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1 INTRODUÇÃO 

 

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

CEO, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina- 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.  

As disciplinas teórico - práticas em campos conveniados com a UDESC são oferecidas 

entre a 4ª fase e 7ª fase, o Estagio Supervisionado I e II nas 8ª e 10ª fase, respectivamente. 

O objetivo deste manual é apresentar aos acadêmicos e docentes as normatizações 

desta Instituição de Ensino Superior (IES) e das instituições concedentes de campo, de 

atividades práticas e estágio. 

O manual contém informações relevantes sobre o desenvolvimento das atividades 

teórico práticas e dos estágios curriculares obrigatórios, que servirão para nortear a conduta 

dos acadêmicos e docentes, ao longo dos semestres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 REGULAMENTO DE ESTÁGIOS 

 

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Este regulamento normatiza a execução dos estágios curriculares e atividades teórico-

práticas dos discentes e docentes do curso de graduação da Universidade do Estado de Santa 

Catarina-UDESC, na área da saúde, definido como Enfermagem. 

Os estágios e atividades teórico - práticas do curso de graduação em Enfermagem são 

regidos por este Regulamento, pela Política e Diretrizes de Graduação e pelas 

regulamentações específica de cada disciplina. 

É condição básica para o desenvolvimento de qualquer estágio e/ou atividades teórico-

práticas curriculares que o discente esteja regularmente matriculado e frequentando o curso de 

graduação da UDESC.  

 

Parágrafo 1° - Para fins desta regulamentação, entende-se por curso de graduação: Curso de 

Graduação em Enfermagem, aberto a candidatos diplomados com formação secundária e que 

atendam às exigências da instituição. 

 

Parágrafo 2°: Todos os estágios curriculares e atividades teórico-práticas deverão ser 

acompanhados por professores da instituição Universidade do Estado de Santa Catarina-

UDESC. 

 

I - Para os estágios curriculares e atividades teórico-práticas o professor que fará a 

orientação do estagiário denominar-se-á Professor Supervisor. 

II - O Professor Supervisor deverá estar devidamente habilitado para o componente 

disciplinar, estágio ou para a atividade de supervisão. 

III - Os estágios curriculares e atividades teórico - práticas poderão ser acompanhados 

por supervisor da Instituição concedente do campo de estágio, com formação em curso 

superior na área correspondente ou área afim. 
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Parágrafo 3° - Entende-se por supervisor da instituição campo de estágio, o profissional 

vinculado à unidade concedente. 

 

Parágrafo 4° - Entende-se por unidade concedente a instituição conveniada com a instituição 

UDESC. 

 

II – DAS CONCEPÇÕES DE ESTÁGIO E ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 

  

Parágrafo 5° - O estágio é ato educativo supervisionado, desenvolvido em situações reais no 

ambiente de trabalho, que visa, através do aperfeiçoamento técnico-cultural-cientifico e de 

relacionamento humano o aprendizado. O processo de aprendizagem ocorre com a 

apropriação de habilidades e competências próprias da atividade profissional, a preparação 

dos discentes para o desenvolvimento de sua vida profissional, social e cultural. O estágio faz 

parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. O 

estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 

contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e 

para o trabalho. 

 

Parágrafo 6° - São objetivos dos estágios curriculares e atividades teórico - práticas: 

 

I - Possibilitar ao discente a compreensão da unidade dos conhecimentos científicos, 

filosóficos e técnicos aprendidos na especialização, para atuar em situações contextualizadas; 

II- Inserir o discente no campo profissional, desenvolvendo habilidades e competências, 

produzindo novas saberes, contribuindo para identificação e solução de problemas; 

III - Formar profissionais com domínio sobre sua prática, com autonomia e capacidade de 

construir conhecimento pedagógico e tomar decisões; 

IV - Proporcionar ao discente a vivência de princípios ético-políticos presentes na interação 

social e na conduta ética profissional, necessários ao exercício da profissão; 
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V - Vivenciar na prática atividades teóricas que foram contempladas em sala de aula e com 

isso possibilitar uma maior reflexão do contexto teórico com a realidade prática nos diversos 

segmentos da Enfermagem;  

VI - Adquirir competências e saberes específicos para o exercício da profissão. 

 

Parágrafo 7°: O estágio obrigatório é o componente curricular integrante na matriz curricular 

do curso, o qual o discente deverá obrigatoriamente realizar para integralizá-la. 

 

I - O estágio obrigatório tem a carga horária definida na matriz curricular, respeitadas as 

orientações das diretrizes curriculares nacionais do referido curso, aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Educação e homologadas pelo Ministério de Educação e Cultura - MEC. 

 

Parágrafo 8°: Compete ao Coordenador Setorial de Estágios de Enfermagem, auxiliar no 

processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio.  Cabendo-lhe: 

 

I -Identificar oportunidades de estágio; 

II - Ajustar suas condições de realização;  

III - Fazer o acompanhamento administrativo;  

IV - Encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais. 

 

III - REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO E ATIVIDADES 

TEÓRICO - PRÁTICAS E PARA ADMISSÃO NA INSTITUIÇÃO CONCEDENTE 

 

Parágrafo 9°: São requisitos necessários para o desenvolvimento do estágio curricular e 

atividades teórico-práticas: 

 

I. Termo de Convênio: Instrumento jurídico assinado entre a Instituição de Ensino e a 

unidade concedente, onde serão acordadas as condições para realização do estágio; 
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II. Termo de Compromisso: Documento celebrado entre o discente e a unidade 

concedente, com interveniência obrigatória da Instituição de Ensino; 

III. Seguro de acidentes em favor do discente: Todo discente deverá ser assegurado 

contra acidentes, durante o período em que estiver realizando estágio curricular e ou 

atividade teórico - prática. O encaminhamento do seguro, para o estágio curricular 

obrigatório, será de responsabilidade da instituição UDESC através do responsável 

técnico pelos estágios. O número da apólice de seguro deverá constar no termo de 

compromisso firmado entre a empresa e o discente; 

IV. Plano de Atividades: Instrumento que visa orientar o desenvolvimento do estágio, 

estabelecendo a relação entre as atividades de estágio e a área de formação 

profissional do discente, observados as diretrizes do Projeto Político Pedagógico do 

curso e as orientações deste regulamento; 

V. Supervisor de Campo: Profissional com formação em curso superior na área 

correspondente ou área afim ao curso do discente, vinculado à unidade concedente; 

VI. Professor Orientador: Professor devidamente credenciado para o componente 

curricular estágio; 

VII. Relatório de Avaliação ou Relatório de Acompanhamento: Para o estágio 

curricular obrigatório e atividades teórico-práticas o relatório de avaliação deve ser 

apresentado de acordo com a regulamentação específica e disposições contidas no 

Projeto Político Pedagógico de cada curso de especialização.  

