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   Cartilha de Orientações Acadêmicas 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado regido pela lei 11.788 de 25 de setembro de 

2008. Sendo um componente do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem 

da Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares e será oferecido como 

atividade supervisionada por professores vinculados à instituição de ensino. Trata-se de uma 

atividade complementar à formação acadêmica e profissional, de articulação teoria-prática, é 

uma forma de interação entre a instituição de ensino e as unidades de atenção à saúde, onde os 

estágios são realizados. A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá 

totalizar 20% (vinte por cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem 

proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação. Sendo assim, o Curso de Enfermagem possui carga horária 

obrigatória de 800 horas no currículo do curso, sendo realizado nos dois últimos períodos. 

Divide-se em 400 horas obrigatórias no 8° período, na área de Atenção Primária e Secundária, 

e 400 horas obrigatórias no 9º período, na área de Atenção Terciária.  

A atividade de estágio tem como finalidades:  

I- Aprimoramento do estudante - intertextualização teoria-prática.  

II- Preparação profissional, desenvolvimento de habilidades e atitudes, configurando-se 

como espaço para esclarecimento de dúvidas e discussão de temas pertinentes a área 

saúde.  

  

2. OBJETIVOS  

 

Orientar os alunos de maneira simples e direta sobre as normas e a forma de 

comportar no campo de Estágio, bem como informar a lista de material necessário para o 

desenvolvimento do mesmo.  

 

2.1. GERAL  

 

Possibilitar ao estudante as reflexões teórico/prática e aperfeiçoamento das 

competências específicas concernentes ao profissional enfermeiro, capacitando-o para o 
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exercício legal da profissão, por meio da concretização dos pressupostos teóricos e práticos, 

em atenção primária, secundária e terciária. 

 

2.2. ESPECÍFICOS  

 

I. Realizar atividades de investigação, análise, intervenção, implementação e avaliação 

da realidade profissional de áreas específicas de atuação da enfermagem; 

II.  Aplicar os conhecimentos adquiridos nos períodos anteriores; 

III.  Propor novas alternativas de trabalho e produção; 

IV.  Realizar experiências em situações concretas relacionadas à área do conhecimento da 

enfermagem; 

V. Interagir com outras áreas do conhecimento, profissionais da saúde inseridos no 

mercado de trabalho, de modo a utilizar e acrescentar conhecimentos diversos para 

apresentar e atuar em uma equipe multiprofissional;  

VI.  Identificar suas próprias condutas, afetivas, cognitivas, técnicas e éticas, a partir de 

situações que irão contribuir para seu desempenho futuro; 

VII.  Descrever o contexto de atuação profissional e seus desafios contemporâneos; 

VIII.  Propor soluções, utilizando o conhecimento técnico e prático em variados processos de 

desenvolvimentos de atividades e tarefas;  

IX.  Difundir o conhecimento da área de enfermagem e de sua produção aos colegas de 

trabalho e usuários; 

X. Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em todos os setores onde 

estiver estagiando, sob supervisão;  

XI.  Realizar Educação Permanente em Saúde com os profissionais da área da enfermagem 

e outros, quando se fizer necessário.  

 

3. LOCAIS DE ESTÁGIO  

 

Os acadêmicos serão subdivididos em grupos conforme legislação vigente de estágio 

para facilitar à dinâmica nos diversos setores dos hospitais e unidades de estratégia da saúde 

da família e melhor aproveitamento do estágio, a saber:  

Centro de Terapia Intensiva, Pronto Socorro, Bloco Cirúrgico, Centro de Material 

Esterilizado – CME, Clínica Médico Cirúrgica, Bloco Obstétrico e Sala de Parto, Alojamento 

Conjunto, Pediatria, Traumato e Ortopedia e Unidades da Estratégia Saúde da Família. 
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O Estágio Curricular Supervisionado encontra-se apoiado em instrumento jurídico, 

celebrado entre a Faculdade Presidente Antônio Carlos de Governador Valadares e unidades 

concedentes. 

Semestralmente, o Coordenador do Curso divulgará o calendário/cronograma de 

atividades relativas à distribuição dos estudantes, professores, áreas de atuação e seminários 

referentes ao estágio.  

