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1 APRESENTAÇÃO  

 

Este manual apresenta orientações e diretrizes sobre o Estágio Curricular Não 

Obrigatório (ECNO), esclarece o fluxo de procedimentos internos a serem adotados para a 

formalização dessa modalidade de estágio e tem por objetivo orientar os professores da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em conformidade com a Lei 11.788 de 

25 de setembro de 2008 e com a Resolução nº 046/2008 e nº 090/2011, CONSUNI, 

formulação curricular do Curso de Graduação em Enfermagem.  

O curso de Graduação em Enfermagem do Centro de Educação Superior do Oeste 

(CEO), da UDESC, está estruturado de forma integral, em regime semestral de créditos, 

distribuídos em disciplinas com créditos teóricos, teórico-práticos e estágio supervisionado I e 

II. Para a formação complementar, os acadêmicos podem desenvolver atividades de ECNO a 

partir da conclusão da 4ª fase. 

Além de explicitar a forma operacional do ECNO, este documento define as 

competências e atribuições dos segmentos: Instituição de Ensino, Professor Orientador e 

Acadêmico, para a obtenção de resultados satisfatórios. Com essa sistematização, espera-se 

contribuir para que os professores orientadores do ECNO e os estudantes, envolvidos nesse 

processo, possam dispor da fundamentação legal e orientações norteadoras do estágio, 

facilitando, assim, o desenvolvimento das atividades pré-profissionais, além de permitir uma 

reflexão crítica sobre a condução das mesmas. 

 

2 CONCEITO DE ESTÁGIO 

 

Estágio é o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido em ambiente de 

trabalho, visando à preparação para o trabalho produtivo de alunos regularmente matriculados 

e com frequência efetiva no curso de graduação em Enfermagem (BRASIL, 2008). 

 

3 CONCEPÇÃO DO ESTÁGIO 

 

O ECNO é opcional e proporciona ao acadêmico, regularmente matriculado e com 

frequência efetiva no curso de Graduação em Enfermagem, o desenvolvimento de atividades 

pré-profissionais, além de vivências em situações reais do processo de trabalho em 

enfermagem. Realizado na forma de livre escolha do campo de estágio e sob a coordenação 

do Diretor de Curso de Enfermagem e da Coordenação Geral e Setorial de Estágio.  
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O estágio visa à articulação da teoria com a prática, ou seja, estabelecer o diálogo 

entre o mundo acadêmico e o profissional, permitindo ao estudante/estagiário refletir, 

sistematizar e desenvolver competências e habilidades, adquiridos ao longo do curso, nas 

áreas de seu interesse. As atividades do estágio, a serem desenvolvidas pelo acadêmico, serão 

registradas em documentos próprios, de modo a permitir a avaliação, segundo os parâmetros 

do Edital do ECNO da instituição. 

 

4 CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Constituem-se campo de estágio as entidades de direito privado, órgãos de 

administração pública, as instituições de ensino, desde que apresentem condições necessárias, 

em conformidade com a Lei 11.788/MS.  

 

5 DURAÇÃO DO ESTÁGIO 

 

A duração do estágio, na mesma unidade concedente, não poderá exceder a carga 

horária diária de (6) seis horas e de (30) trinta horas semanais. A jornada das atividades do 

estágio será definida em comum acordo entre a instituição concedente e o acadêmico da 

UDESC. 

 

6 REQUISITOS OBSERVADOS NA CONCESSÃO DE ESTÁGIO 

 

Os requisitos, observados, atendem ao cumprimento do disposto nos incisos no art. 3º 

da Lei 11.788/2008 que estabelece:  

I – Matrícula e frequência regular do acadêmico no curso de graduação em 

enfermagem; 

II – Celebração de termo de compromisso entre o acadêmico, a parte concedente do 

estágio e a instituição de ensino; 

III – Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no 

termo de compromisso. 
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7 DEVERES DO ESTAGIÁRIO 

 

São deveres do estagiário: 