VIII.  É obrigatória a apresentação do Cartão de Vacinas atualizado que deverá ser 

entregue ao Coordenador Setorial de Estágio de Enfermagem. As vacinas obrigatórias 

são: Hepatite B, Antitetânica, Febre amarela, Difteria, Tétano e Rubéola.  

 

IV – DOS CAMPOS DE ESTÁGIO E ATIVIDADES TEÓRICO – PRÁTICAS 

 

Parágrafo 10° - Serão considerados campos de realização do estágio, as organizações 

públicas, privadas ou organizações não governamentais conveniadas com a instituição de 

ensino UDESC. Os campos de realização dos estágios deverão apresentar as seguintes 

condições: 

 



9 

 

Rua Sete de Setembro, Nº 91, Centro, Chapecó – SC,   CEP: 89. 801-40 Fone/Fax: (49) 3329- 0918.    

 

I. Proporcionar experiências práticas na área de formação do discente; 

II. Reconhecer o aluno como aprendiz e não como profissional; 

III. Estabelecer um cronograma para as atividades especificando as atividades do discente; 

IV. Respeitar o estagiário em sua individualidade, considerando-o sujeito em processo de 

formação e qualificação. 

 

Parágrafo 11°: O estágio curricular e atividades teórico-práticas não gerarão vínculo 

empregatício de qualquer natureza com a unidade concedente em que é realizado. 

 

V – DAS NORMAS DE APRESENTAÇÃO E OBRIGAÇÕES DO DISCENTE 

 

Parágrafo 12°: Quanto aos horários: 

 

I. Os acadêmicos deverão seguir os horários estabelecidos no cronograma fornecido pela 

Coordenação de Estágio. 

II.  Este cronograma será disponibilizado em até quinze dias de antecedência do início 

das atividades práticas/estágio. 

III. Deverão apresentar-se na Unidade com antecedência mínima de dez minutos, para o 

recebimento de plantão. 

IV. Considera-se a tolerância de cinco minutos de atraso para o início das atividades. Após 

este período o docente registrará falta e o acadêmico não poderá permanecer no local 

de prática/estágio.  

V. O acadêmico deverá comunicar antecipadamente e por escrito ao supervisor qualquer 

necessidade de alteração do horário pré-estabelecido, como: atividade que não poderá 

cumprir por outros compromissos acadêmicos solicitados pela IES ou ausência. A 

falta é apenas justificada e não terá reposição da atividade teórico pratica e estágio. 

VI. Fica a critério do acadêmico avaliar o percentual de faltas antes de assumir outras 

atividades acadêmicas. 

VII.  Em caso de faltas justificadas, o acadêmico deverá protocolar o atestado no 

Departamento de Enfermagem, obedecendo à legislação educacional brasileira e a 

Resolução Nº 027/2005 do CONSEPE. 
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Parágrafo Único: Os acadêmicos em atividades práticas/estágio nas Unidades Básicas de 

Saúde poderão ser solicitados a participar de atividades extras (campanhas, atividades 

relacionadas aos programas públicos e oficiais e atividades de educação em saúde). 

 

Parágrafo 13°: Quanto aos deveres dos discentes: 

 

I. Atuar ativamente em todas as etapas, cumprindo a carga horária e a frequência 

determinadas no Regulamento específico; 

II. Respeitar as normas da unidade concedente; 

III. Respeitar a estrutura e o funcionamento da unidade concedente; 

IV. Elaborar relatórios parciais e/ou final do estágio, conforme previsto no Regulamento de 

estágio ou acordo com o professor de estágio; 

V. Desenvolver as atividades de estágio com empenho, responsabilidade, criatividade e 

profissionalismo; 

VI. Manter sigilo sobre normas, postura ética sobre o funcionamento e as informações 

obtidas na unidade concedente; 

VII. Executar as atividades estabelecidas no Termo de Compromisso de Estágio. 

I. É vedado ao acadêmico retirar qualquer tipo de impresso, documento ou material da 

Instituição concedente de estágio. Fotos somente com autorização prévia do paciente, 

docente e instituição concedente de aula teórico -prático e estágio. Em caso de Acidente 

de Trabalho, comunicar imediatamente o respectivo Professor Supervisor de Estágio e a 

chefia do setor, para preenchimento da ficha de notificação de acidente e encaminhando 

para a Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH)  para os procedimentos de 

controle laboratorial (ver Guia técnico: exposição a matérias biológicos); 

II. O estagiário poderá se ausentar por 15 (quinze) minutos para se alimentar, devendo o 

intervalo ser previamente definido pelo professor supervisor de estágio e compensado 

pelo estagiário; 

III. Antes de iniciar as atividades teórico - práticas e estágios, todo acadêmico deve assinar o 

termo de compromisso de estágio ou de atividades teórico práticas, com antecedência 

mínima de 20 dias; 
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IV. O acadêmico deverá participar da atividade de integração oferecida pela instituição 

concedente de campo de estágio na data pré-agendada pela Instituição de Ensino 

(UDESC/CEO/DENF). 