 

4. NORMAS E COMPORTAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁG IO  

 

O Estágio Curricular será pautado em regras predeterminadas junto às instituições de 

saúde. Consta dos seguintes protocolos:  

a) O acadêmico deve estar regulamente matriculado e com cartão de vacina em dia; 

b) O acadêmico deverá está  aprovado em todas as disciplinas que antecede o  

Estágio Supervisionado I e II. 

c) O acadêmico deverá providenciar a documentação necessária para início das 

atividades nas datas determinadas no cronograma de estágio do Curso de 

Enfermagem. Documentação esta disponível para download no link do estágio no site 

da Faculdade: www.unipacgv.com.br > Acadêmico > Estágio. 

d) Devem portar sempre o crachá de identificação com fotografia; 

e) O horário do estágio acontecerá no período matutino de 07h00min às 11h00min e no 

período vespertino 13h00min às 17h00min, deve ser cumprido rigorosamente por 

professores e estudantes tendo uma tolerância de 10 minutos de atraso, no máximo três 

vezes no semestre letivo; 

f) Os hospitais e Unidades de Estratégia de Saúde da Família não fornecerão refeições 

(café da manhã, almoço e lanche) para os estudantes e Professores e/ou Assistente.  

g) Os acadêmicos não poderão trocar seus horários de estágio com outros colegas e 

deverão adequar-se as suas cargas horárias locais; 

h) As faltas dos acadêmicos deverão ser justificativas, e posteriormente deverá ser 

reposta conforme cronograma estipulado pelo Coordenador do Curso e Professor 

Orientador; 

i) Os estudantes devem comparecer ao local de estágio devidamente uniformizado com 

roupa e jaleco branco com identificação da Faculdade Presidente Antônio Carlos de 

Governador Valadares, calçado branco e fechado. Não é permitido o uso de sapatilhas 

que deixam o peito do pé exposto. Adornos são proibidos, conforme NR 32 em suas 



6 

 

Disposições Gerais, tais como: bonés, piercings, brincos, colares, pulseiras e anéis, 

aliança. As unhas devem ser curtas com no máximo 1mm fora da borda da polpa 

digital; se pintadas, somente com esmaltes renda. Os cabelos devem estar diariamente 

limpos, presos em coques ou rabo-de-cavalo, e utilizando touca, nunca soltos. 

Maquiagens são para ambientes festivos e informais. Evite-as, seja discreto. Os 

homens devem estar sem barba; 

j) Hábitos de se alimentar, chupar balas, lanchar, gomas de mascar nas dependências de 

instituições de saúde hospitalar e ou ambulatoriais em contato com pacientes devem 

ser abolidos;  

k) A presença de relógio com ponteiro de segundos é obrigatória, porém dentro do bolso 

do jaleco;  

l) Não fumar em ambiente de saúde é amparado por Lei Federal, respeite! Conforme 

Resolução 9294 de 15 de julho de 1996 em seu Art. 2° “É proibido o uso de cigarros, 

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou de qualquer outro produto fumígero, derivado ou 

não do tabaco, em recinto coletivo, privado ou público, salvo em área destinada 

exclusivamente a esse fim, devidamente isolada e com arejamento conveniente”. Além 

da Lei n°12.546 de 15 de dezembro de 2011. 

m) Portar caderno de notas (bloco), caneta azul e material de bolso: termômetro, 

esfigmomanômetro, estetoscópio, relógio, lanterna, fita métrica, roteiro de estágio por 

setor e roteiro de anamnese/exame físico; 

n) Não poderão transitar por outros setores dos hospitais sem acompanhamento do 

Professor Orientador e/ou Assistente e sem autorização prévia; 

o) Não deverão levantar questionamentos das condutas de outros profissionais da saúde 

lotados na instituição onde estão realizando o estágio. Para tanto, terão momento para 

fazê-lo com os seus Professores e/ou Assistentes.  Quaisquer dúvidas deverão ser 

esclarecidas com estes e não com os funcionários dos locais de Estágio. 