I. Atender às exigências atribuídas neste Manual de Estágio curricular Não 

Obrigatório; 

II. Cumprir as cláusulas do Termo de Compromisso de Estágio (anexo IV); 

III. Desenvolver as atividades do estágio, de acordo com o Plano de Atividades, parte 

integrante do Termo de Compromisso de Estágio; 

IV. Entregar uma cópia do Seguro de Vida, que deverá ser efetuado em qualquer 

agencia bancária, sendo que os encargos financeiros ficarão por conta do acadêmico; 

V. Submeter-se aos procedimentos de avaliação do estágio, compreendidos como: 

entrega de um relatório final das atividades desenvolvidas em campo de estágio teórico-

prático, em uma via entregue previamente para o professor avaliador do estágio (anexo II); 

VI. Entrega de uma via do Plano de Atividades do Estágio Curricular Não Obrigatório 

(anexo I); 

VII. Entrega de uma via do Termo de Aceite do professor supervisor do estágio 

curricular não obrigatório (anexo III); 

VIII. Entrega de três vias do Termo de Compromisso de Estágio assinado pelo 

acadêmico e pela instituição concedente do estágio;  

IX. Entrega do instrumento de avaliação do Enfermeiro Supervisor da entidade 

concedente do estágio devidamente preenchida, datada, assinada e carimbada (anexo V); 

X. Entrega da ficha de avaliação do relatório de estágio curricular não obrigatório do 

enfermeiro avaliador da atividade de estágio (anexo VI);  

XI. Entrega do relatório final de estágio ao professor supervisor do estágio. 

 

8 DA AVALIAÇÃO 

 

É de responsabilidade do professor orientador em conjunto com o estagiário designar 

outros dois professores para avaliar o relatório final de ECNO. 

 

 

 

 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O Estágio Curricular Não Obrigatório é uma atividade de grande importância para a 

vida acadêmica e profissional do estudante, uma vez que, além de proporcionar o diálogo 

entre a vida acadêmica e o mercado de trabalho, as atividades desenvolvidas, bem como sua 

carga horária podem ser acrescidas ao currículo do estudante.  

O Estágio é um ato educativo acadêmico, desenvolvido no ambiente de instituições 

publicas e privadas, que visa à preparação do estudante para atuação relacionada à formação 

profissional, multiprofissional e interdisciplinar, com atividades relacionadas à formação 

acadêmica do estagiário. 
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ANEXO I 

PLANO DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

(Máx. 03 páginas) 

 

DADOS REFERENTES AO ESTAGIÁRIO 

Nome: 

Curso:  Enfermagem  

Fase:  

 

DADOS REFERENTES À ENTIDADE/CAMPO 

Nome: 

Endereço:  

Telefone:  

Responsável:  

 

DADOS REFERENTES AO ESTÁGIO 

Setor/Área:  

Supervisor:  

Função do Supervisor na Entidade/Campo:  

Registro no Conselho profissional (Coren): 

Inicio das atividades:                                                   Término das atividades:  

Carga horária prevista:  

 

O plano de Estágio Curricular não Obrigatório é um método de aprendizagem 

proporcionado aos acadêmicos. Tem como finalidade proporcionar uma fonte de estudo 

extraclasse. Destina-se a fornecer informações das atividades que serão desempenhadas pelo 

estagiário ___________________________ no contexto de atividades a serem desenvolvidas 

na (unidade): _________________________________________________, no município de 

___________________________. 
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1. OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. JUSTIFICATIVA DO ESTÁGIO 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O ESTÁGIO 

 

O acadêmico deverá enumerar e descrever as atividades que pretende desenvolver 

durante a realização dos estágios. 