I. Todo grupo de discentes deverá adentrar ao serviço acompanhado do professor, e não 

será permitida sua permanência fora do horário de estágio; 

V. O discente deverá ser orientado a portar somente seu material de bolso para entrar ao 

hospital. Caso os mesmos estejam em trajes inadequados, sem jaleco ou com uso de 

adornos/acessórios, bolsas ou mochilas a sua entrada será restringida sem exceções. Nos 

casos de estágio obrigatório, definir com o auxílio do professor-orientador e do 

Coordenador de Estágio de Enfermagem, seu campo de estágio; 

 

Parágrafo 14°: Da apresentação pessoal dos discentes:  

 

II. O discente deverá apresentar-se no campo de atividades com vestimentas de cor 

branca (camisa, calça e sapatos brancos); 

III. Em setores fechados como: centro cirúrgico, central de materiais esterilizados e centro 

obstétrico os acadêmicos deverão utilizar o vestimento branco conforme 

recomendação; 

IV. Nas atividades em creches e escolas o discente e/ou docente poderão utilizar camisa 

ou camiseta, preferencialmente com o logotipo da UDESC, com decotes discretos, 

abaixo do nível da cintura e calças compridas, não havendo a necessidade de usar 

branco e/ou jaleco, entretanto deverão utilizar o crachá de identificação da IES.  

V. O jaleco de manga longa é obrigatório. Não serão permitidos jalecos com logomarcas 

de outras instituições ou sem identificação. Todo jaleco deve ficar no mínimo um 

palmo acima do joelho (padrão de biossegurança). No campo de atuação, o jaleco 

deverá permanecer com todos os botões fechados; 

VI. Os calçados deverão ser brancos, fechados e de material impermeável. Priorizar 

calçados antiderrapantes, que não provoquem ruídos, evitando saltos muito altos e 

bico fino (não são permitidos cadarços). 
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VII. Apresentar-se em campo prático/estágio com unhas curtas e limpas, não é permitido o 

uso de esmalte e ou gliter,  é vetado o uso de unhas postiças. Atentar ao setor de 

oncologia e quimioterapia, os quais são vetados o uso de esmaltes.    

VIII. Proíbe-se o uso de adornos (anéis, correntes, brincos e piercing) conforme NR32. Não 

é permitido portar relógio de pulso.    

IX. É permitido o uso de maquiagens de tonalidades discretas, exceto nos setores de 

oncologia e quimioterapia, onde é proibido qualquer tipo de maquiagem. 

X. Para acadêmicos do sexo masculino, faz-se necessário apresentar-se barbeado. 

XI. Atentar para asseio corporal (evitando perfumes muito fortes) e manter bons hábitos 

de higiene pessoal. 

XII. É estritamente proibido gomas de mascar, em horários de aula teórico/prático e 

estágio. 

XIII. Apresentar-se ao campo munido de material de bolso (caneta vermelha e azul, garrote, 

tesoura, termômetro digital e caderneta). 

XIV. Levar para campo de aula teórico/prático, apenas os materiais necessários para a 

realização de atividades próprias da enfermagem. 

XV. O crachá de identificação é de uso obrigatório no campo prático, para o discente/ 

docente com a logomarca da UDESC (Anexo); 

XVI. Os cabelos deveram estar penteados e presos. Nos casos de cabelos longos deverá 

estar preso na forma de coque; 

XVII. Fica vetado à utilização de aparelhos eletrônicos no campo de estágio. Em casos 

excepcionais acordar o uso com o docente antes do inicio das atividades; 

 

Parágrafo 15° - Quanto aos objetos pessoais, alimentação e estacionamento: 

 

I- O HOSPITAL não se responsabiliza por objetos pessoais de alunos 

professores.  

II- Os mesmos deverão adentrar ao HOSPITAL munidos apenas de uniforme e 

material de bolso. 
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III- É proibido fazer qualquer tipo de alimentação na área de assistência e posto de 

enfermagem  do HOSPITAL.  

IV- O HOSPITAL não fornecerá estacionamento para veículos de professores ou 

estagiários.  

 

 

V -PROFESSORES DO COMPONENTE CURRICULAR ESTÁGIO E 

ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 

 

Parágrafo 16°: O professor/supervisor de estágio será proposto pelo setor pedagógico do 

curso de graduação em Enfermagem homologado pela direção geral. Para atender às 

especificidades do estágio de cada curso, poderão ser indicados mais de um professor de 

estágio. 

 

Parágrafo Único - O supervisor deverá ter formação profissional em curso superior na área 

de formação afim. 

 

Artigo 17°: São atribuições do supervisor de estágio: 

 

I- Revisar e assinar o plano de atividade do discente, de modo a garantir a articulação 

entre as atividades planejadas com os conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidos 

pelo estagiário; 

II- Comunicar à coordenação de estágios quando constatar ou suspeitar da existência de 

distorções entre o previsto e o realizado no processo; 

III- Participar das atividades teóricas e do estágio nas disciplinas as quais está 

atuando; 

IV- Programar com os docentes supervisores de estágio, a operacionalização das 

atividades do estágio e o acompanhamento dos discentes nos diferentes locais; 

V- Participar com a coordenação setorial de estágio das reuniões junto às Instituições 

Concedentes para negociar os campos de atividades práticas e estágio. 
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VI- Acompanhar a coordenação setorial de estágio na realização do cronograma de 

atividade prática/estágio estabelecendo-se os grupos de discentes, docente supervisor, 

locais e períodos. 

VII- Acompanhar os acadêmicos na integração oferecida pela instituição concedente 

de campo de estágio na data pré-agendada pela Instituição de Ensino. 

VIII- Fazer reconhecimento prévio do campo de atividade prática/estágio das 

Instituições concedentes em relação aos seguintes aspectos: planta física; processos 

assistenciais e gerenciais; recursos humanos; materiais e tecnológicos; de maneira a 

facilitar apresentação e orientação dos discentes durante o período de atividade 

prática/estágio. 

IX- Agendar previamente atividades complementares de aprendizagem a serem 

desenvolvidas nos campos de atividade prática/estágio, conforme a necessidade e interesse 

dos discentes. 

X- Orientar os discentes quanto à dinâmica dos estágios, abordando, especialmente, os 

aspectos: apresentação pessoal, comportamento esperado, horário, critérios de avaliação e 

atividades a serem desenvolvidas. 

XI- Realizar avaliação contínua do desempenho do discente e compartilhar com os demais 

docentes da disciplina, buscando estratégias e desenvolvimento adequado às necessidades 

formativas de cada discente e respeitando o calendário estabelecido para as avaliações. 

