compreensão sobre o atendimento de urgência/emergência e atuar 

junto ao cliente com atitude e espírito de liderança. 

   Serviço de Controle de Infecção Hospitalar – SCIH 
 Discutir a Portaria da ANVISA nº 2616/GM - 2 de maio de 1998; 

 Conhecer o Serviço de Prevenção e Controle de Infecção da Infecção Hospitalar 

(CCIH e SCIH); 



 Conhecer normas e rotinas do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar; 

 Revisar conceitos de Infecção Hospitalar (IH) e Infecção Comunitária (IC) e 

identificar fatores de risco para aquisição de IH; 

 Conhecer os critérios para diagnóstico de Infecção Hospitalar, segundo critérios do 

NNISS; 

 Realizar Inspeção Setorial a fim de diagnosticar/conhecer a estrutura física e 

funcional do hospital e identificar os fatores que favorecem e ou dificultam o trabalho 

do Serviço de Prevenção e Controle de Infecção Hospital; 

 Realizar Vigilância Epidemiológica de Infecção Hospitalar através do método de 

Busca Ativa diária nos diversos setores; 

 Conhecer a informatização da SCIH através do Programa SINAIS/ANVISA e orientar 

o cálculo das taxas de IH; 

 Discutir casos de Isolamentos e Infecção Hospitalar e notificá-los ao Serviço de 

Controle de Infecção Hospitalar (SCIH); 

 Identificar e notificar as Doenças de Notificação Compulsória para o SCIH; 

 Participar e promover Educação Permanente para a equipe multiprofissional em 

parceria com SCIH; 

 

 



6 - CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO 

 

O Estágio Curricular será realizado pelo prazo mínimo de 12 meses, devendo contemplar 

uma carga horária total de 960 horas. As atividades desenvolvidas no Estágio serão 

constituídas na maioria das vezes por práticas e seminários prático-teóricos. 

 

O Estágio Curricular é a oportunidade proporcionada pelo currículo, ao estudante, para que 

este atue na Prática em Serviço, ou seja, o estudante se ocupa em aprender fazendo sob 

a supervisão de um profissional da área, em ação integrada com o coordenador do Estágio.  

 

Portanto, pretende-se proporcionar ao educando a oportunidade de integração de 

conhecimentos interdisciplinares teóricos e práticos, por meio da participação em situações 

reais de trabalho, nos aspectos básicos e fundamentais de conhecimento obrigatório para o 

enfermeiro.  

 

Entende-se que o aprender fazendo é uma opção para que o processo de ensino-

aprendizagem esteja vinculado aos cenários reais de prática e baseado nos problemas da 

vida real, além de assumir a forma dinâmica do aprender por meio da ação-reflexão-ação.  

 

Será ofertada ao estudante possibilidade de: atuar em equipe; desenvolver capacidade de 

cooperação e de iniciativa; e, por meio de reflexão crítica, identificar possibilidades e 

limitações em seu campo de atuação, na prestação de serviços de saúde ao paciente 

ambulatorial e / ou hospitalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 – AVALIAÇÕES, FREQUÊNCIA E PROGRESSÃO NO ESTÁGIO CURRICULAR 

O Estágio Curricular será avaliado conforme normas estabelecidas, por conceito e fichas 

avaliativas (ANEXO) segundo critérios pré-estabelecidos, por verificação oral e/ou escrita, a 

critério do grupo de preceptores supervisores, devendo ser consideradas avaliações 

práticas, teóricas e de atitudes.  

 

A avaliação total contemplará 100 pontos, com distribuição (ANEXO) discriminada de forma 

diferente em cada uma das etapas do estágio, conforme se configura em cada Plano de 

Curso. O valor das atividades práticas e das avaliações escritas variam em cada estágio em 

decorrência das particularidades de cada especialidade e da organização interna dos 

programas de estágio.  

