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CURSO DE AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM
MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
CARGA HORÁRIA: 600 HORAS
O estágio supervisionado é realizado em grupos, porém todo seu registro deve ser produzido de
maneira individual. A carga horária é dividida em 3 disciplinas, apresentadas no decorrer do curso em seus
devidos módulos, são elas:
- Estágio Supervisionado I (160 horas) – Módulo II;
- Estágio Supervisionado II (240 horas) – Módulo III;
- Estágio Supervisionado III (200 horas) – Módulo V.
Caro aluno,
Antes de iniciar suas atividades de estágio, leia com atenção este documento, pois contém informações
importantes para essa atividade curricular.
A disciplina de estágio oportuniza um momento importante no curso de Auxiliar e Técnico em
Enfermagem, pois além de articular teoria e prática aproxima você, aluno em processo de formação, do
seu futuro campo de atuação.

1) NATUREZA DO ESTÁGIO
INTRODUÇÃO
Considerando a Lei de Diretrizes e Básicas da Educação, a educação profissional Técnica de Nível
Médio, o Curso de Auxiliar e Técnico em Enfermagem do Procotil Educacional visa, antes de tudo, preparar
os alunos para atuação no mercado de trabalho.
Além disso, as características próprias da profissão, de predominância prática, em um mercado de
trabalho que evolui em velocidade crescente, tornam o estágio supervisionado de especial relevância para
a formação desse profissional, pois possibilita que o estudante analise crítica e reflexivamente as interfaces
do conhecimento teórico e prático.
É importante observar que, apesar da similaridade observada no período de estágio supervisionado
obrigatório em enfermagem com uma aula de campo, onde os agentes são docentes e alunos, as regras a
que os agentes integradores estão dispostos para que se computem essas horas é diferente das vistas em
aulas práticas ou atividades práticas supervisionadas.
O momento de realização do Estágio Supervisionado Obrigatório em Enfermagem é o momento de
primeiro contato do aluno com a vivência na área da saúde sob as óticas do curso. Desta maneira, faz-se
necessário neste momento, uma cautela especial sobre as condutas de cada um. O estágio será oferecido
por Instituição Concedente (seja particular ou pública) que está aquém dos domínios do colégio, tendo,
portanto, sua própria cartilha de regras as quais os estagiários e docentes estarão sujeitos.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O CURSO DE AUXILIAR E TÉCNICO EM ENFERMAGEM
A formação visa por um profissional capaz de exercer a profissão de Auxiliar e Técnico em
Enfermagem, atuando em áreas hospitalares, serviços pré-hospitalares e atendimento à comunidade.
Sendo capaz de atender e lidar com a população de maneira educativa e com comunicação efetiva no
tratamento de pacientes, além de realizar efetivamente todas as técnicas da enfermagem e as
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formalizações sobre registros e anotações próprias da atividade. O profissional será apto para trabalho em
setores abertos e fechados, de acordo com o nível de formação, interagindo com pacientes desde
atribuições leves até aqueles que necessitam de cuidado intensivo. Ainda deverá ter as competências
necessárias para atuar em regimes de urgência e emergência no cuidado com pacientes, tendo o equilíbrio,
a sensatez emocional e o respeito adequado para lidar com aspectos do envelhecimento e também do
falecimento.

CARACTERIZAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO
Entende-se por estágio, toda a ação de ensino-aprendizagem social, profissional e cultural,
proporcionada aos alunos pela participação em situações reais de vida e de trabalho, sendo realizadas na
comunidade em geral ou junto a órgãos públicos e/ou Instituições Privadas, sob a responsabilidade e
coordenação da Instituição de Ensino.
Os componentes curriculares de estágio obrigatório responsáveis pela formação serão
desenvolvidos ao longo dos Módulos II, III e V do curso, em forma das disciplinas de Estágio Supervisionado
I, Estágio Supervisionado II e Estágio Supervisionado III.

DO CUSTO E DAS AUSÊNCIAS
O Estágio Curricular Supervisionado é parte integrante do Plano de Curso de Auxiliar e Técnico em
Enfermagem do Procotil Educacional e o seu oferecimento integral (600 horas) está incluso no valor de
suas semestralidades ao decorrer do curso. Contudo, em caso de ausência do aluno no percurso das
atividades de Vivência em Campo, ciente que a certificação só se dará após conclusão integral da carga
horária prevista, será cobrado valor extraordinário à semestralidade, de maneira proporcional, visto
custeio de vínculo, administração e carga horária a ser reposta para a prestação de novos serviços
educacionais.