XII- Controlar a freqüência dos discentes e manter atualização diária ou no máximo 

semanal no sistema. 

XIII- Comunicar ao docente responsável pelas disciplinas teórico-práticas e estágio 

as ocorrências administrativas e disciplinares pertinentes. 

 

Artigo 18° - Dá substituição de professor: 

 

I. O professor de estágio deverá comunicar à Coordenação Setorial de Estágio de 

Enfermagem, sempre que houver substituição de professor no campo de estágio, 

justificando a alteração; 
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II. O professor substituto deverá ter conhecimento das normas e rotinas da unidade ou 

serviço antes de atuar no campo. 

 

VI - QUANTO ÀS INFRAÇÕES E PENALIDADES 

 

Parágrafo 19° - Em caso do não atendimento das orientações contidas no manual de estágio, 

o professor supervisor imediato, terá autonomia para fazer cumprir este manual. 

 

Parágrafo 20° - O discente que infringir estas normas será passível das sanções a seguir 

especificadas, obedecendo à ordem: 

I. Advertência verbal do supervisor de estágio; 

II. Comunicação por escrito do supervisor ao discente na ficha de avaliação de atividade 

prática/estágio. Neste caso o coordenador de Estágio de enfermagem deverá também 

receber uma cópia do ocorrido.  

III. Cancelamento da atividade teórico prática e estágio. 

 

Parágrafo único – A qualquer das sanções disciplinares previstas nos itens I, II e III caberá 

recurso do estagiário, preliminarmente à Coordenação de Estágio e ao Colegiado do 

Departamento de Enfermagem. 

 

Parágrafo21° - As infrações éticas e morais cometidas pelo acadêmico estarão sujeitas às 

penalidades conforme o Regimento Geral da UDESC. 

 

 

VII – DAS AVALIAÇÕES 

 

Parágrafo 22 ° - Em cada etapa de estágio ou atividade teórico - prática, a avaliação do aluno 

será feita pelo professor supervisor que atribuirá nota em valor numérico expresso de 00 a 10, 

e refletirá, após a análise global, o desenvolvimento de aprendizagens, de competências e 

habilidades necessárias à formação do profissional.  
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Parágrafo único: As avaliações serão realizadas de acordo com os instrumentos específicos 

em anexo. 

 

 

VIII – DOS ACIDENTES OCUPACIONAIS 

 

Parágrafo 23° - A UDESC mantém contrato com seguradora para garantir a cada acadêmico 

um seguro contra acidentes pessoais, acidentes com riscos biológicos e /ou material perfuro-

cortantes. 

 

I. Parágrafo 24 ° - Os acidentes ocorridos durante as aulas teórico-práticos e estágio 

curricular deverão ser comunicados imediatamente ao supervisor de estágio e este ao 

Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), obedecendo aos critérios do 

protocolo definido pela UDESC (ver Guia técnico: exposição a matérias biológicos); 

 

Parágrafo 25° - Compete ao docente encaminhar e acompanhar o acadêmico em situações de 

acidente para os procedimentos cabíveis e deverá informar a coordenação setorial de estágio e 

o chefe de departamento. 

 

IX- DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Parágrafo 26°- O recente regulamento poderá ser modificado mediante proposta dos 

professores de estágio, com posterior aprovação do Coordenador de Estágio de Enfermagem. 

 

Parágrafo 27° - No Estágio Supervisionado II, os acadêmicos serão acompanhados por 

supervisão indireta, nos campos de estágio solicitados pelo acadêmico e de acordo com 

convênios estabelecidos entre as instituições e os docentes disponíveis pela Instituição de 

Ensino. 

 



 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este manual apresenta uma síntese das normas e rotinas atribuídas ao discente e 

docente nas atividades desenvolvidas em campo de estágio que serão extremamente 

importantes para o aprimoramento dos conhecimentos adquiridos durante a formação. Por 

meio de diversas atividades supervisionadas por profissionais extremamente qualificados e 

empenhados construção do conhecimento e orientação da prática do cuidado de Enfermagem. 
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ANEXO I - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES TEÓRICO-PRÁTICAS 

ACADÊMICO(A):___________________________________________________________ 

PROFESSOR(A):____________________________________________________________  

UNIDADE: _________________________________________________________________ 

 

Critérios de avaliação Peso dos 

critérios 

 

Nota 

Professor 

 

Aspectos Cognitivos 

1 Conhecimento técnico-científico. 0,0 à 1,0  

2 Desenvolvimento do raciocínio clínico 0,0 à 1,0  

3 Realizar a SAE de acordo com a Resolução COFEN 

358/2009 

0,0 à 1,5  

Aspectos Atitudinais 

4 Assistência Holística/humanística e ética profissional 0,0 à 1,0  

5 Cooperação e trabalho em equipe 0,0 à 1,0  

6 Assiduidade, pontualidade, apresentação pessoal e 

material de bolso 

0,0 à 0,5  

Aspectos Procedimentais 

7 Biossegurança, controle da infecção e manejo 

ambiental 

0,0 à 0,5  

8 Comunicação oral e escrita (registro e anotações 

claras e objetivas) 

0,0 à 1,0  

9 Destreza técnica-manual 0,0 à 1,5  

10 Organização e planejamento 0,0 à 1,0  

TOTAL  (até 10,0)  

OBSERVAÇÕES_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

________________________                                          _____________________________ 

Acadêmico                                                             Professor Supervisor 



 

 

 

ANEXO 2 - DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

TEÓRICO-PRÁTICAS 

 

2.1 Conhecimento técnico científico: Responde os questionamentos dos professores, 

relaciona o conteúdo teórico com a prática vivenciada, desenvolve as técnicas de enfermagem 

corretamente. 

 

2.2 Desenvolvimento do raciocínio clínico: Tem capacidade de relacionar os conteúdos das 

disciplinas básicas para compreender a situação clínica apresentada pelo paciente/usuário. 

Descreve e identifica sinais e sintomas e intervém estabelecendo prioridades. 

 

2.3 Realiza a SAE de acordo com a resolução do COFEN 358/2009 

I - Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermagem) - processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 

que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

II - Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos dados 

coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar 

os resultados esperados. 

III - Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

IV - Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem. 

V - Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças 

ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 
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2.4 Assistência humanística e ética profissional: 

- Assistência humanística: apresenta-se ao paciente e familiar; identifica-se; 

desenvolve empatia; visualiza o paciente como um cidadão; respeita os direitos do paciente e 

sua privacidade; estabelece um processo de comunicação adequado e explica o procedimento 

ao paciente. Priorizar ações que garantam a segurança do paciente. 

- Ética profissional: apresenta estabilidade emotiva; conhece e respeita o código de 

ética e a lei do exercício profissional; demonstra expressão verbal e corporal adequada ao 

ambiente, (tom de voz, gestos). Relaciona-se adequadamente com a equipe multiprofissional 

mantendo o respeito. Respeita as normas e rotinas da Instituição campo teórico prático e 

estágio. 

 

2.5 Cooperação e trabalho em equipe: Colabora com os colegas e equipe 

multiprofissional, é solidário e cooperativo com os demais, integra-se na equipe de trabalho.  

 

2.6 Assiduidade, pontualidade, apresentação pessoal e material de bolso: Dá ênfase a 

pontualidade e assiduidade. Apresenta-se compatível com as normas deste manual 

(Apresentação pessoal). Dispõe de material de bolso. 

 

2.7 Biossegurança, controle da infecção e manejo ambiental: Utiliza-se da ergonomia para 

a realização dos procedimentos; respeita/aplica os princípios de assepsia e antissepsia; aplica 

os procedimentos padrões de isolamentos; lava as mãos antes e após os procedimentos; utiliza 

os EPI adequadamente; descarta os resíduos de forma adequada, respeita normas para 

adentramento em áreas de risco onde há radiação. 

 

2.8 Comunicação oral e escrita: Realiza os registros de enfermagem de forma clara e 

objetiva, no prontuário do paciente. Registra as intercorrências e atividades realizadas no 

prontuário do paciente no momento em que acontecem. A passagem de plantão contempla a 

identificação do paciente, patologia, procedimentos realizados, intercorrências e assistência 

prestada. 
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2.9 Destreza técnica-manual: Desempenha os procedimentos e técnicas fundamentadas 

cientificamente, em tempo hábil adaptando-se aos recursos disponíveis. Otimiza o tempo e 

recursos, evitando desperdícios. 

 

2.10 Organização e planejamento:Organiza as atividades dentro do tempo disponibilizado 

para atuação prática. Planeja as atividades evitando o desperdício de tempo, recursos e 

material e elegendo ordenação prioritária.  

 



 

 

 

ANEXO 3- INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO I  

ACADÊMICO(A): _________________________________________________________ 

PROFESSOR (A): ___________________________________________________________ 

UNIDADE: _________________________________________________________________ 

 

Critérios de avaliação Peso dos 

critérios 

Nota 

Professor 

 

Aspectos Cognitivos 

1 Conhecimento técnico-científico. 0,0 à 1,0  

2 Desenvolvimento do raciocínio clínico 0,0 à 1,0  

3 Realizar a SAE de acordo com a Resolução 

COFEN 358/2009 

0,0 à 1,5  

Aspectos Atitudinais 

4 Assistência Holística/humanística e ética 

profissional 

0,0 à 1,0  

5 Cooperação e trabalho em equipe 0,0 à 1,0  

6 Assiduidade, pontualidade, apresentação pessoal e 

material de bolso 

0,0 à 0,5  

Aspectos Procedimentais 

7 Biossegurança, controle da infecção e manejo 

ambiental 

0,0 à 0,5  

8 Comunicação oral e escrita (registro e anotações 

claras e objetivas) 

0,0 à 1,0  

9 Destreza técnica-manual 0,0 à 1,5  

10 Organização e planejamento 0,0 à 1,0  

TOTAL  (até 10,0)  

OBSERVAÇÕES_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________                                          _____________________________ 

Acadêmico                                                             Professor Supervisor



 

 

 

ANEXO 4 - DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I 

 

4.1 Conhecimento técnico científico: Responde os questionamentos dos professores, 

relaciona o conteúdo teórico com a prática vivenciada, desenvolve as técnicas de enfermagem 

corretamente. 

 

4.2Desenvolvimento do raciocínio clínico: Tem capacidade de relacionar os conteúdos das 

disciplinas básicas para compreender a situação clínica apresentada pelo paciente/usuário. 

Descreve e identifica sinais e sintomas e intervém estabelecendo prioridades. 

 

4.3Realiza a SAE de acordo com a resolução do COFEN 358/2009 

I - Coleta de dados de Enfermagem (ou Histórico de Enfermgem) - processo 

deliberado, sistemático e contínuo, realizado com o auxílio de métodos e técnicas variadas, 

que tem por finalidade a obtenção de informações sobre a pessoa, família ou coletividade 

humana e sobre suas respostas em um dado momento do processo saúde e doença. 

II - Diagnóstico de Enfermagem - processo de interpretação e agrupamento dos dados 

coletados na primeira etapa, que culmina com a tomada de decisão sobre os conceitos 

diagnósticos de enfermagem que representam, com mais exatidão, as respostas da pessoa, 

família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença; e que 

constituem a base para a seleção das ações ou intervenções com as quais se objetiva alcançar 

os resultados esperados. 

III - Planejamento de Enfermagem - determinação dos resultados que se espera 

alcançar; e das ações ou intervenções de enfermagem que serão realizadas face às respostas da 

pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, 

identificadas na etapa de Diagnóstico de Enfermagem. 

IV - Implementação - realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de 

Planejamento de Enfermagem. 

V - Avaliação de Enfermagem - processo deliberado, sistemático e contínuo de 

verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um 

dado momento do processo saúde doença, para determinar se as ações ou intervenções de 

enfermagem alcançaram o resultado esperado; e de verificação da necessidade de mudanças 

ou adaptações nas etapas do Processo de Enfermagem. 
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4.4 Assistência humanística e ética profissional 

- Assistência humanística: apresenta-se ao paciente e familiar; identifica-se; 

desenvolve empatia; visualiza o paciente como um cidadão; respeita os direitos do paciente e 

sua privacidade; estabelece um processo de comunicação adequado e explica o procedimento 

ao paciente. 