 

Serão realizadas duas atividades teóricas inicial e final com peso correspondente à 15% 

(cada uma) do total de pontos distribuídos. A Atividade Diagnóstica Inicial servirá como uma 

averiguação do conhecimento teórico trabalhado nos períodos anteriores e considerado 

básico para a prática a Atividade Diagnóstica Final acontecerá na última semana de estágio 

e servirá para averiguar o conhecimento construído ao longo de todo o Estágio Curricular. A 

participação em seminários será avaliada com 20% e o desempenho em campo será 

avaliado com 50% da pontuação total distribuída. Será avaliado com conceito A (Apto) 

acadêmico que tenha todas as habilidades contempladas, com S (Satisfatório) o estudante 

com parte das habilidade exigidas contempladas e com N (Não apto) o estudante que não 

possui as habilidades exigidas. Ao final de cada etapa, os discentes preencherão um 

formulário de avaliação (Anexo) docente, referente ao preceptor que acompanhou o grupo 

naquela respectiva etapa. Em seguida, o formulário devidamente preenchido será entregue 

para a coordenação do estágio. 

 

A nota de aprovação em cada Estágio é de 60 (sessenta) pontos. Caso o estudante seja 

reprovado em algum estágio, deverá repeti-lo integralmente. A partir da inserção do 

estudante no estágio curricular a sua progressão ou realização dos estágios subseqüentes 

não está condicionada à sua aprovação em estágios precedentes, todavia, o estudante 

somente será considerado apto para colação de grau após o cumprimento e aprovação em 

todos os estágios do curso.  

 

Sobre a participação do estudante no Estágio Curricular, é obrigatória a freqüência integral, 

devendo o total de horas do estágio curricular de cada estudante corresponder a carga 

horária de no mínimo 75% em cada setor. Pelo caráter eminentemente prático do Estágio 



Curricular, não há cabimento para determinação de trabalhos domiciliares, e os alunos que 

requerem afastamento apoiados na Lei 6.202/75 e Decreto-Lei 1.044/68, após os períodos 

de afastamento concedidos deverão cumprir período adicional correspondente ao 

afastamento. O estudante não poderá ter nenhuma ausência nas atividades do estágio 

supervisionado. O estágio pressupõe o cumprimento de no mínimo 75% da carga horária 

em cada setor. Faltas decorrentes de situações excepcionais deverão ser repostas com 

atividades determinadas pelo coordenador de estágios. Se não for possível a reposição das 

atividades perdidas, o estudante deverá repetir o estágio nos semestres seguintes. 

 

Observada a disponibilidade de recuperação da abstenção no período das férias, será 

permitido que o estudante falte nas seguintes situações: 

 

1) Incapacidade física; 

2) Luto por falecimento de cônjuge, filho, pais e irmãos; 

3) Convocação pelo Poder Judiciário ou pelos órgãos colegiados da Instituição; 

4) Casamento do próprio estudante. 

As Atividades Científicas (Congressos, Jornadas, etc.) poderão ser consideradas atividades 

curriculares, desde que comprovada a apresentação de trabalho no evento pelo estudante 

e, ainda, acordadas com os professores/preceptores do Estágio e Coordenação de estágios 

e do Curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO E COOPERAÇÃO MÚTUA 

O desenvolvimento das atividades do Estágio Supervisionado, quando efetuado fora das 

instalações próprias, será norteado por convênios, contratos ou termos de parcerias que 

definem condições de cooperação mútua. Nesse sentido, ficam as instituições conveniadas 

obrigadas a propiciarem condições mínimas necessárias ao desenvolvimento das ações de 

Ensino, Pesquisa e Extensão que se fizerem necessárias. 

 
Os acordos entre instituições parceiras devem incluir as atribuições dos diferentes atores 
envolvidos. 

 

8.1 - Atribuições do Centro Universitário FIPMoc: 
 

 Capacitar e Selecionar os Preceptores: 

Os preceptores serão capacitados para o trabalho com a metodologia da instituição, por 

meio de oficinas, seminários, jornadas e reuniões permanentes com o corpo docente.   