2) OBJETIVOS
Objetivos Gerais
Proporcionar ao aluno a prática da assistência sistematizada com embasamento técnico-científico
ao indivíduo e família no nível comunitário, ambulatorial e/ou hospitalar nas afecções médico-cirúrgicas,
nos aspectos preventivos, curativos, de reabilitação e de promoção à saúde.
Objetivos Específicos
- Promover a interação entre teoria e a prática da assistência de enfermagem desenvolvendo no aluno
visão holística, humanística e interdisciplinar;
- Desenvolver capacidades psicomotoras, reflexivas, críticas e criativas de atuação em Enfermagem;
- Levar o aluno a reflexão sociológica, antropológica, ética e bioética da saúde;
- Habilitar o aluno para a prática da assistência integral à saúde e qualidade de vida do ser humano, família
e comunidades;
- Praticar o desenvolvimento de procedimentos técnicos, despertando o aluno para a consciência crítica do
trabalho da Enfermagem;
- Desenvolver práticas de relações interpessoais produtivas com o cliente, família, comunidade, equipe
multiprofissional e equipe de enfermagem, interagindo profissionalmente;
- Proporcionar vivência profissional, utilizando metodologia de trabalho que oriente o planejamento lógico
e científico de suas ações, como parâmetro para tomada de decisões na organização do processo de
trabalho em enfermagem;
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- Manter postura condizente com os princípios éticos da profissão, respeitando e valorizando o homem em
sua totalidade, reconhecendo sua dignidade, permitindo o desenvolvimento de suas potencialidades
criativas e possibilitando-lhe liberdade de exercício de seus direitos de cidadania.