- Ética profissional: apresenta estabilidade emotiva; conhece e respeita o código de 

ética e a lei do exercício profissional; demonstra expressão verbal e corporal adequada ao 

ambiente, (tom de voz, gestos e meneios). Relaciona-se adequadamente com a equipe 

multiprofissional mantendo o respeito. Respeita as normas e rotinas da Instituição campo 

teórico prático e estágio. 

 

4.5 Cooperação e trabalho em equipe : Colabora com os colegas e equipe multiprofissional, 

é solidário e cooperativo com os demais, integra-se na equipe de trabalho.  

 

4.6 Assiduidade, pontualidade, apresentação pessoal e material de bolso: Dá ênfase a 

pontualidade e assiduidade. Chega antes do horário marcado. Apresenta-se compatível com as 

normas deste manual (Apresentação pessoal). Dispõe de material de bolso. 

 

4.7 Biossegurança, controle da infecção e manejo ambiental: Utiliza-se da ergonomia para 

a realização dos procedimentos; respeita/aplica os princípios de assepsia e antissepsia; aplica 

os procedimentos padrões de isolamentos; lava as mãos antes e após os procedimentos; utiliza 

os EPI adequadamente; descarta os resíduos de forma adequada, respeita normas para 

adentramento em áreas de risco onde há radiação. 

 

4.8 Comunicação oral e escrita: Realiza os registros de enfermagem de forma clara e 

objetiva, no prontuário do paciente. Registra as intercorrências e atividades realizadas no 

prontuário do paciente no momento em que acontecem. A passagem de plantão contempla a 

identificação do paciente, patologia, procedimentos realizados, intercorrências e assistência 

prestada. 
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4.9 Destreza técnica-manual :Desempenha os procedimentos e técnicas fundamentadas 

cientificamente, em tempo hábil adaptando-se aos recursos disponíveis. Otimiza o tempo e 

recursos, evitando desperdícios. 

 

4.10 Organização e planejamento: Organiza as atividades dentro do tempo disponibilizado 

para atuação prática. Planeja as atividades evitando o desperdício de tempo, recursos e 

material e elegendo ordenação prioritária.  



 

 

 

ANEXO 5 - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

 

ACADÊMICO (A): _________________________________________________________ 

PROFESSOR (A): __________________________________________________________ 

UNIDADE: _________________________________________________________________ 

 

Fatores de avaliação Aluno 

20% 

Professor 

40% 

Enfermeiro 

40% 

Média da 

Avaliação 

1 Administração e Gerenciamento     

2 Produtividade     

3 Tomada de decisões     

4 Competências e Habilidades     

5 Ética profissional     

6 Cooperação com a equipe de 

enfermagem 

    

7 Relações humanas     

8 Liderança     

9 Conhecimento técnico-científico     

10 Biossegurança, controle da 

infecção e manejo ambiental 

    

TOTAL     

OBSERVAÇÕES_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

________________________                                          _____________________________ 

Acadêmico                                                              Professor Supervisor 

 



 

 

 

ANEXO 6 - DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

 

Conforme o Plano Político Pedagógico do Curso de Enfermagem (PPC), Estágio 

Curricular Supervisionado II será expressa através de notas variáveis de 0,0 (zero vírgula 

zero) a 10,0 (dez vírgula zero) e poderá compreender a média aritmética simples ou 

ponderada da somatória dos possíveis instrumentos utilizados nas verificações de 

aprendizagem, a critério do docente, estabelecidos no plano de ensino. Os conceitos ótimo, 

bom, regular e insuficiente servirão apenas para orientar o aluno quanto ao desempenho geral 

e não serão considerados atributos de valor em nota. 

 Critérios: Ótimo: 9-10; Bom: 7-8; Regular: 5-6; Insuficiente: 0-4. 

 

6.1 Administração e Gerenciamento: 

Ótimo (9-10) - Demonstra sistematicamente um trabalho organizado, dispondo 

ordenadamente do tempo e recursos necessários às suas ações. Desempenha atividades não 

rotineiras estabelecendo prioridades. Desenvolve uma visão geral da unidade. Colabora na 

efetivação da RDC 50, e NR Nos 33 e 32 estabelecidas pelo MS. 

Bom (7-8) - O trabalho é organizado deixando transparecer alguma falha nas suas 

ações considerando intercorrências. Resolve problemas e dirige com facilidade e organização. 

É capaz de identificar os diferentes serviços. 

Regular (5-6) – Ocasionalmente demonstra ser desordenado, principalmente nas 

intercorrências ou não participa das mesmas. Limita-se à rotina fazendo apenas o que lhe é 

determinado. 

Insuficiente (0-4) – Atua sempre de modo desordenado, principalmente nas 

intercorrências ou não participa das mesmas. Limita-se à rotina fazendo apenas o que lhe é 

determinado. 

 

6.2 Produtividade: 

Ótimo (9-10) - A produção está sempre acima do esperado incluindo tarefas 

complexas e/ ou situações não habituais, podendo-se confiar seguramente na sua qualidade. 

Produz com rapidez. Consegue adaptar-se as rotinas e especificidades do serviço, com 

excelente produção.  
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Bom (7-8) - Mantém a produção dentro do esperado incluindo tarefas complexas e/ ou 

situações fora do comum, não apresenta falhas comuns. Executa todo o trabalho que lhe é 

determinado de modo pontual. 

Regular (5-6) - Produção regular dentro do esperado considerando tarefas simples e 

condições normais de trabalho; apresenta raramente falhas comuns. 

Insuficiente (0-4) - Produção inadequada atinge apenas 50% das tarefas que lhes foram 

designadas. Comete erros normalmente. Moroso, inseguro, desperdício de tempo. 

 

6.3 Tomada de Decisões  

Ótimo (9-10) - Decisões são tomadas sempre voltadas para a otimização e 

maximização das suas ações levando em conta aspectos da criatividade. As decisões são 

orientadas pela análise prévia das situações e direcionadas a organização e planejamento da 

unidade 

Bom (7-8) - Toma decisões com alto grau de bom senso, demonstrando sempre o 

espírito de criatividade nas situações comuns. As decisões são mais voltadas ao atendimento 

do usuário/paciente e as práticas assistenciais. Demanda supervisão na execução de 

atividades. 