Os Preceptores dos Estágios Curriculares serão escolhidos pela Coordenação de Curso 

e de estágios, com titulação e perfil adequados ao ensino da enfermagem, e serão 

contratados, devendo participar do corpo docente do curso e de todas as atividades 

regulares inerentes à função docente. O processo de seleção dos preceptores incluirá 

entrevista para verificação do perfil, interesse e disponibilidade do profissional. A 

experiência prévia como docente também será considerada. Será criado um programa 

de capacitação específica para esse grupo de profissionais. 

 Apoiar a criação interna de uma Biblioteca Básica, para pesquisa, aos estudantes. 

 Comprometer-se em ofertar serviços de qualidade, de modo a que a população 

possa usufruir os benefícios da integração docente-assistencial prevista. 

8.2 Atribuições da Unidade Hospitalar/Clínica: 
 

 Ceder todos os seus serviços de Diagnóstico e Tratamento, SND, Prontuários e de 

Estatísticas, dentro dos padrões éticos previstos, em nível de Internação e 

Ambulatórios, colocando á disposição dos estudantes e Professores da Entidade 

Educacional todas as suas instalações, inclusive aquelas adquiridas após a 

celebração do presente convênio. 

 

 

 



8.3 Atribuições do Preceptores 
 

 Monitorar os acadêmicos no desempenho de suas funções, de modo a enfatizar o 

envolvimento dos fatores emocionais, sociais, associados à gênese e evolução da 

patologia nos pacientes assistidos, e suas repercussões no contexto da vida e 

evolução da doença; 

 Utilizar todas as oportunidades de contato paciente/família para desenvolver ações 

de promoção de saúde e prevenção de doenças, demonstrando aos acadêmicos a 

necessidade da integração comunidade/ensino/pesquisa/extensão; 

 Registrar nas fichas de avaliação o desempenho de cada acadêmico; 

 Desenvolver as práticas de atendimento ao paciente (anamnese, exame físico, 

evolução, etc.), da relação com o paciente e discussão com ética e respeito ao ser 

humano, orientando o acadêmico pelo exemplo pessoal e profissional. 

8.4 Atribuições do Acadêmico: 

 Executar com presteza as tarefas que lhe forem delegadas de acordo com a 

competência compatível com a sua condição acadêmica; 

 Usar criticamente os dados encontrados na literatura; 

 Participar da Avaliação conforme estabelecido no Plano do Curso do respectivo 

Estágio; 

 Demonstrar interesse e ação para corrigir as dificuldades pessoais; 

 Submeter-se às normas e Regimento da Instituição onde estiver exercendo a sua 

prática; 

 Seguir fielmente este regulamento, procurando a coordenação do curso e de 

estágios, diante de qualquer dúvida ou dificuldade.  

 



ANEXOS 
 
 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGAA  HHOORRÁÁRRIIAA  DDOO  EESSTTÁÁGGIIOO  SSUUPPEERRVVIISSIIOONNAADDOO  PPOORR  ÁÁRREEAA  

 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

PERÍODO 
ÁREAS DE 
ATUAÇÃO 

CH 
PRÁTICA 

TOTAL 

7° 
Atenção 

Primária/Saúde da 
Família 

480 480 

8º 
Atenção 

Terciária/Hospitalar 
480 480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  AACCAADDÊÊMMIICCOO  

 



 
ESTÁGIO CURRICULAR I- ATENÇÃO PRIMÁRIA/SAÚDE DA FAMÍLIA 

 
 

 

 

 

 

APROVEITAMENTO ACADÊMICO 

 

 

ACADÊMICO: ___________________________________________________ 

 

 

 

Atividade 

 

 

Aproveitamento 

Atividade Diagnóstica Inicial (15%)  

Plano de Cuidados (5%)  

Plano de Ação (10%)  

Desempenho ESF (45%)  

Atividade Diagnóstica Final (15%)  

Seminários (10%)  

Total(100%):   

 

 

 

 

Assinatura do Preceptor: ____________________________________ 

 

 

Assinatura da Coordenadora: ____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  AAPPRROOVVEEIITTAAMMEENNTTOO  AACCAADDÊÊMMIICCOO  



 
 
 

ESTÁGIO CURRICULAR II- ATENÇÃO TERCIÁRIA/HOSPITALAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

APROVEITAMENTO ACADÊMICO 

 