3) ENVOLVIMENTO DOS PARTICIPANTES
Instituição Concedente: Empresa, instituição ou associação, pública ou privada que fornece as vagas para
realização de atividades de estágio. Cabe à ela oferecer o campo e as atividades para a prática da vivência.
Estágio Curricular Supervisionado em Enfermagem: Também chamado de Estágio Supervisionado
Obrigatório em Enfermagem, é o período de estágio previsto no planejamento do curso que precisa ser
realizado para que se possa haver a certificação do curso Auxiliar ou Técnico em Enfermagem. Tem
supervisão direta de docentes do colégio. Não é remunerado.
Estágio Extra-Curricular em Enfermagem: Estágio realizado pelo aluno de maneira opcional para compor
seu currículo formativo. A supervisão presencial é realizada por profissional da Instituição Concedente do
estágio e há orientação a partir da entrega de relatórios. Pode ser remunerado.
Supervisor de Campo: Pessoa responsável pela supervisão ao estagiário em campo. Em estágios extracurriculares é um funcionário da Instituição Concedente.
RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES
Docente Orientador de Campo e Docente Orientador Local:
- Docente do colégio, responsável pela supervisão e validação das atividades de estágio. Quando as
atividades realizadas forem de Vivência em Campo, este professor é chamado de Docente Orientador de
Campo.
- Quando as atividades são realizadas fora de campo e serão validadas no colégio, haverá um professor
responsável, designado de Docente Orientador Local.
Estão entre suas responsabilidades:
- Planejar, acompanhar, validar e avaliar as atividades desenvolvidas pelos alunos;
- Orientar o aluno em relação aos desempenhos e habilidades a serem atingidos;
- Estimular a autonomia, a criatividade, a pesquisa, o desenvolvimento da educação continuada e de
educação em saúde;
- Ter domínio dos conteúdos a serem desenvolvidos;
- Estimular o aluno a utilizar o seu potencial de forma consciente, produtiva e racional;
- Acolher as diferentes opiniões dos alunos, possibilitando situação de interação entre pares;
- Atender o aluno nas suas necessidades individuais, identificando suas dificuldades no processo de
ensino-aprendizagem;
- Promover e problematizar situações de investigações e/ou descobertas;
- Garantir postura condizente com os princípios éticos da profissão;
- Interagir com a comunidade, famílias e pacientes, para identificação de necessidades prioritárias que
possam ser sanadas pelos alunos.
- Manter contato contínuo com os preceptores das unidades de Estágio Supervisionado.
Docente Coordenador: Docente ou funcionário do colégio, responsável pela realização, coordenação e
aplicação de cronogramas de aulas, estágios, revisão de conteúdos, entre outras atividades. São
responsabilidades do Docente Coordenador:
- Coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso a escolha dos locais de estágio;
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- Solicitar à Direção Administrativa a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio;
- Responsabilizar-se pelo planejamento, controle e avaliação dos Estágios Supervisionados;
- Elaborar a organização sequencial dos Estágio Supervisionado, assim como o cronograma de
atividades, conforme predisposições do Planejamento do Curso e divulgá-lo.
- Orientar o Corpo Docente e Discente sobre o planejamento e a estruturação dos Estágio
Supervisionado.
- Elaborar e enviar às Instituições conveniadas o cronograma de atividades, carga horária total, relação
de estagiários e horários;
- Promover reuniões de planejamento e avaliação junto à equipe de trabalho;
- Acompanhar a programação semestral dos estágios, bem como a carga horária desenvolvida pelos
Docentes Orientadores do Estágio Supervisionado;
- Acompanhar a pontualidade e assiduidade, bem como o preenchimento dos diários de classe e atas
finais, por parte dos Docentes Orientadores de Campo do Estágio Supervisionado;
- Realizar visitas periódicas aos locais de Estágio Supervisionado, com o intuito de avaliar e registrar as
atividades, problemas e necessidades;
- Manter arquivamento de registros atualizados sobre as atividades do Estágio Supervisionado.
Estagiário: Aluno regularmente matriculado no módulo em questão e em alguma das disciplinas de estágio
supervisionado. São responsabilidades do estagiário:
- Cumprir as disposições firmadas pelo convênio entre o Procotil Educacional, a instituição concedente e
o termo de compromisso assinado;
- Respeitar as normas vigentes na entidade concedente do estágio;
- Cumprir integralmente o cronograma de ensino de estágio supervisionado, segundo as orientações dos
corpo docente;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento e pelos riscos expostos no Termo de Responsabilidade de Estágio
em Enfermagem (ANEXO I).
- Zelar pelos materiais e equipamentos pertencentes à instituição concedente;
- Manter sigilo profissional em relação a dados e informações obtidas nas instituições concedentes;
- Comparecer pontualmente nos locais de estágio;
- Cumprir 100% da carga horária prevista nas atividades do Estágio Supervisionado;
- Solicitar reposição de carga horária quando da ausência de alguma das atividades de Estágio
Supervisionado;
- Apresentar-se em local de estágio com crachá de identificação, roupa branca apropriada, se exigida
pela instituição concedente do estágio, jaleco branco com mangas, logotipo do colégio, na altura dos
joelhos, além do material de bolso completo;
- Respeitar opiniões diferentes partindo de princípios éticos;
- Buscar autonomia na construção do conhecimento;
- Participar de forma crítica e consciente no processo de mudança de si, dos outros e da comunidade;
- Observar a realidade, identificar e analisar problemas e situações do cotidiano e propor alternativas de
enfrentamento;
O estágio será integralizado somente após a conclusão de toda a carga horária prevista no Plano de
Curso, sendo:
- Estágio Supervisionado I (160 horas);
- Estágio Supervisionado II (240 horas) e;
- Estágio Supervisionado III (200 horas).
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4) DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO E REGISTRO DE ESTÁGIO
Termo de Compromisso: O Termo de Compromisso é documentação indispensável para realização do
estágio supervisionado. Deve ser firmado entre o colégio, a instituição concedente e os alunos. O colégio
opta pela realização de termo coletivo, onde todos os alunos assinam um mesmo documento. Será
redigido e disponibilizado pelo colégio para assinatura dos alunos.
Formulário de Acompanhamento: Todas as atividades propostas devem ser registradas no Formulário de
Acompanhamento, que deve ser preenchido durante a realização do estágio, com as seguintes
informações: a data de realização de cada atividade; a carga horária; a descrição da atividade realizada de
maneira sintética; a assinatura do docente orientador de campo ou local, dependendo da atividade.
Nas atividades de campo esse formulário deve ser preenchido diariamente, bem como ser assinada e
carimbada pelo Docente Orientador de campo e carimbada com carimbo que conste o registro no COREN.
Evitar registrar períodos.
ATENÇÃO: Em caso de não preenchimento de todos os itens mencionados acima, o documento será
rejeitado. O Aluno não pode ultrapassar o limite de 6 horas diárias de atividade.
Avaliação de Estágio Supervisionado: A avaliação de estágio supervisionado deverá ser entregue para os
Docentes Orientadores pelos quais o aluno foi acompanhado no período de estágio, inclusive por aquele
responsável pela correção do Relatório de Estágio. Cada um dos docentes deverá preencher o formulário
com sua avaliação de (0,0 à 10,0) sobre os diversos aspectos observados no aluno, o local em que realizou
a vivência de campo e sua assinatura. A última linha é reservada para a nota do Relatório de Estágio.
Caberá ao docente orientador local, designado para a correção do relatório de estágio, calcular e lançar a
média final das notas do estágio curricular, ao final do período, após sua conclusão.
Relatório de Estágio Supervisionado: Documento que o aluno deve elaborar ao final do período de
estágio, contemplando todas as atividades realizadas, conforme orientações estabelecidas neste manual.
Este documento será devolvido ao aluno ao final do estágio ou será descartado após 60 dias da data de
entrega.
ATENÇÃO: Em caso de realização de reposição de carga horária devido à faltas em disciplinas de estagio
passadas, o aluno deverá compor Formulário de Acompanhamento e Avaliação de Estágio
Supervisionado SEPARADOS que serão anexados à sua documentação da disciplina anterior reposta.