p) Evite gritar, use tom de voz baixo e fale pausadamente quando estiver nas 

dependências hospitalares e ambulatoriais, perceba o ambiente ao seu redor; 

q) Evite aglomerações nos corredores, postos de enfermagem ou próximo aos leitos.  

r) Proibido uso de celular; deixe seu aparelho em bolsas e desligados (estes interferem 

em equipamentos de manutenção da vida); exceto para Professores que deverão ficar 

com o mesmo no “vibra call”; 

s) Mantenha suas roupas limpas e passadas. A aparência pessoal é mais uma ferramenta 

no dia-a-dia profissional; 
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t) Se usar perfumes, evite os de fragrância acentuada; 

u) Guarde para si comentários jocosos. O paciente é que está ao seu dispor para que você 

aumente seus conhecimentos e também terá uma opinião a seu respeito; 

v) O sigilo profissional é fundamental e ético; 

w) É proibido a realização de procedimentos sem a supervisão do Professor Orientador 

e/ou Assistente ou do Enfermeiro da Unidade; 

x) Lembre-se de chamar as pessoas pelo nome, não há nada mais agradável do que ouvir 

nosso nome; 

y) Perceba seu campo de estágio como um todo, seja ele hospitalar, ou unidade de saúde. 

A percepção fina é uma grande aliada das nossas ações assistenciais; 

z) Seja econômico (a) e cuidadoso (a) ao manipular materiais de consumo; 

aa) Comunique imediatamente ao Professor caso ocorra qualquer dano, estrago nos 

materiais/equipamentos permanentes da Unidade. 

bb) Comunique imediatamente ao Professor caso ocorra alguma acidente com material 

contaminado, perfuro-cortante ou que tenha causado algum dano à sua integridade 

física. 

OBS: Os acadêmicos que não cumprirem quaisquer dessas regras serão convidados a se 

retirar dos campos de estágio e não poderão retornar até que seja resolvido. 

 

5. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPERADAS NA FORMAÇÃO  DOS 

ESTUDANTES, SEGUNDO AS CLÍNICAS 

 

5.1. Atenção básica 

   

a) Conhecer e manusear todos os formulários utilizados na unidade do Programa de Saúde da 

Família; 

b) Realizar ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, trabalhando a promoção e a 

proteção da saúde e prevenindo agravos, através de atividades educativas (Planejar, 

Desenvolver e Executar). Realizar diagnósticos de enfermagem, tratamento, reabilitação e 

manutenção da saúde individual e coletiva; 

c) Realizar Educação Continuada para a equipe da Unidade Estratégia da Família, buscando 

os temas prioritários junto à equipe e a Enfermeira responsável. Cumprindo as etapas de 

planejamento, elaboração do treinamento, e finalizando ao ministrar o mesmo; 



8 

 

d)  Trabalhar com tecnologias de elevada complexidade e fácil manuseio.  Orientar-se pelos 

princípios da universalidade, da acessibilidade, da coordenação do cuidado, da 

continuidade, da integralidade, da responsabilidade, da humanização, da equidade e da 

participação social;  

e) Utilizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) nas atividades inerentes a 

profissão; 

f) Conhecer o processo de territorialização e mapeamento da área de abrangência do PSF, 

bem como, conhecer a planta física, a estrutura e funcionamento da unidade de trabalho.  

g) Aprender a identificar grupos, famílias e indivíduos em situação de risco;  

h) Conhecer e utilizar os manuais e protocolos do Ministério da Saúde e da gestão local.  

i) Realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros 

agravos e situações de importância local;  

j) Promover a mobilização e participação da comunidade, identificando parceiros e recursos 

na comunidade que possam viabilizar as ações de intersetorialização;  

k) Aprender a importância e o registro das atividades do sistema nacional de informação na 

atenção básica;  

l) Registrar de forma clara, objetiva e sistematizada no prontuário do paciente a consulta 

e/ou procedimento realizado; 

m) Solicitar quando necessário exames complementares e prescrever medicações, de acordo 

com os protocolos ou normas técnicas estabelecidas pela gestão municipal ou federal, 

desde que esteja dentro da legalização profissional; 

n) Construir projetos de intervenção; 

o) Compreender a importância do trabalho em equipe e facilitar a relação entre os 

profissionais; 

p) Realizar consultas e procedimentos de enfermagem, na unidade, no domicílio e na 

comunidade;  

q) Planejar, gerenciar, coordenar e realizar atividades de saúde individual e coletiva nas 

situações de surto, epidemia, endemia e pandemia;  

r) Conhecer e identificar os sistemas de referência e contra-referência locais; 

s) Realizar a assistência integral a saúde do indivíduo e da coletividade em todas as fases do 

desenvolvimento humano: infância, adolescência, idade adulta e terceira idade.  