 

ACADÊMICO: ___________________________________________________ 

 

 

 

Atividade 

 

 

Aproveitamento 

Atividade Diagnóstica Inicial (15%)  

Setores Hospitalares (50%)  

Atividade Diagnóstica Final (15%)  

Seminários (20%)  

Total(100%):   

 

 

 

 

Assinatura do Preceptor: ____________________________________ 

 

 

Assinatura da Coordenadora: ____________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 



 

FFIICCHHAASS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSEEMMPPEENNHHOO  AACCAADDÊÊMMIICCOO  

ESTÁGIO CURRICULAR I- ATENÇÃO PRIMÁRIA/SAÚDE DA FAMÍLIA 
 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO 

ESTÁGIO CURRICULAR I – ATENÇÃO PRIMÁRIA 

7º PERÍODO 

   

ACADÊMICO:___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 
 

RELACIONAMENTO INTERPESSOAL                                   CONCEITO                       EDUCAÇÃO EM SAÚDE/ CAPACITAÇÃO DOS ACS                                       CONCEITO 

RELACIONAMENTO COM A DUPLA (Relaciona bem com o colega do qual faz dupla, 

dividindo as tarefas e o auxiliando quando necessário); 

 PLANEJAMENTOS (Cumpre prazos de entregas, preenche corretamente as fichas de 

planejamentos de acordo com o que é proposto para educação em saúde/capacitação dos ACS); 

 

RELACIONAMENTO COM O GRUPO (Relaciona bem com os componentes do grupo, 

participa ativamente das atividades propostas ao mesmo e busca manter a visão de 
trabalho em equipe); 

 RELATÓRIOS (Entrega no prazo e contempla de forma clara o que foi abordado na educação em 

saúde/capacitação além da avaliação do planejamento); 

 

RELACIONAMENTO COM A EQUIPE DO PSF (Relaciona bem com todos os 

integrantes da equipe do PSF, respeitando as diferenças individuais e buscando 

atitudes e posturas profissionais e cordiais); 

   

COMPROMISSOS                                                     CONCEITO                                  CONDUÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁGIO                              CONCEITO 

FREQUÊNCIA (Presença em todos os estágios, se houve falta, que as mesmas 

tenham sido justificadas através de documentos específicos (atestados)); 

 ACOLHIMENTO DOS CLIENTES (Acolhe e aborda os clientes de forma humana, respeitando as 

diferenças individuais e mantendo a ética e a postura profissional); 

 

ASSIDUIDADE (Cumpre seus compromissos não só com freqüência e regularidade, 

mas com zelo, comprometimento e dedicação); 

 

 EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM COMPLETA (Elabora e descreve de forma clara e completa o que foi 

feito e observado a cada cliente atendido nas consultas de enfermagem, anamnese, exame físico, 

intervenções, prescrições e diagnósticos de enfermagem); 

 

MATERIAL DE BOLSO (Tem o compromisso de portar e de usar os materiais 

descritos no documento de material de bolso); 

 

 

 

 CONHECIMENTOS TÉORICOS (Tem buscado no decorrer do estágio conhecimentos teóricos que 

além do crescimento profissional permitam executar com maiores habilidades os procedimentos 

práticos e além disso expõe seus conhecimentos nos GDs); 

 

CONHECIMENTOS PRÁTICOS (Tem demonstrado habilidades e destrezas nos procedimentos e 

atividades executadas); 

 

UNIFORME (Utiliza os EPIs e demais vestimentas descritas no documento de 

materiais de bolso); 

 INOVAÇÕES (Tem buscado idéias novas e diferenciais que visam causar impactos positivos para a 

comunidade e/ou equipe do PSF); 

 

VISITAS DOMICILIARES                                              CONCEITO                          SIAB                                                                       CONCEITO                                          

PLANEJAMENTOS (Cumpre prazos de entregas, preenche corretamente a ficha de 

planejamento de acordo com o que é proposto para visita domiciliar do 

enfermeiro); 