Regular (5-6) - Na tomada de decisões apresenta certo grau de bom senso, 

necessitando de instruções detalhadas nas situações fora do comum, sem criatividade. 

Necessita de supervisão. 

Insuficiente (0-4) - É necessário fornecer-lhe sempre instruções detalhadas para a 

tomada de decisões, raramente toma uma decisão. Exige supervisão direta constante. 

 

6.4 Competências e Habilidades: 

Ótimo (9-10) - Empenha-se constantemente em desenvolver a competência 

profissional, aproveitando as oportunidades para desenvolver suas aptidões. Conhece e 

exercita integralmente a Lei do Exercício Profissional. Conhece as habilidades e 

competências previstas para o enfermeiro presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais. 
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Bom (7-8) - Apresenta harmonia entre interesses e aptidões pessoais e seu rendimento 

e satisfação no trabalho; atento às novas oportunidades. Apresenta eficácia nas suas ações/ faz 

coisas certas de modo certo. Conhece a maior parte da Lei do Exercício Profissional. 

Regular (5-6) - Quase sempre perde o rendimento em situações rotineiras; demonstra 

pouco entusiasmo com novas oportunidades. Apresenta alguns erros; busca a melhora 

gradativa.Conhece pouco a Lei do Exercício Profissional. 

Insuficiente (0-4) - Não se preocupa em desenvolver novas habilidades e não está 

atento às novas oportunidades. Baixo rendimento. É indiferente ao trabalho bem feito. Comete 

erros e prejudica o andamento do trabalho. Não conhece a Lei do Exercício Profissional. 

 

6.5 Ética Profissional  

Ótimo (9-10) - Apresenta ótima estabilidade emotiva, adequação e harmonia no 

vestuário. Solícito em todas as situações, expressão corporal adequada (gestos, postura). 

Pontualidade na entrega de relatórios e tarefas. Comprometido: sem ausências e atrasos. 

Respeita integralmente a equipe de saúde, docentes usuários e familiares Exercita o Código de 

Ética Profissional.  

Bom (7-8) - Denota evidente cuidado pessoal, observância da uniformidade, boa 

estabilidade emotiva e adequação dos movimentos e postura corporal. Pontualidade e 

freqüência aos compromissos. Ausência ou atraso justificado. Respeita e relaciona-se 

adequadamente com a equipe de saúde e docentes. Exercita a maior parte do Código de Ética 

Profissional. 

Regular (5-6) - Aparência limpa, observância da uniformidade, descuida de sua 

postura, emotividade às vezes inadequada. Pontualidade e freqüência – regular. Alguns 

atrasos e ausências. Exercita com dificuldade o Código de Ética Profissional. 

Insuficiente (0-4) - Emotivamente instável em situações normais ou corriqueiras, 

inobservância da uniformidade, modo de agir inadequado. Pontualidade e freqüência 

insuficiente. Muitas ausências e atrasos. Não exercita o Código de Ética Profissional. 

 

6.6 Relações Humanas (família e usuário): 

Ótimo (9-10) - Dedica-se ao trabalho com a máxima presteza, dispensa diretrizes para 

alcançar resultados, ótima assiduidade e pontualidade. Coopera ao máximo, voltado sempre 
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ao resultado final do grupo. Estabelece um processo de comunicação que contempla todas as 

linguagens (verbal, não-verbal). Estabelece uma relação profissional adequada com todos os 

serviços da instituição/ ou equipe multidisciplinar. Apresenta estabilidade emotiva. 

Bom (7-8) - Necessita de pequenas diretrizes para conseguir resultados desejáveis, 

dedicado, assíduo e pontual. Apresenta-se sempre cooperativo; não espera ser solicitado. 

Comunica-se adequadamente 

Regular (5-6) - Exige orientação normal no desempenho de suas tarefas, não é 100% 

assíduo e pontual, moroso em seu trabalho; coopera quando solicitado. 

Insuficiente (0-4) - Necessita constante vigilância e fiscalização para consecução de 

suas tarefas. Não se pode depender de seus serviços. Atrasa-se freqüentemente. Não coopera 

com o grupo; isola-se nos afazeres. 

 

6.7 Cooperação com a equipe de enfermagem: 

Ótimo (9-10) - Integra-se na equipe de trabalho, conduzindo-a a resultados positivos, 

facilidade de relacionamento e confiança inspirada. Centraliza em seus atos a humanização. 

Bom (7-8) - Integrado na equipe de trabalho, disposto a cooperar e ajudar. Desenvolve 

medidas práticas de humanização. 

Regular (5-6) - Apresenta dificuldades no relacionamento com a equipe de trabalho. 

Deixa transparecer preocupação com os aspectos de humanização. 

Insuficiente (0-4) - Apático com o grupo de trabalho, não coopera ou ajuda. Falta 

sinceridade e lealdade em seus atos. 

 

6.8 Liderança: 

Ótimo (9-10) - É segura e assertivo suas comunicações. Denota habilidade de 

influenciar e conduzir pessoas. Desenvolvida capacidade para delegar funções. Conduz o 

grupo para o alcance de objetivos institucionais. 

Bom (7-8) - Demonstra assertividade e segurança em quase todas as situações. Boa 

capacidade para delegar funções. Boa habilidade de influenciar e conduzir pessoas. Contribui 

com o grupo utilizando estratégias de integração grupal. 
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Regular (5-6) - Aparenta dificuldade em conduzir e influenciar pessoas. Denota 

insegurança nas suas comunicações. Relaciona-se bem com o grupo apresentando algumas 

limitações. 

Insuficiente (0-4) - Inabilidade aparente para conduzir pessoas e para delegar funções 

profissionais. Apresenta dificuldades no relacionamento e na integração com o grupo. 