5) COMPOSIÇÃO DE CARGA HORÁRIA
Para que sejam cumpridos os objetivos previamente citados, o Estágio Supervisionado possui 3
diferentes disciplinas, com carga horária de 160, 240 e 200 horas, respectivamente, divididas da seguinte
forma:
LOCAL DE
REALIZAÇÃO

ATIVIDADE

CARGA
HORÁRIA
(ES I)

CARGA
HORÁRIA
(ES II)

CARGA
HORÁRIA
(ES III)

Em Casa/Colégio

Atividade 1: Preparação e apresentação da documentação
para início do estágio

8

8

8

Em Casa/Colégio

Atividade 2: Leitura do manual de estágio e orientação

8

8

8

Atividade 3: Autoestudo

12

12

12

100

180

140

32

32

32

160

240

200

Em Casa

Na instituição (campo) Atividade 4: Vivência Prática em Campo
Em Casa

Atividade 5: Elaboração de Relatório de Estágio
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6) DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO
ATIVIDADE 1: PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA INÍCIO DO ESTÁGIO (Carga
Horária: 8 horas)
Esta atividade consiste na preparação e apresentação da documentação necessária para realização
do estágio como leitura e assinatura de Termo de Compromisso, Leitura e Assinatura de Termo de
Responsabilidade, Recebimento de Carteirinhas de Hospitais quando for necessário, entrega de carteira de
vacinação atualizada. Essas atividades acontecerão antes do início do semestre letivo devido à necessidade
de apresentação com antecedência. Deve ser validada pelo Docente orientador local, designado para
correção desta atividade.
Observe um exemplo de como essa atividade deve ser registrada no Formulário de
Acompanhamento.
DATA

Horas

LOCAL

11/03/2017

4

Escola

12/03/2017

4

Escola

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Docente
Orientador

Atividade 1: Preparação e apresentação da documentação para
início do estágio
Atividade 1: Preparação e apresentação da documentação para
início do estágio

ATIVIDADE 2: LEITURA DO MANUAL DE ESTÁGIO E ORIENTAÇÃO (Carga horária: 8 horas)
Esta atividade consiste na realização da leitura deste manual do estágio, para que haja
conhecimento dos seus objetivos, bem como das atividades que serão desenvolvidas e da realização de
orientação sobre o seu desenvolvimento e explicação de todas as suas etapas, validações e seus
responsáveis. Deve ser validada pelo Docente orientador local, designado para correção desta atividade.
Observe um exemplo de como essa atividade deve ser registrada no Formulário de
Acompanhamento.
DATA

Horas

LOCAL

13/03/2017
14/03/2017

4
4

Casa
Casa

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Docente
Orientador

Atividade 2: Leitura do Manual de Estágio e Orientação
Atividade 2: Leitura do Manual de Estágio e Orientação

ATIVIDADE 3: AUTOESTUDO (Carga Horária: 12 horas)
Período em que o aluno deverá realizar estudo de revisão sobre o conteúdo visto anteriormente e
que o auxilie na vivência prática em campo. Os docentes poderão solicitar ao aluno, a entrega de pesquisas
e/ou relatórios para validação dessa atividade. Deve ser validada pelo Docente orientador local,
designado para correção desta atividade.
Observe um exemplo de como essa atividade deve ser registrada no Formulário de
Acompanhamento.
DATA

Horas

LOCAL

15/03/2017
16/03/2017

6
6

Casa
Casa

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Docente
Orientador

Atividade 3: Autoestudo – Pesquisa por cuidados com idosos
Atividade 3: Autoestudo – Pesquisa por cuidados com idosos
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ATIVIDADE 4: VIVÊNCIA PRÁTICA EM CAMPO (Carga Horária: Variável)
Comparecimento e realização das atividades práticas diárias nos campos disponibilizados pelo
colégio, sob a supervisão do Docente Orientador.
- É importante detalhar resumidamente, a atividade desenvolvida em cada dia;
- Neste período, é importante fazer as anotações e coletar as assinaturas diariamente;
- As anotações feitas durante este período irão auxiliar no desenvolvimento do relatório de estágio.
- Atente-se para manter um registro de várias informações sobre o campo, como quantidade de setores,
funcionários, quartos, principais atividades e detalhamento sobre a realização do atendimento e etc. Essas
anotações deverão compor o Relatório de Estágio.
- Deve ser validada pelos Docentes orientadores de cada campo.
Observe um exemplo de como essa atividade deve ser registrada no Formulário de
Acompanhamento.
DATA