 PARTICIPAÇÃO (Tem participação e frequência em todos os dias estabelecidos para fechamento 

do SIAB no PSF); 

 

AVALIAÇÃO DA VISITA (Avaliar minuciosamente a visita de acordo com o que foi 

proposto no planejamento e vivenciado na visita  utilizando a ficha de avaliação da 

visita); 

 OBSERVAÇÕES SOBRE A FICHA; 

 A mesma será preenchida pelo preceptor no decorrer do estágio a lápis sendo marcada 

somente com conceitos A (Apto) S (Satisfatório) e N (Não apto) de acordo com o 

desempenho do acadêmico do primeiro ao último dia do estágio curricular; 
 A ficha estará disponível ao acadêmico durante todo o semestre para análise; 

 O preceptor encontra-se disponível durante todo o semestre para quaisquer 

questionamentos do acadêmico sobre conceitos e/ou outros critérios avaliados na ficha; 

EVOLUÇÃO DE ENFERMAGEM COMPLETA (Elabora e descreve de forma clara e 

completa o que foi feito e observado no domicílio, anamnese, exame físico, 

intervenções, prescrições e diagnósticos de enfermagem); 

 Datas de análise da ficha pelo acadêmico: 

(_____/_____/_____)  Ass:________________________________  

(_____/_____/_____)  Ass:________________________________  

(_____/_____/_____)  Ass:________________________________  

(_____/_____/_____)  Ass:________________________________  

(_____/_____/_____)  Ass:________________________________  

(_____/_____/_____)  Ass:________________________________ 
 



 

 
 

FFIICCHHAASS  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSEEMMPPEENNHHOO  AACCAADDÊÊMMIICCOO  

 
ESTÁGIO CURRICULAR II- ATENÇÃO TERCIÁRIA/HOSPITALAR 

 

SCIH 
 

Estudante:______________________________________________________  
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Discuti a Portaria da ANVISA nº 2616/GM - 2 de 

maio de 1998; 
   

2. Conhece o Serviço de Prevenção e Controle de 
Infecção da Infecção Hospitalar (CCIH e SCIH); 

   

3. Conhece normas e rotinas do Serviço de 
Controle de Infecção Hospitalar; 

   

4. Revisa conceitos de Infecção Hospitalar (IH) e 
Infecção Comunitária (IC) e identificar fatores de 
risco para aquisição de IH; 

   

5. Conhece os critérios para diagnóstico de 
Infecção Hospitalar, segundo critérios do NNISS; 

   

6. Realiza Inspeção Setorial a fim de 
diagnosticar/conhecer a estrutura física e funcional 
do hospital e identificar os fatores que favorecem e 
ou dificultam o trabalho do Serviço de Prevenção e 
Controle de Infecção Hospital; 

   

7. Realiza Vigilância Epidemiológica de Infecção 
Hospitalar através do método de Busca Ativa diária 
nos diversos setores; 

   

8. Conhece a informatização da SCIH através do 
Programa SINAIS/ANVISA e orientar o cálculo das 
taxas de IH; 

   

9. Discuti casos de Isolamentos e Infecção 
Hospitalar e notificá-los ao Serviço de Controle de 
Infecção Hospitalar (SCIH); 

   

10. Participa e promove Educação Permanente 

para a equipe multiprofissional em parceria com 

CCIH. 

   

11. Identifica e notifica as Doenças de Notificação 

Compulsória para o SCIH; 
   

 
 

CONCEITO FINAL Nº S:       Nº A: Nº N: 

TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 



 

 
 
 
 

GERENCIAMENTO 
 
 
 

Estudante:______________________________________________________  
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 

1. Identifica e analisa os recursos materiais das 

unidades hospitalares; 
   

2. Identifica e analisa a instalação física das 
unidades hospitalares; 

   

3 3. Identifica e analisa a equipe de saúde;    

4. Reconhece diferentes tipos de liderança;    

5. Utiliza os sistemas de registro e informações 
existentes no serviço como instrumento para 
avaliação da sua organização; 

   