 

5.2. Gestão Hospitalar  
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a) Será desenvolvida a cada campo que o estagiário passar; 

b) Detectar a existência e localização de escalas de serviços dos funcionários Auxiliares e 

Técnicos de Enfermagem, observando carga horária, distribuição de funcionários e 

escala de férias por setor. 

c) Fazer cálculos de dimensionamento de funcionários de acordo com as diversas 

unidades hospitalares;  

d) Realizar o Diagnóstico Administrativo de Enfermagem dos setores hospitalares;  

e) Realizar estudos sobre a Teoria de Enfermagem vigente no hospital e desenvolver 

Processos de Enfermagem pertinentes ao setor e a teoria preconizada; 

f) Conhecer o Regimento Interno do Serviço de Enfermagem do setor proposto e 

desenvolvê-lo adequadamente. 

 

5.3. Clínica Médico-Cirúrgica 

 

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

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

medicamentos prescritos; 

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

medicação indicada para o período perioperatório; 

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

curativo) e estabelecer uma relação de confiança; 

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

sua fixação e conservação;  

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

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

h)  Manter o cliente tranquilo e orientado sempre que possível; 

i) Identificar/localizar materiais e equipamentos de urgência/emergência;  

j) Reconhecer a história dos clientes internados naquele hospital, bem como as principais 

patologias e sua descrição;  

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

Clínica Médica;  

l) Desenvolver a Semiotécnica aplicada a enfermagem em Clínica Médico-Cirúrgica; 

m) Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem em Clínica Médico-

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

o) Avaliar a assistência de enfermagem prestada ao cliente hospitalizado; 

p) Reconhecer o papel do enfermeiro atuante na Clínica Médico-Cirúrgica; 

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

r) Realizar sondagens: gástrica, entérica e vesical; 

s) Realizar curativos; 

t) Oferecer suporte em oxigenoterapia; 

u) Realizar balanço hídrico; 

v) Prestar cuidados de enfermagem com cateteres venosos e drenos; 

w) Revisar cálculos e diluições de medicamentos em Clínica Médico-Cirúrgica; 

x) Conhecer os cuidados no preparo, armazenamento e administração de medicamentos; 

y)  Realizar registro de enfermagem: admissão, evolução de enfermagem e monitorização 

dos sinais vitais.  

 

5.4. Alta complexidade (Centro de Terapia Intensiva) 

 

a) Identificar materiais e equipamentos de urgência; 

b)  Aplicar Escala de Coma de Glasgow e Escala de Ramsey, Bradem. Prestar cuidados 

relativos à oxigenoterapia, suportes ventilatórios como Ventilação Mecânica 

(parâmetros de ventilação e localização dos dispositivos); 

c)  Realizar monitorização hemodinâmica (FC, PA, FR, Temperatura, PAM, PVC, PIC, 

Gasometria); 

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

medicamentos prescritos; 

e)  Fazer estudo sobre a indicação, preparação, administração e conservação das drogas 

utilizadas em Terapia Intensiva; 

f)  Observar o registro dos sinais vitais e balanço hídrico no impresso próprio; 

g)  Realizar os procedimentos invasivos propostos (SNE, SNG, SVD, SVA, punção de 

jugular e arterial, etc); 

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

i)  Proceder a Sistematização da Assistência de Enfermagem ao cliente de Terapia 

Intensiva; 

j)  Manter o cliente tranquilo e orientado sempre que possível; 

k)  Observar e realizar o curativo de feridas; 
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l)  Realizar avaliação crítica dos processos observados com o instrutor Supervisor.  

m) 5.5. Alta complexidade (Pronto Socorro) 