 

Assinatura estagiário: Data:    

 

Assinatura orientador: Data:    
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ANEXO II 

RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

(Máx. 10 páginas) 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Acadêmico: 

Matrícula:  

Orientador:  

 

LOCAL, PERÍODO DE REALIZAÇÃO E CARGA HORÁRIA REALIZADA 

Entidade-Campo: 

Endereço completo: 

Supervisor local: 

Carga Horária:  

Início das atividades:                                         Término das atividades: 

 

ATIVIDADES PROPOSTAS (PLANO DE ESTÁGIO) 

(Máximo 2 página) 

 

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA justificando as atividades e objetivos do estágio.  

(Máximo 2 páginas) 

REFERÊNCIAS 

 

RESULTADOS  

(Máximo 3 páginas) 

Detalhar os resultados confrontando com as atividades propostas.  

 

CONCLUSÕES  

(Máximo 1 página) 

Dar enfoque técnico e pessoal sobre as conclusões das atividades e do estágio realizado 

(salientando as potencialidades e fragilidades encontradas). 

 

Assinatura estagiário: Data:    

 

Assinatura orientador: Data:    
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ANEXO III 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA – UDESC 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

 

TERMO DE ACEITE 

 

 

Eu, professora ______________________________, declaro para os devidos fins que aceito 

orientar o plano de estágio curricular não obrigatório da acadêmica 

_____________________________________________, matrícula nº ______________, no 

período de ___/___/____ à ___/___/____. 

 

 

 

Chapecó, SC, ___ de __________ de _____. 

 

 

 

________________________    _______________________ 

 Acadêmico de Enfermagem            Professor Orientador 
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ANEXO IV 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO OBRIGATÓRIO 

 

Este Termo de Compromisso tem por objetivo a realização de estágio de estudantes de 

ensino superior, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei nº 11.788/2008.  

 

ESTAGIÁRIO: 

Nome:                           CPF:                                         Data: ___/___/____ 

Nasc:      Telefone:                                     

Endereço:  

CEP:                     E-mail:  

Curso: Enfermagem  

Fase/termo:       Matrícula nº:  

 

O estagiário acima qualificado está segurado pela apólice nº ________________________ da 

seguradora __________________________.  

INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, fundação 

pública instituída e mantida pelo Estado de Santa Catarina, com base no artigo 39, do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual de 1989, e, na Lei nº 8.092, 

de 01 de Outubro de 1990, inscrita no CNPJ sob o nº 83.891.283/0001-36, com sede e foro na 

cidade de Florianópolis, e jurisdição em todo o território catarinense, situada à Avenida 

Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, neste ato representada pela Diretora Geral do Centro de 

Educação Superior do Oeste – UDESC, Professora Renata Mendonça Rodrigues inscrito no 

CPF sob o nº 034.408.617-83 designado pelo Reitor através da Portaria nº 1.518, de 

21/09/2012, doravante denominada UDESC. CONCEDENTE: 
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Concedente:  

CNPJ/CPF:  

Local de Estágio:  

Supervisor/Responsável:  

Cargo:  

 

Cláusula 1ª – DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO 

 

Este termo de compromisso tem por objetivo estabelecer e regulamentar a admissão de alunos 

da UDESC, através da concessão de estágios curriculares não obrigatórios (remunerados ou 

não) pela CONCEDENTE, nos termos da Lei nº. 11.788 

 

Cláusula 2ª – DA VIGÊNCIA 

 

O vínculo de estágio, objeto do presente Termo de Compromisso de Estágio, terá início em 

____/____/_____ e término em ___/___/______, carga horária de __________ horas, desde 

que mantido o vínculo do estagiário com a Instituição de Ensino, nos termos do artigo 11, da 

Lei nº 11.788/2008.   

 

Cláusula 3ª – DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELO 

ESTAGIÁRIO 

 

As atividades a serem exercidas pelo estagiário compreendem as tarefas oriundas do plano de 

atividade, em anexo, e elaborado em consonância com os objetivos do curso e perfil 

profissional a ser formado.  

 

Cláusula 4ª – DO HORÁRIO DE JORNADA 

 

A jornada do estagiário será de até 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, 

garantida a compatibilidade com as atividades escolares. 