6. Identifica os indicadores de qualidade;    

7. Identifica a estrutura organizacional da 
instituição; 

   

8. Realiza previsão, provisão e controle de 
materiais de consumo e permanentes; 

   

9. Identifica diferentes processos de auditoria;    

10. Aplica os princípios das teorias 
administrativas no processo de trabalho; 

   

11. Identifica as fases do planejamento 
estratégico; 

   

12. Caracteriza o modelo assistencial;    

13. Corresponsabiliza -se pela tomada de 
decisão e supervisão da equipe; 

   

14. Reconhece as atribuições específicas de 
cada componente da equipe; 

   

15. Identifica, analisa e interfere em situações 
de conflito na equipe; 

   

16. Realiza educação continuada;    

17. Distribui funcionários conforme demanda de 
cada setor. 

   

 
 

CONCEITO FINAL Nº S:       Nº A: Nº N: 

TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 



 

 
 
 

 
CTI/BLOCO 

 
 
 

Estudante:______________________________________________________  
 
 
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Conhece a estrutura física, administrativa, e 

organizacional do bloco cirúrgico, bem como os 

materiais e equipamentos básicos para a sala de 

cirurgia. 

   

2. Reconhece o papel da enfermagem durante o 
período trans-operatório. 

   

3. Desenvolve ações de biossegurança 
necessárias no período trans-operatório. 

   

4. Discute o pepel do enfermeiro no período trans-
operatório. 

   

5. Discute os cuidados de enfermagem prestados 
aos clientes na sala de recuperação pós 
anestésica. 

   

6. Conhecer a estrutura física e organizacional do 
setor do CTI. 

   

7. Conhece os principais materiais e 
equipamentos, bem como o fluxo de material e 
pessoal no CTI. 

   

8. Reconhecer as ações do enfermeiro na unidade.    
9. Participa da monitorização de pacientes críticos.    
10. Presta cuidados de enfermagem a pacientes 
críticos tendo como base a SAE. 
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TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 

 
 

 
 

 
 
 



 

 
 
 

CME 
 
 
 

Estudante:______________________________________________________  
 
 
 
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Conhece a infra-estrutura física, equipamentos e 

materiais da CME; 
   

2. Discute o fluxo de materiais na CME;    
3. Compreende e valoriza o papel da CME no 
desenvolvimento das funções de uma instituição de 
saúde; 

   

4. Realiza o processamento de artigos médico-
hospitalares, selecionando o método adequado 
aos diferentes tipos de materiais e assegurando o 
controle de qualidade; 

   

5. Desenvolve ações de biossegurança durante o 
trabalho na CME; 

   

6. Constrói POP’s de acordo com as necessidades 
do serviço, 

   

7. Realiza educação permanente com funcionários    

8. Analisar as ações do enfermeiro na unidade.    
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TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

PEDIATRIA 
 
 

Estudante:______________________________________________________  
 
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Conhece os recursos físicos, materiais e 

humanos e discute adequação da planta física e 

suas instalações; 

   

2. Identifica normas e rotinas de trabalho na 
pediatria; 

   

3. Caracteriza o modelo assistencial da unidade;    
4. Utiliza o processo de enfermagem;    
5. Realiza o histórico de enfermagem e exame 
físico completo da criança; 

   

6. Identifica as alterações e relaciona os sinais e 
sintomas com a fisiopatologia da afecção; 

   

7. Verifica, registra e analisa com segurança os 
sinais vitais da criança; 

   

7. Realiza evolução de enfermagem coerente e 
concisa no prontuário; 

   

8. Preparo o cuidador para a alta hospitalar da 
criança, considerando o contexto socioeconômico, 
cultural e familiar; 

   

9. Aplica medidas de biossegurança, prevenção e 
controle de infecção hospitalar; 

   

10. Executa as técnicas/procedimentos de 
enfermagem; 

 
   

11. Acolhe a criança e família, respeitando suas 
representações, queixas e dúvidas; 

   

12. Utiliza os princípios da comunicação terapêutica 
no relacionamento com a criança, família e equipe 
de trabalho. 

   

 
 