 

n) Conhecer as principais unidades do setor de Pronto Atendimento;  

o) Identificar as principais patologias encaminhadas ao Pronto Socorro e prioridades de 

atendimento (Classificação de Risco); 

p) Conhecer e descrever o fluxo de pacientes. 

q) Conhecer a dinâmica de atividades dos funcionários; 

r) Identificar e prestar assistência ao cliente em Parada Cardiorrespiratória (PCR); 

s) Conhecer os materiais e equipamentos de urgência/emergência  e sua utilização; 

t) Preparar e administrar medicação relacionando com a situação clínica; 

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

aplicando a Escala de Coma de Glasgow; 

v)  Fazer monitorização cardioscópica e Eletrocardiograma (ECG) do cliente; 

w)  Instalar oxigenoterapia. 

 

5.6. Bloco Cirúrgico  

 

a) Conhecer o processo de gerenciamento do serviço de enfermagem do Centro 

Cirúrgico; 

b) Consultar quadro de marcação de cirurgias e entender a dinâmica dos agendamentos; 

c) Recepcionar o cliente, apresentar-se e conferir dados de identificação do (a) cliente e 

da cirurgia proposta; 

d) Informar o cliente sobre os procedimentos que serão realizados (monitorização, 

punção venosa periférica, anestesia) e estabelecer uma relação de confiança; 

e) Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem pré-operatória; intra-

operatória e pós-operatória. 

f) Prestar cuidados de enfermagem ao cliente nos tempos cirúrgicos pré-operatória; intra-

operatória e pós-operatória. 

g) Realizar a punção venosa periférica seguindo técnica asséptica e identificar os 

dispositivos; 

h) Manter o cliente tranquilo e orientado sempre que possível; 

i) Respeitar o pudor do cliente e manter sua privacidade; 
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j) Acompanhar todo o processo de registro dos procedimentos cirúrgicos na folha de sala 

e nos livros de ata; 

k) Atentar para o registro dos sinais vitais durante o procedimento cirúrgico; 

l) Conhecer a dinâmica dos serviços prestados na Sala de Recuperação Pós-Anestésica 

(SRPA); 

m) Acompanhar o transporte do cliente até a Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) 

e responsabilizar por sua monitorização; 

n) Aplicar a Escala de Aldrete para sistematizar a liberação dos clientes da SRPA; 

o) Conhecer os trabalhos educativos em enfermagem realizados no setor. 

p) Conhecer a gestão de recursos na Central de Material e Esterilização; 

q) Compreender o fluxo de serviços na Central de Material e Esterilização; 

r) Identificar os processos de controle biológico envolvidos no serviço da CME. 

 

5.7. Bloco Obstétrico 

 

a) Identificar os principais componentes da organização do Bloco Obstétrico, a dinâmica 

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

cenário; 

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

assistência ao parto, aborto e puerpério; 

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

específico da gestante, segundo a Sistematização da Assistência de Enfermagem 

(SAE). 

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

Cardíacos Fetais (BCF) e dinâmica uterina.  

e) Identificar os tempos do trabalho de partos e possíveis distócias; 

f) Reconhecer e interpretar o partograma; 

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

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

Apgar; 

i) Identificar fatores que possam impedir o parto por via vaginal; 

j) Identificar/localizar materiais e equipamentos de urgência/emergência; 

k) Refletir sobre os aspectos éticos que envolvem a assistência de enfermagem ao parto, 

aborto e puerpério; 
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l) Identificar os passos da Iniciativa Hospital Amigo da Criança relacionado ao Bloco 

Obstétrico;  

m) Conhecer e atuar em rotinas do serviço que promovam o aleitamento materno; 

n) Promover atividades educativas acerca da saúde da mulher e com o Recém Nascido. 