Horas

LOCAL

17/03/2017

4

Santa Casa

18/03/2017

4

Santa Casa

19/03/2017

4

Santa Casa

20/03/2017

4

Santa Casa

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Docente
Orientador

Atividade 4: Vivência prática em campo – Reconhecimento do
setor e da equipe
Atividade 4: Vivência prática em campo – acompanhamento de
cuidados aos pacientes (Pronto Socorro)
Atividade 4: Vivência prática em campo – acompanhamento de
cuidados aos pacientes (Pronto Socorro)
Atividade 4: Vivência prática em campo – acompanhamento de
cuidados aos pacientes (Pronto Socorro)

ATIVIDADE 5: ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÁGIO (Carga Horária: 32 horas)
Este é o momento de sistematizar o relatório de estágio. Para isso, o estagiário deve reunir os
registros das atividades que realizou para compor seu relatório, seguindo as diretrizes deste Manual.
Atenção: Mesmo os alunos que não concluíram toda a carga horária prevista em estágio, deverão
realizar a entrega do relatório.
Deve ser validada pelo Docente orientador local, designado para correção desta atividade.
Observe um exemplo de como essa atividade deve ser registrada na ficha de acompanhamento:
DATA

Horas

LOCAL

13/06/2017
14/06/2018
20/06/2018
21/06/2018
28/06/2018
29/06/2018

6
6
6
6
4
4

Casa
Casa
Casa
Casa
Casa
Escola

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Docente
Orientador

Atividade 5: Elaboração de Relatório
Atividade 5: Elaboração de Relatório
Atividade 5: Elaboração de Relatório
Atividade 5: Elaboração de Relatório
Atividade 5: Elaboração de Relatório
Atividade 5: Elaboração de Relatório - Entrega

REPOSIÇÃO DE VIVÊNCIA PRÁTICA EM CAMPO (Carga Horária: Variável)
Comparecimento e realização das atividades práticas diárias nos campos disponibilizados pelo
colégio, sob a supervisão do Docente Orientador, para reposição de carga horária de Vivência Prática em
Campo perdidas em disciplinas de estágio com Aprovação Parcial.
- Deve ser validada pelos Docentes orientadores de cada campo.
- Para realização, deverá ser solicitada nova matrícula na disciplina com Aprovação Parcial.
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- Deve ser preenchida em Formulário de Acompanhamento separado que será anexado à
documentação da disciplina reposta.
Observe um exemplo de como essa atividade deve ser registrada no Formulário de
Acompanhamento.
DATA

Horas

LOCAL

20/08/2018

4

Santa Casa

21/08/2018

4

Santa Casa

23/08/2018

4

Santa Casa

24/08/2018

4

Santa Casa

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Docente
Orientador

Reposição de Vivência prática em campo – Acompanhamento de
cuidados aos pacientes (B1)
Reposição de Vivência prática em campo – acompanhamento de
cuidados aos pacientes (B1)
Reposição de Vivência prática em campo – acompanhamento de
cuidados aos pacientes (B1)
Reposição de Vivência prática em campo – acompanhamento de
cuidados aos pacientes (B1)

7) ESTRUTURA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
Para a montagem final do relatório de estágio, o Aluno deverá reunir suas anotações referentes ao
período de vivência em campo. Assim, deverá ser observada esta sequência:
Introdução, Dados de Identificação dos Campos de Estágio, Caracterização do Campo de
Estágio (estrutura, localização, funcionamento, procedimentos, etc), Revisão Bibliográfica sobre as
Atividades Realizadas, Considerações Finais e Referências.
1) Capa: conforme normas disponibilizadas pelo colégio (1 página).
2) Folha de rosto: Conforme normas disponibilizadas pelo colégio (1 página).
3) Introdução: Incluir a introdução no relatório final, apresentando, de forma clara, do que se trata o
material (preencher de meia a 1 página).
O texto deverá ser escrito na terceira pessoa, dando caráter impessoal ao Relatório de Estágio. Neste
espaço, deve constar uma apresentação dos resultados obtidos pelo aluno durante sua experiência no
campo de estágio.
Deve conter: o que foi realizado, onde foi realizado, porque foi realizado, como foi realizado, quando foi
realizado e os resultados obtidos. (Obs: o item “introdução” deverá ser elaborado após a realização do
Relatório de Estágio, pois resume a realização do projeto executado.)
4) Caracterização dos Campos de Estágio: Apresentar os dados de identificação do campo de estágio,
contendo informações sobre a instituição como estrutura, localização, regras de funcionamento,
procedimentos de atendimento, número de funcionários, número de pacientes fixos, entre outras
(preencher de meia a 1 página).
As descrições apresentadas devem ser suficientes para permitir a compreensão das etapas realizadas
durante o estágio.
6) Descrição das Atividades e Revisão Bibliográfica: Inserir uma breve descrição das atividades realizadas
em campo e uma revisão bibliográfica sobre estas. (Preencher entre 2 a 3 páginas).
7) Considerações Finais: Comentário decorrente das reflexões acerca das atividades realizadas no estágio.
Relatar as contribuições do estágio para a instituição e para o estagiário (pessoal e profissionalmente).
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A conclusão é o momento em que o aluno descreve as suas impressões fundamentadas nas intervenções
da prática diária como estagiário. Dessa forma, deve-se expressar com clareza e precisão acerca das
conclusões observadas no decorrer de todas as etapas do estágio (preencher de meia a 1 página).
8) Referências: Apresentar as referências utilizadas na elaboração dos textos e/ou consultadas para o
desenvolvimento das atividades, conforme normas da ABNT.
9) Anexos: Por último, apresentar os anexos se houver e se forem pertinentes para a compreensão das
atividades/informações constantes no relatório (até 5 páginas, no máximo).
ATENÇÃO: Para o relatório, devem ser seguidos alguns critérios básicos de formatação, tais como:
-