CONCEITO FINAL Nº S:       Nº A: Nº N: 

TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 

 
 
 



 

 
 

Clínica Médica 
 

Estudante:______________________________________________________  
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Conhece materiais e equipamentos necessários 

nas situações de urgência/emergência em clinica 

médica; 

   

2. Conhece as principais afecções que acometem a 
clientela adulta, desenvolvendo estudos de caso, 
elaborando e colocando em prática os planos de 
cuidados; 

   

3. Realiza sondagens: gástrica, entérica e vesical;    
4. Realiza a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em Clínica Médica; 

   

5. Realiza Exame Físico em clientes com diversas 
patologias; 

   

6. Elabora Diagnósticos e Intervenções de 
Enfermagem de acordo com as necessidades 
individuais; 

   

7. Administra dietas (enterais e parenterais), 
medicamentos e hemoterapia; 

   

8. Presta cuidados à ferida operatória; 
   

9. Oferece suporte em oxigenoterapia;    

10. Prepara e administra medicamentos;    

11. Presta cuidados de enfermagem aos indivíduos 
com cateteres venosos e drenos; 

   

12. Revisa cálculos e diluições de medicamentos em 
Clínica Médica; 

   

13. Conhece os cuidados no preparo, 
armazenamento e administração de medicamentos; 

   

14. Realiza registros de enfermagem: admissão, 
evolução diária, alta, transferência; 

   

15. Realiza o monitoramento dos sinais vitais.    
 
 
 

CONCEITO FINAL Nº S:       Nº A: Nº N: 

TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 

 

 

 

 



 

Pronto Socorro 
 

Estudante:______________________________________________________  
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Conhece as principais unidades de um setor de 

Pronto-Socorro e organização dos recursos físicos, 

humanos e materiais necessários ao atendimento de 

urgência; 

   

2. Identifica as principais patologias encaminhadas ao 
Pronto Socorro e prioridades de atendimento; 

   

3. Conhece e descreve o fluxo de pacientes;    
4. . Conhece e entende a classificação de risco de 
Manchester e o software Alert; 

   

5. Discute a recepção do cliente politraumatizado no 
Pronto Socorro; 

   

6. Discute os critérios de triagem de polivítimas tanto 
no pré como no intra-hospitalar; 

   

7. Discute o atendimento a PCR e conhece as novas 
diretrizes do ACLS; 

   

8. Discute o atendimento ao paciente com IAM;    
9. Manuseia adequadamente os materiais e 
equipamentos de urgência e conhece sua indicação; 

   

10. Prepara e administra medicação relacionando 
com a situação clínica; 

   

11. Avalia o nível de consciência do paciente em 
situações de dano neurológico, aplicando a Escala de 
Coma de Glasgow; 

   

12. Faz monitorização cardioscópica e 
eletrocardiograma (ECG) do cliente; 

   

13. Instala oxigenoterapia e aerossolterapia;    

14. Prioriza o atendimento aos pacientes críticos, que 

serão atendidos em primeiro lugar na sala de 

emergência e inicia intervenções terapêuticas; 

   

15. Desenvolve a compreensão sobre o atendimento 

de urgência/emergência e atuar junto ao cliente com 

atitude e espírito de liderança. 
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TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 

 
 



 

CARDIOLOGIA 
 
 
 

Estudante:______________________________________________________  
 
 
 
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Realiza a Sistematização da Assistência de 
Enfermagem em Cardiologia; 

   

2. Realiza admissão de clientes.    
3. Instala acessos venosos.    
4. Prepara e administrar medicamentos.    
5. Instala oxigenoterapia e aerossolterapia;    
6. Realiza cuidados com feridas.    
7. Conhece os cuidados no preparo, armazenamento 
e administração de medicamentos; 

   

8. Realiza exame físico de clientes cardiopatas 
atentando para os principais sinais e sintomas. 

   

9. Faz monitorização cardioscópica e 
eletrocardiograma (ECG) do cliente; 

   

10. Presta cuidados de enfermagem aos indivíduos 

com cateteres venosos e drenos;    