 

5.8. Alojamento Conjunto  

 

a) Identificar os principais componentes da organização do Alojamento Conjunto e 

identificar o papel do enfermeiro e equipe de enfermagem nesse setor; 

b) Aplicar os pressupostos da humanização da assistência de enfermagem as puérperas, 

RN e familiares no alojamento conjunto; 

c) Estabelecer o manejo e os cuidados específicos na assistência de enfermagem em 

alojamento conjunto; 

d) Realizar etapas do processo de enfermagem (anamnese, exame físico, diagnóstico e 

prescrição de cuidados de enfermagem) às parturientes, gestantes e RN internados na 

unidade aplicando método de Capurro; 

e) Identificar as alterações fisiológicas do puerpério imediato e mediato; 

f) Realizar intervenções de enfermagem para o sucesso da amamentação e da 

puericultura; 

g) Identificar as principais patologias do ciclo gravídico-puerperal e as intervenções de 

enfermagem pertinentes; 

h) Desenvolver ações educativas e orientações para alta das puérperas e familiares. 

 

5.9. Pediatria  

 

a) Realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem na Unidade Pediátrica; 

b) Reconhecer o papel do enfermeiro. Administrar dietas, medicamentos e hemoterapia; 

c) Realizar sondagens: gástrica, entérica e vesical.  

d) Realizar os curativos em lesões; 

e) Coletar materiais biológicos para exames laboratoriais; 

f) Realizar oxigenoterapia; 

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

medicamentos em pediatria; 

h) Revisar cálculos, diluições e rediluições de medicamentos em pediatria; 
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i) Orientar e incentivar o aleitamento materno às mães dos lactentes retidos na unidade 

Pediátrica;  

 

6-AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOS ESTÁGIOS  

 

A avaliação do estudante será realizada pelo Professor Orientador a cada término dos 

estagiários, conforme calendário acadêmico, e será dividida em avaliação de desempenho 

técnico, de habilidades e controle de carga horária, e será registrada em impresso próprio.  

A Avaliação constará também da participação em Seminários, onde cada equipe 

apresentará um seminário, com temas pré-estabelecidos. 

 

Observação: as situações não previstas neste Manual serão tratadas entre o Coordenador do 

Curso de Enfermagem, conforme solicitação do estudante ou Professor Supervisor e 

quaisquer disposições em contrário serão revogadas. 

 

7. LISTA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA O DESENVOLVIME NTO DO 

ESTÁGIO 

 

7.1.  8º Período 

1 Esfigmomanômetro 

1 Estetoscópio 

1 tesoura de ponta romba escolar 

1 termômetro 

1 fita métrica 

1 lanterna clínica 

1 relógio  

1 Jaleco na altura do joelho 

1 caixa de luvas 

1 pacote de touca  

1 pacote de máscara 

1 pacote de abaixador de língua 

Garrote 25 cm 

Caneta azul ou preta 

Bloco de anotações  

Formulário de Estágio Impresso 

Livro Nanda 

 

7.2.  9º Período 

1 Esfigmomanômetro 

1 Estetoscópio 

1 tesoura de ponta romba escolar 

1 termômetro 

1 fita métrica 

1 lanterna clínica 

1 relógio  

1 Jaleco na altura do joelho 
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1 Roupa Cirúrgica  

4 caixa de luvas 

1 pacote de touca  

1 pacote de máscara 

1 pacote de abaixador de língua 

1 pacote de avental descartável 

Garrote 25 cm 

10 luvas estéril 

4 Jelcos de cada nº 18,20,22 e 24 indico a  

BD 

Caneta azul ou preta 

Bloco de anotações  

Formulário de Estágio Impresso 

Livro Nanda
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8. ANEXOS  

 

FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS  
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOV. VALADAR ES 

                                          CURSO DE ENFERMAGEM 
 

 
Aluno:________________________________________________________________________ 

Clínica:  ______________________________________________________________________ 

Auto- Avaliação / Educando Grau de Avaliação de 01 a 10  
Total Itens Avaliados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1- Assiduidade e Pontualidade            
2- Planejamento das Atividades            
3- Trabalho em Equipe            
4- Relacionamento Interpessoal: colegas, 
professores e funcionários. 

           

5- Habilidades e Segurança            
6- Identificação e Resolução de Problemas 
Encontrados 

           

7- Registros e Anotações Claras e Objetivas             

8- Interesse, Participação, Criatividade e 
Dinamismo. 