Fonte Arial ou Times New Roman, tamanho 12
Espaçamento entre linhas de 1,5
Alinhamento justificado
Margens de 3cm (superior e esquerda) e 2cm (inferior e direita)
Tamanho da página equivalente ao papel A4.

No caso de identificação de qualquer fragmento plagiado, o trabalho será invalidado.

8) DATA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E RELATÓRIO DE ESTÁGIO
O aluno deve realizar todas as atividades do estágio conforme cronograma de estágio do semestre,
emitido pelo colégio e realizar a entrega das documentações de acompanhamento e relatório no último
dia proposto para o Docente Orientador responsável, em horário de comum acordo com a turma. A perda
da data de entrega do relatório restará em reprovação visto que a maioria da nota é composta pela
avaliação destes.

9) SUGESTÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO
a) Procurar seguir com rigor as orientações deste Manual de Estágio quanto ao número de páginas.
b) Deslizes com a norma culta podem ser evitados a partir de uma boa revisão de textos.
O próprio editor de textos (Word) é uma ferramenta que auxilia nas correções, devendo ser utilizado
sempre, mas com cuidado, observando se as correções propostas pelo programa são, de fato, corretas
e/ou adequadas. Deve ser adquirido, também, o hábito de consultar dicionários. Além disso, a linguagem
técnica deve ser privilegiada, mesmo na redação de um parecer crítico.
c) Ao realizar a atividade de vivência em campo, procure manter anotações paralelas constando
detalhamento de dados obtidos da instituição.
d) Troque informações com funcionários dos campos de estágio, professores e colegas durante o período
de vivência.
e) Observação crítico-reflexiva vai um pouco além de descrever os fatos ocorridos ou apenas comentar a
forma como ocorrem as atividades desenvolvidas pelo professor. É importante que o estagiário possa
desenvolver uma reflexão acerca dos acontecimentos e de seus próprios pontos de vista.
f) Ao realizar estágio no mesmo grupo em que outro colega de curso realizou, o aluno deve manter-se fiel
às próprias observações. Dificilmente duas pessoas distintas têm o mesmo ponto de vista sobre algum
fato. Assim, o relatório deve ser escrito individualmente.
g) Quanto às referências, devem ser apresentadas de acordo com as normas da ABNT.
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10) CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO
DA APURAÇÃO DAS NOTAS
O aluno será avaliado de duas maneiras distintas, sendo uma diretamente nas atividades em campo
por cada um dos docentes orientadores do campo e outra, sobre a documentação e sobre a entrega do
Relatório de Estágio. As notas variarão de 0,0 à 10,0.
Critérios de Avaliação de Conduta em Campo de Estágio (peso: 3,0)
- Assiduidade/Pontualidade: Cumprimento de horários e datas pré-definidas.
- Conhecimentos associados à prática: Competências adquiridas
- Equilíbrio emocional: Associados ao perfil do profissional Auxiliar e Técnico em Enfermagem.
- Interesse/Iniciativa: Interesse e disponibilidade para novos conhecimentos.
- Postura/Ética profissional: Perante equipe, pacientes, etc.
- Relacionamento Interpessoal: Comunicação, ponderação e confiabilidade.
Critérios de Avaliação sobre a entrega da Documentação (peso: 3,0)
Comprova cumprimento da carga horária integral das atividades fora do campo.
Comprova cumprimento da carga horária integral ou parcial (acima de 75%) das atividades
de Vivência em campo.
Apresenta todas as assinaturas (orientador de campo e orientador local)
Caso não atenda a um dos critérios acima