 

6.9 Conhecimento técnico-científico 

Ótimo (9-10) - Desempenha ações de enfermagem em todos os níveis de atenção à 

saúde (primário, secundário e terciário) de modo integrado com as políticas públicas do 

sistema de saúde vigentes no país. É estudioso. Traduz em ações o pensamento crítico de 

analisar os problemas de saúde de indivíduos e coletividades, por meio de soluções técnicas 

baseadas em evidências científicas. Realiza novas leituras para responder as evidências 

clínicas situacionais.  

Bom (7-8) - Desempenha ações de enfermagem em todos os níveis de atenção à saúde 

(primário, secundário e terciário) de modo nem sempre integrado com as políticas públicas do 

sistema de saúde vigentes no país. Estuda o suficiente para compreender o sistema. Traduz em 

ações, na maioria das vezes, o pensamento crítico de analisar os problemas de saúde de 

indivíduos e coletividades, por meio de soluções técnicas na maioria das vezes baseadas em 

evidências científicas.  

Regular (5-6) - Desempenha ações de enfermagem com dificuldade de entender todos 

os níveis de atenção à saúde (primário, secundário e terciário) prejudicando a integração com 

as políticas públicas do sistema de saúde vigentes no país. Às vezes traduz em ações o 

pensamento crítico de analisar os problemas de saúde de indivíduos e coletividades, por meio 

de soluções técnicas baseadas em evidências científicas. 

Insuficiente (0-4) - Desempenha ações de enfermagem com dificuldade de entender 

todos os níveis de atenção à saúde de modo integrado com as políticas públicas do sistema de 

saúde vigentes no país. Não traduz em ações o pensamento crítico de analisar os problemas de 

saúde de indivíduos e coletividades e utiliza raramente soluções técnicas baseadas em 

evidências científicas. 

 

6.10 Biossegurança, controle da infecção e manejo ambiental 
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Ótimo (9-10) - Trabalha de modo seguro, respeitando as normas de biossegurança e de 

preservação ambiental. Exerce o controle de riscos ocupacionais e o controle da infecção no 

ambiente de trabalho. Executa as precauções recomendadas no manejo com sangue e fluidos 

corporais, incluindo a manipulação cuidadosa de instrumentos perfurantes e cortantes 

contaminados com materiais biológicos e o descarte de materiais em local apropriado. 

Respeita as normas para o adentramento em áreas de risco onde são emitidas elevadas doses 

de radiação. Colabora na efetivação das NR Nos 33 e 32 estabelecidas pelo Ministério da 

Saúde. 

Bom (7-8) - Trabalha de modo seguro, respeitando, na maior parte das vezes, as 

normas de biossegurança e de preservação ambiental. Exerce, na maior parte das vezes, o 

controle de riscos ocupacionais e o controle da infecção hospitalar no ambiente de trabalho. 

Executa as precauções recomendadas no manejo com sangue e fluidos corporais, incluindo a 

manipulação cuidadosa de instrumentos perfurantes e cortantes contaminados com materiais 

biológicos e o descarte de materiais em local apropriado. Respeita as normas para o 

adentramento em áreas de risco onde são emitidas elevadas doses de radiação.  

Regular (5-6) - Trabalha de modo seguro, com dificuldade para respeitar as normas de 

biossegurança e de preservação ambiental. Exerce com dificuldade o controle de riscos 

ocupacionais e o controle da infecção hospitalar no ambiente de trabalho. Executa 

precariamente as precauções recomendadas no manejo com sangue e fluidos corporais, 

incluindo a manipulação cuidadosa de instrumentos perfurantes e cortantes contaminados com 

materiais biológicos e o descarte de materiais em local apropriado. Nem sempre respeita as 

normas para o adentramento em áreas de risco onde são emitidas elevadas doses de radiação.  

Insuficiente (0-4) - Trabalha de modo inseguro, não respeitando as normas de 

biossegurança e de preservação ambiental. Não exerce o controle de riscos ocupacionais e o 

controle da infecção hospitalar no ambiente de trabalho. Não executa as precauções 

recomendadas no manejo com sangue e fluidos corporais, incluindo a manipulação cuidadosa 

de instrumentos perfurantes e cortantes contaminados com materiais biológicos e o descarte 

de materiais em local apropriado. Desconhece as normas para o adentramento em áreas de 

risco onde são emitidas elevadas doses de radiação. 



 

 

 

ANEXO 7 - INSTRUMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES 

TEÓRICO-PRÁTICAS E ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I  

 

ACADÊMICO (A): __________________________________________________________ 

PROFESSOR (A): ___________________________________________________________ 

UNIDADE: _________________________________________________________________ 

DATA ENTRADA SAÍDA CARGA 

HORÁRIA 

ASSINATURA DO 

ACADÊMICO 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

OBSERVAÇÕES_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

________________________                                          _____________________________ 

Acadêmico                                                              Professor Supervisor 

 



 

 

 

ANEXO 8 - INSTRUMENTO PARA ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

 

ACADÊMICO (A): __________________________________________________________ 

PROFESSOR (A): ___________________________________________________________ 

UNIDADE: ________________________________________________________________ 

DATA ENTRADA SAÍDA CARGA 

HORÁRIA 

ASSINATURA DO 

ACADÊMICO 

ASSINATURA DO 

ENFERMEIRO 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

OBSERVAÇÕES_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

________________________                                          _____________________________ 

Acadêmico                                                              Professor Supervisor 

 



 

 

 

ANEXO 9 -ACOMPANHAMENTO DAS VISITAS DOCENTES AOS ACADÊMICOS 

EM ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II 

 

ACADÊMICO (A): __________________________________________________________ 

PROFESSOR (A): ___________________________________________________________  

UNIDADE: _________________________________________________________________ 

 

 

DATA HORA ORIENTAÇÕES ASSINATURA ACAD. 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 



 

 

 

ANEXO 10 –  BORDADO PADRÃO PARA JALECO/UDESC 

 

A - Para bordado no bolso região ântero-superior do jaleco. 

 

 

B – Para bordado Manga Direita 

 

 

C – Para bordado Manga Esquerda 

 



 

 

 

ANEXO 11 - MODELO DE CRACHÁ PARA PROFESSOR/SUPERVISOR D 

ESTÁGIO E ACADÊMICO  

 