           

9- Conciliação entre as Atividades Técnico-
Científicas Desenvolvidas 

           

10- Aparência Pessoal e Postura Ética            
Total de Pontuação Obtida  
 
Auto- Avaliação / Educador Grau de Avaliação de 01 a 10  

Total Itens Avaliados 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1- Assiduidade e Pontualidade            
2- Planejamento das Atividades            
3- Trabalho em Equipe            
4- Relacionamento Interpessoal: colegas, 
professores e funcionários. 

           

5- Habilidades e Segurança            
6- Identificação e Resolução de Problemas 
Encontrados 

           

7- Registros e Anotações Claras e Objetivas            

8- Interesse, Participação, Criatividade e 
Dinamismo. 

           

9- Conciliação entre as Atividades Técnico-
Científicas Desenvolvidas 

           

10- Aparência Pessoal e Postura Ética            
Total de Pontuação Obtida  
 

____________________________                                       _____________________________ 
                    Aluno                                                                              Professor Orientador 

                                                 _________________________________ 
                                                                  Coordenador de Curso 

               FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS  



17 

 

FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOV. VALADAR ES 
                                          CURSO DE ENFERMAGEM 
 
                                                             FREQUÊNCIA DE ALUNO 
 
Aluno:___________________________________________________________________________ 

Clinica:__________________________________________________________________________ 

Local de Estágio: __________________________________________________________________ 

 

Dia Data Hora de 
Entrada 

Hora 
de 

Saída 

Carga 
Horária do 

Dia 

Assinatura do 
Aluno 

Assinatura do 
Professor  

1º       
2º       
3º       
4º       
5º       
6º       
7º       
8º       
9º       
10º       
11º       
12º       
13º       
14º       
15º       
16º       
17º       
18º       
19º       
20º       
21º       
22º       
23º       
24º       
25º       
Carga Horária Total    
 
_______________________________                                _______________________________ 
                    Aluno                                                                            Professor Orientador 
                                                     _________________________________ 
                                                                  Coordenador de Curso 
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 FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLO 
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOVERNADOR VALADARES 

CURSO DE ENFERMAGEM 
 

DISCIPLINA ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

CAMPO: _____________________________________________ Horários: __________________                
  
LOCAL: ____________________________________________ ___________                         
  
SEMANA: _____/_____/_____        A         _____/_____/_____ 
 

 

2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira  Sábado  
___/___/___ ___/____/____ ___/____/_____ ___/____/_____ ___/____/_____ ___/____/___ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

2ª feira  3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira  Sábado  
___/___/___ ___/___/_____ ___/____/_____ ___/____/_____ ___/____/_____ ___/____/___ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

2ª fei ra 3ª feira  4ª feira  5ª feira  6ª feira  Sábado  
___/___/___ ___/___/_____ ___/____/_____ ___/____/_____ ___/____/_____ ___/____/___ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

   

Coordenador do Curso de Enfermagem 
 

 Prof. (a) Supervisor de Estágio 

 Matutino 

 Vespertino 
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                 FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOVERNADOR VALADARES 

                                                               CURSO DE ENFERMAGEM 
 

Registro de Intercorrências de Estágio Supervisionado  
 

PROFESSOR: _____________________________________________ GRUPO: _______________ 

ALUNO (S): _______________________________________________________________________ 

DATA: _____/______/__________    LOCAL: ___________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
__________________________                                                    ___________________________ 
                    Aluno                                                                                   Professor Orientador 

                                                    _________________________________ 
                                                                  Coordenador de Curso 

FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS  
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FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE GOV. VALADAR ES 
CURSO DE ENFERMAGEM 

 
 
Aluno:__________________________________________________________________________ 

Clinica:  ________________________________________________________________________ 

Local de Estágio: _________________________________________________________________ 

 

RELATO DE FALTA                                                                       Data: ______/______/_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________                                _______________________________ 
                    Aluno                                                                            Professor Orientador 

 
 
 
 
RELATO REPOSIÇÃO                                                                  Data: ______/______/_______ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

_______________________________                                _______________________________ 
                    Aluno                                                                            Professor Orientador 
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Enfermagem, arte de cuidar. 

“Cuidar é mais do que um ato, é uma atitude...” 

Leonardo Boff 

 