Parágrafo 1º - O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que 

não estão programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas 

semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de 

ensino. 

Parágrafo 2º - Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou 

finais, nos períodos de avaliação, o estagiário terá direito a reduzir pelo menos à metade sua 
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carga horária, para garantir o bom desempenho do estudante. 

 

Cláusula 5ª - DO DIREITO AO RECESSO 

 

É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 

ano, período de recesso remunerado de 30 (trinta) dias, quando for o caso, a ser gozado 

preferencialmente durante suas férias escolares, de acordo com o disposto na Lei nº 

11.788/2008, artigo 13.  

Parágrafo 1º - Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira 

proporcional, nos casos de o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano; 

Parágrafo 2º - Não há direito ao adicional de 1/3 previsto na Constituição Federal, salvo 

disposição legislativa em contrário; 

Parágrafo 3º - Compete a entidade concedente estipular o dia de concessão do recesso, que 

será preferencialmente durante as férias escolares. 

 

Cláusula 6ª – DOS DEVERES DAS PARTES 

 

Além de outros previstos neste termo e no plano de atividades do estagiário, são os seguintes 

os deveres das partes: 

Parágrafo 1º - Da Instituição de Ensino: 

I – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 

profissional do acadêmico; 

II – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 

acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário; 

III – exigir do acadêmico a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades; 

IV – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas; 

V – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios e de seus 

acadêmicos; 

VI – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização das avaliações. 

Parágrafo 2º - Da Entidade Concedente: 

I – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais; 

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao acadêmico atividades de 
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aprendizagem relacionadas ao seu curso de formação; 

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar, 

sendo este supervisor responsável por no máximo 10 (dez) estagiários simultaneamente; 

IV – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 

V – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 

VI – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

VII – zelar pela aprendizagem do estagiário, em conformidade com o currículo de seu curso 

de formação; 

VIII – pagar pontualmente a bolsa auxílio e benefícios diretamente ao estagiário ou realizar 

pontualmente o repasse, quando assim acordado; 

IX – fornecer à instituição de ensino todas as informações necessárias à avaliação e 

acompanhamento do estágio quando solicitada. 

X – sinalizar à Instituição os casos de descumprimento ao estabelecido neste termo. 

Parágrafo 3º - Do estagiário: 

I – cumprir com zelo e responsabilidade as tarefas que lhe forem submetidas; 

II – cumprir integralmente as horas previstas para o seu estágio, conforme especificado em 

cláusula própria; 

III – manter regularmente preenchido o relatório de atividades exercidas, a ser devidamente 

conferido pelo supervisor indicado pela entidade concedente, e, após visto de ambos, em 

período não superior à seis meses, providenciar a entrega do relatório ao professor orientador 

indicado pela instituição de ensino; 

IV – no mesmo prazo descrito no item anterior, ou seja, seis meses, deverá o estagiário trazer 

declaração atualizada da instituição de ensino atestando a sua matrícula e regular frequência; 

V – acatar as normas internas da Concedente, bem como orientações e recomendações 

efetuadas por seu supervisor; 

VI – responder, durante a execução do estágio, por quaisquer faltas ou danos ocasionados, 

dolosa ou culposamente, ao patrimônio da Concedente e seus clientes e manter sigilo em 

relação a informações e dados aos quais tiver acesso em razão da realização do estágio; 

VII – assinar, ao término do estágio, o Termo de Desligamento do Estágio, a ser fornecido 

pela Concedente. 
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Cláusula 7ª – DA BOLSA AUXÍLIO 

 

No caso do estagiário receber da Concedente bolsa, o seu valor será de R$ (Não se Aplica) 

mensal.  

 

Cláusula 8ª – DO VALE TRANSPORTE 

 

O estagiário terá direito, ao pagamento de R$ (Não se Aplica), a título de ajuda transporte, nos 

termos do artigo 12 da Lei nº 11.788/2008.  