Nota
3,0
REPROVAÇÃO
DIRETA

Critérios de Avaliação sobre o Relatório de Estágio (peso: 4,0)
Normalização
Normatização da ABNT e atendimento ao template.
Linguagem
Norma, ortografia, aspectos redacionais.
- Observação da adequação do vocabulário.
- Observação da adequação à proposta apresentada neste Manual de Estágio. Um trabalho extenso não é
necessariamente um trabalho bem feito. Considerações muito longas costumam fugir ao assunto, e considerações
muito curtas não correspondem à proposta do Relatório.
Estrutura
Introdução, Dados de Identificação dos Campos de Estágio, Caracterização do Campo de
Estágio (estrutura, localização, funcionamento, procedimentos, etc), Revisão Bibliográfica sobre as Atividades
Realizadas, Considerações Finais e Referências.
Todos os elementos conforme o Manual e o Modelo de Relatório.

DA APURAÇÃO DA FREQUÊNCIA:
A frequência/conclusão das atividades de estágio se dará mediante a comprovação da assinatura do
docente orientador da atividade nos Formulários de Acompanhamento, sendo para as atividades de
Campo, o docente orientador de campo e para as outras atividades, o docente orientador local.
ATENÇÃO: EM CASO DE OMISSÃO DA APRESENTAÇÃO DOS FORMULÁRIOS DE ACOMPANHAMENTO, OU
SUA APROVAÇÃO INCOMPLETA, O ALUNO NÃO TERÁ SUAS CARGA HORÁRIA VALIDADA E, PORTANTO,
SERÁ REPROVADO.
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DA PROMOÇÃO
Ao final de cada disciplina de estágio, os alunos poderão assumir um dos 3 (três) estados de
desenvolvimento, listados à seguir por seus requisitos:
- Reprovado: restará reprovado, o aluno que não apresentar Média Final igual ou superior à 5,0 ou
mínimo de 75% de presença/conclusão nas atividades de estágio. O aluno reprovado deverá realizar
novamente todo o conteúdo previsto na disciplina de estágio.
- Aprovado Parcialmente: Restará Aprovado Parcialmente, o aluno que, apesar de apresentar Média
Final igual ou superior à 5,0, não apresentou 100% de presença/conclusão das atividades de estágio mas,
ainda sendo superior a 75%. Estes alunos poderão utilizar-se da carga horária concluída para posterior
reaproveitamento de estudos e conclusão da carga horária prevista.
- Aprovado: Restará Aprovado, o aluno que apresentar ambos, Média Final igual ou superior à 5,0 e
presença/conclusão de 100% da carga horária prevista das atividades de estágio.

11) INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Verifique com antecedência, a data de entrega do Relatório final com o Docente Orientador ou
Coordenador.
- Todas as atividades propostas devem ser relatadas no formulário de acompanhamento.
- A realização do Estágio Curricular não acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza.
- A carga horária diária das atividades não deverá ultrapassar 6 horas.
- Os formulários de acompanhamento devem ser entregues junto ao Relatório de Estágio, ao final do
período da disciplina de estágio.
- Os formulários de acompanhamento comprovam a realização do estágio. Não serão aceitos
documentos preenchidos de forma incorreta e sem as devidas assinaturas, levando o aluno à reprovação.
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12) ANEXOS
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Termo de Responsabilidade –
Estágio em Enfermagem
O documento abaixo detalha as principais condutas e responsabilidades que deverão ser respeitadas pelo
aluno, no período de estágio.
SUPERVISORES DE ESTÁGIO:
1. Todas as ordens e orientações dos supervisores de estágio deverão ser seguidas à risca;
2. Nenhuma ação, envolvendo pacientes ou não, deve ser tomada sem a autorização e supervisão direta do
supervisor;
3. Em casos onde julgar necessário, o supervisor poderá intervir nas atividades dos alunos, visando uma melhor
adaptação e didática;
4. O supervisor de estágio pode, quando julgar necessário, proibir a participação do aluno do estágio em
conseqüência da não adequação a alguma regra exposta neste termo, ficando esse sujeito à todas as sanções
cabíveis.
VESTIMENTA
1.
2.
3.
4.

É obrigatório o uso de crachá, calça, camiseta e jaleco brancos com logomarca do colégio e calçado fechado
branco no momento do estágio;
Cabelos considerados compridos deverão permanecer presos;
É proibido a utilização de adornos como bolsas, brincos ou pingentes grandes, anéis e piercings, maquiagens
excessivas ou com cores berrantes e perfumes fortes ou em grande quantidade;
Recomenda-se a utilização de jalecos com bolsos grandes para a acomodação de materiais de uso individual.