11. . Realiza registros de enfermagem: admissão, 
evolução diária, alta, transferência; 

   

12. Discute exames realizados por indivíduos 
cardiopatas e o preparo para a realização dos 
mesmos. 

   

13. Realiza o monitoramento dos sinais vitais.    
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TOTAL DE FALTAS  

ASSINATURA DO ACADÊMICO  

ASSINATURA DO PRECEPTOR  

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 



 

Clínica Cirúrgica 
 

Estudante: ______________________________________________________  
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Apresenta-se ao cliente, conferi dados da cirurgia 

proposta ou realizada; 
   

2. Observa o prontuário do cliente quanto à 
prescrição médica, cuidados indicados e 
medicamentos prescritos; 

   

3. Promove a assistência de enfermagem a 
pacientes em várias situações cirúrgicas nos 
períodos pré, trans e pós-operatório; 

   

4. Realiza preparo do paciente no pré-operatório 
mediato e imediato. 

   

5. Faz estudo sobre a indicação, preparação, 
administração e conservação da medicação 
indicada para o período perioperatório; 

   

6. Presta cuidados de enfermagem aos indivíduos 
com cateteres venosos e drenos; 

   

7. Elabora o  risco cirúrgico do paciente. 
 

   

8. Reconhece as alterações mais freqüentes no 
pós-operatório imediato e as relaciona com o tipo 
de cirurgia/anestesia realizados. 

   

9. Esclarece o cliente sobre os procedimentos que 
serão realizados (realização do curativo) e 
estabelecer uma relação de confiança; 

   

10. Realiza o curativo da ferida cirúrgica e detectar 
inserção de drenos atentando para sua fixação e 
conservação; 

   

11. Realiza plano de cuidados observando  SAE 
conforme a necessidade do (a) cliente; 

   

12. Realizar o exame físico do cliente e procede ao 
registro das alterações encontradas; 

   

13. Mantém cliente e familiares tranqüilos e 
orientados sempre que possível. 
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MATERNIDADE 
 
 

Estudante:______________________________________________________  
 
 

Habilidades 
Atingiu 

plenamente  
Atingiu 

parcialmente 
Não 

atingiu 
1. Identifica os papéis de cada profissional na 

maternidade; 
   

2. Realiza o histórico de enfermagem e exame 
físico geral e obstétrico da parturiente; 

   

3. Identifica problemas de saúde;    
4. Propõe ações para o cuidado em enfermagem e 
avalia o resultado das ações; 

   

5. Registra no prontuário as atividades realizadas;    
6. Identifica os fatores de risco gestacional;    
7. Conhece os programas e protocolos 
governamentais de atendimento ao parto; 

   

8. Conhece as propostas de humanização da 
atenção à mulher; 

   

9. Calcula IG e DPP;    
10. Identifica o trabalho de parto; 

   

11. Correlaciona os tipos de partos com as 
indicações; 

   

12. Presta cuidados de enfermagem à parturiente 
tendo como base o proccesso de enfermagem; 

   

13. Utiliza o partograma; 
   

14. Conhece as principais transformações que 
restabelecem o organismo da mulher à situação 
não gravídica; 

   

15. Realiza anamnese e exame físico geral da 
puérpera e RN e idêntica possíveis alterações; 

   

16. Estimula o aleitamento materno; 
   

17. Orienta a mulher para a alta hospitalar. 
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FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREECCEEPPTTOORR  

 

 
PRECEPTOR: 
PERÍODO: 
SEMESTRE/ANO: 
 

 
 Critérios Totalmente 

Insatisfatório 
Insatisfatório Não sabe/ 

Tem 
dúvidas/Não 

se aplica 

Satisfatório Totalmente 
satisfatório 

 Didática 
 

     

 Conteúdo ministrado 
 

     

 Pontualidade 
 

     

 Empatia 
 

     

 Planejamento e 
execução das 
atividades do estágio. 

     

 Ajuda na superação 
das dificuldades de 
aprendizagem 

     

 Trabalho na 
integração das 
disciplinas anteriores 

     

 Comprometimento 
 

     

 

 