 

Cláusula 9ª – DA RESCISÃO 

 

Este estágio poderá ser rescindido nos seguintes casos: 

a) Não cumprimento dos termos de compromisso. 

b) Conclusão, trancamento, desligamento e abandono do curso. 

c) Pedido de qualquer uma das partes, a qualquer tempo. 

d) Automaticamente, ao término do estágio. 

e) Após decorrida a terça parte do tempo previsto para a duração do estágio, se comprovada a 

insuficiência na avaliação de desempenho na concedente ou na instituição de ensino. 

f) Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias, consecutivos ou 

não, no período de um mês, ou por trinta dias durante o período de estágio. 

 

E por estarem de inteiro acordo com a forma deste instrumento, as partes assinam o presente 

termo de compromisso em 03 vias de igual teor e forma. 

 

Chapecó, ___ de ___________ de __________. 

 

________________________                          ________________________ 

Renata Mendonça Rodrigues            Unidade Concedente 

Diretora Geral do Centro       

CPF: 034.408.617-83 

 

________________________ 

Estagiário 

 

Testemunhas: ________________________  ________________________ 
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ANEXO V 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

 

AVALIAÇÃO PELO ENFERMEIRO SUPERVISOR DO CAMPO DE ESTÁGIO 

ASPECTOS PROFISSIONAIS E HUMANOS 

 

Nome do acadêmico: _________________________________________________________ 

 

A – Cumprimento das atividades: Quantidade de tarefas e atividades 

cumpridas, considerando o Plano de Trabalho e condições para sua execução; 
1 2 3 4 5 

B – Desempenho: Qualidade do trabalho tendo em vista o que seria desejável; 1 2 3 4 5 

C – Criatividade: Capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou 

inovações; 
1 2 3 4 5 

D – Conhecimento: Domínios demonstrados no desenvolvimento das atividades 

programadas; 
1 2 3 4 5 

E – Interesse e Iniciativa: Disposição demonstrada para aprender a desenvolver 

suas atividades; 
1 2 3 4 5 

F – Assiduidade e Pontualidade: Frequência e cumprimento do horário de 

estágio;  
1 2 3 4 5 

G – Disciplina e Ética Profissional: Observância das normas e regulamentos 

internos de Entidade – Campo;  
1 2 3 4 5 

H – Sociabilidade: Facilidade de se comunicar com os colegas e atender as 

atividades solicitadas;  
1 2 3 4 5 

I – Responsabilidade com o Patrimônio: Zelo pelo material, equipamentos e 

bens colocados à sua disposição; 
1 2 3 4 5 

J – Cooperação: Disposição de cooperar com os colegas e atender as atividades 

solicitadas. 
1 2 3 4 5 

 

Para cada item, atribua ao desempenho do aluno-estagiário de 1 ponto (pior desempenho) a 5 

pontos (desempenho máximo), assinalando a respectiva avaliação na própria escala de 

pontuação. Nota Final (somatório de pontos dos dez itens avaliados dividido por 5): 

 

________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do (a) Supervisor (a) da entidade concedente de estágio 
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ANEXO VI 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR DO OESTE – CEO 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

AVALIAÇÃO DE RELATÓRIO 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO CURRICULAR NÃO 

OBRIGATÓRIO 

 

Acadêmico (a):                                                                 Curso: 

Local do estágio: 

E-mail:                                                                              Fone: 

 

Deverão ser dadas notas de zero a 10,0 podendo apresentar até uma casa decimal após a 

vírgula. Os quesitos avaliados são: 

 

Relatório escrito 

 

Quesitos Nota  

Aparência  

Organização  

Qualidade do conteúdo  

Demonstrou aproveitamento no estágio realizado  

Apresentou uma descrição em termos gerais dos objetivos e 

finalidades do estágio realizado 

 

Justificou a realização do estágio  

Detalhou as propostas da prática e relacionou com a teoria  

Evidenciou os resultados alcançados com o estágio  

 

Professor avaliador: _______________________________________  

Nome e assinatura: ________________________________________ 