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
1.
2.
3.

No momento da execução do estágio, o aluno deverá estar munido de Termômetro, garrote, caderneta de
anotações, caneta azul e preta.
O aluno é responsável pela posse, manutenção e adequação dos seus materiais individuais;
É terminantemente proibida, a posse de celular em campo de estágio fora dos lugares estabelecidos para uso.

CAMPO E HORÁRIO
1.
2.
3.
4.
5.

Os estágios serão normalmente desenvolvidos no mesmo horário de aulas, nos locais onde forem estabelecidos
pela coordenação do curso;
O aluno fica sujeito às normas definidas pelo campo de estágio, assim como pelas normas expressas por
qualquer autoridade local ou do colégio;
Em caso de estágios em períodos diferenciados, estes serão acordados com os alunos;
Os locais de estágio serão definidos pela coordenação do curso e serão divulgados em local de fácil acesso nas
dependências do colégio;
É de inteira responsabilidade do aluno, o cumprimento do horário e presença no local de estágio. O atraso além
da tolerância permitida ocasionará em falta completa da carga diária do estágio.

FREQUÊNCIA E REPOSIÇÃO DE ESTÁGIO
1.
2.

A freqüência exigida para o momento de estágio é de 100% da carga horária oferecida, definida conforme plano
de curso e respeitando orientações dos órgãos regulamentadores do ensino de Enfermagem.
As reposições de estágio serão realizadas prioritariamente em turma formada posteriormente pelo colégio ou
em horários extra-aula quando disponibilizados pela coordenação do curso conforme oportunidades
específicas, ficando o aluno sujeito à disponibilidade.
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3.

4.

Para custear as despesas oriundas da execução de reposição de carga horária de estágio, será cobrada no
momento da solicitação, taxa de reposição fixada pela administração do colégio. Não haverá isenção do
pagamento da taxa de reposição visto que o serviço anterior terá sido prestado normalmente, excetuando
unicamente casos onde a reposição se der devido à falta do supervisor de estágio.
Para realização da reposição de estágio, o aluno deverá providenciar imediatamente, a justificativa de sua
ausência com apresentação de atestado médico ou mediante preenchimento de formulário do colégio, ficando
sujeito à reprovação no módulo matriculado. A justificativa não é necessária quando a reposição se der devido à
falta de supervisor de estágio.

RESPONSABILIDADES DO ALUNO
1.
2.
3.

O aluno apenas poderá freqüentar, o grupo de alunos em que foi atribuído pela coordenação, com seus
respectivos orientadores e planejamento.
Durante a execução de estágio, é de total responsabilidade do aluno, o ressarcimento ou indenização por
quaisquer danos causados ao patrimônio público ou privado, de propriedade do colégio ou de terceiros.
O aluno deverá providenciar por conta própria, as vacinação contra Tétano, Hepatite e Sarampo, Rubéola e
Caxumba, devendo apresentar no colégio, carteira de vacinação comprobatória atualizada em tempo hábil para
que se realizem as tramitações das inscrições, estando sujeito à proibição de frequência em estágio, restando
todas as consequências e custos oriundos desta falta.

SEGURO CONTRA ACIDENTES
1.

O aluno deverá comprovar antes do início do estágio, a contratação de seguro contra acidentes ou realizar essa
contratação pelo intermédio do colégio através do pagamento de taxa fixada pela administração na data de
contratação.
2. O Seguro contratado pelo colégio para o aluno quando de sua opção, é coletivo, em grupo, e cobre acidentes
que causem danos irreversíveis, como perda da capacidade de trabalho ou morte. Pequenos acidentes não
fazem parte da cobertura. Assim como não estão cobertos acidentes que ocorram fora do campo ou do horário
de estágio.
3. O aluno declara estar ciente de que o estágio pode oferecer risco frente à características individuais e/ou
situacionais como gravidez, alergias, uso de dispositivos médicos, entre outros, isentando o colégio de qualquer
responsabilidade.
4. O aluno declara estar ciente que a prática a ser desempenhada envolve riscos diretos e que recebeu
treinamentos específicos em suas aulas teóricas e práticas para realizar as atividades sob a supervisão do
professor orientador, isentando o colégio de qualquer responsabilidade.
Declaro estar ciente e de acordo com o conteúdo deste documento.
Aluno: ____________________________________________________________
Turma: _________________________ CPF: _______________________________

Limeira, _____ de _______________de________

__________________________________
Assinatura do Aluno

__________________________________
Assinatura do Responsável
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