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REGULAMENTO DE ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS DO 

CURSO DE ENFERMAGEM DA UNIEVANGÉLICA 

 

Cap. I 

Das disposições gerais 

 

No curso de Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário de 

Anápolis – UniEVANGÉLICA, os estágios curriculares  supervisionados são 

componentes curriculares obrigatórios, conforme exigências das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Enfermagem – DCNs (BRASIL, 2001). Estágios 

obrigatórios são oferecidos, tal como previsto no projeto pedagógico do curso (PPC), 

cuja carga horária é obrigatória para integralização do curso e outorga de grau (Art 

2º §1º Lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008). 

O presente regulamento constitui uma norma do curso para oferta, avaliação 

e controle dos estágios supervisionados obrigatórios, conforme o Art 7º item VI da 

Lei do Estágio.  

 

Art. 1 No decorrer do curso de Enfermagem, de acordo com a matriz curricular em 

vigência serão consideradas as diferenças entre as atividades práticas e os estágios 

curriculares supervisionados (Resolução COFEN nº 539/2017).  

 

I – Atividade Prática é toda e qualquer atividade desenvolvida pelo ou com o 

estudante durante sua formação, sob a responsabilidade da instituição formadora, 

objetivando o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes 

compatíveis com o exercício profissional da Enfermagem. Podem ser desenvolvidas 

em laboratórios específicos e/ou instituições de saúde.  

 

II - Para as atividades práticas podem ser adotadas diversas estratégias, desde que 

previstas no plano de ensino da disciplina e executadas sob a supervisão de um 

professor responsável. Podem ser: aulas laboratoriais, visitas técnicas com 

relatórios, visitas a família, assistência direta do tipo domiciliária, ambulatorial ou 

hospitalar, ações de básicas de saúde voltadas para diferentes segmentos da 

comunidade e outros, desde que devidamente autorizados e supervisionados pelo 

curso.  
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III Estágio Curricular Supervisionado e o ato educativo supervisionado, obrigatório, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação de educandos para o 

trabalho produtivo de estudantes. (Lei 11.788/2008, art. 1º e § 1º). O estágio faz 

parte do Projeto Pedagógico do Curso. Objetiva integrar a formação do acadêmico 

de Enfermagem, promover o aprendizado de competências próprias da profissão e o 

desenvolvimento para exercício da cidadania. Deve ser realizado em hospitais gerais 

e especializados (públicos e/ou privados), ambulatórios, rede básica de serviços de 

saúde (Estratégia de Saúde da Família, Unidades Básicas de Saúde e nos 

programas do SUS). Em instituições sociais e na comunidade, totalizando uma carga 

horária mínima que represente 20% da carga horária total do curso, que deve ser 

executado durante os dois últimos períodos do curso.  

 
 

Parágrafo único - No curso de Enfermagem da UniEVANGÉLICA, tanto as 

atividades práticas, quanto os estágios supervisionados estão contemplados, 

conforme disposições legais,  nas  matrizes  curriculares em vigor e  no 

Projeto Pedagógico de Curso. Atualmente, a carga horária dos Estágios 

Curriculares Supervisionados é de 960 h/a, correspondentes a 20% de 4800h 

totais de curso.  

 

Cap. II 

 

Das disposições legais, organização e operacionalização dos Estágios 

Curriculares Supervisionados 

Art. 2 Os estágios curriculares supervisionados no curso de Enfermagem da 

UniEVANGÉLICA estão regulamentados pelos dispositivos legais vigentes na área: 

Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que dispõe sobre as 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Graduação em Enfermagem (DCNs), a Lei nº 

7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre o exercício da Enfermagem, 

regulamentada pelo Decreto 94.406, de 08 de junho de 1987,   Lei 11.788, de 25 de 

Setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes, Resolução  do 

Resolução COFEN nº 539/2017,  ressaltando que o inciso II do art 1º foi revogado 

pela Resolução COFEN nº 539/2017, bem como pelos Regimento do Centro 
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universitário e  Projeto Pedagógico e  Regulamento de Estágios Supervisionados do 

Curso de Enfermagem. 

 

Art.3 As atividades práticas e estágios supervisionados, além de respeitarem o 

disposto nos instrumentos legais da União e do Conselho Federal de Enfermagem,  

devem estar de acordo com o estatuto das  instituições  concedentes  de  campo,  

conforme disposto na minuta de convênio padronizada pela  Associação  Educativa 

Evangélica, mantenedora do Centro Universitário de Anápolis-GO, que incluí 

também  o Termo de Compromisso de estágio (TCE).    

 

Art.4 O TCE celebra o termo de compromisso entre o educando e a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino. Será mediado e formalizado pelo 

curso de Enfermagem com deferimento do Reitor do Centro Universitário de 

Anápolis e da Diretora do Curso de Enfermagem, bem como representante legal da 

instituição concedente e a ciência do aluno, o qual deve estar matriculado no   

semestre de vigência do estágio  e duas testemunhas.   

 

Art.5 Os estágios curriculares supervisionados serão permitidos apenas em 

instituições conveniadas, respeitando-se o prazo em vigor de cada convênio.  Salvo 

quando, de acordo com a ementa e com objetivo do estágio, no plano de estágio 

estejam previstas atividades a serem desenvolvidas em ambientes públicos, na 

comunidade ou atendendo solicitação da sociedade. Neste caso, o convênio não 

será exigido.   

 

Art.6 Para exercício dos estágios curriculares supervisionados é  obrigatória a 

atualização semestral da matrícula O Termo de Compromisso de Estágio (TCLE) 

padronizado pelo Centro Universitário de Anápolis em comum acordo com a 

instituição concedente e  condição imprescindível para o acadêmico frequentar os 

estágios e atividades práticas em campo clínico. 

 

Art 7 Deverá estar explícito no TCE o (a) responsável pelo seguro do acadêmico, se 

a instituição de ensino ou a concedente,  bem como a Seguradora contratada e o nº 

da apólice de acidentes em estágio curricular obrigatório.   
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Art 8 O acadêmico obrigar-se-á, mediante o TCE, a cumprir as condições 

determinadas para o estágio, bem como as normas de atividades estabelecidas pela 

instituição concedente e os objetivos de cada plano de estágio.  

 

Parágrafo único – A participação dos acadêmicos nos estágios curriculares 

supervisionados depende da efetivação semestral da matrícula. O professor 

orientador de estágio ao início de cada grupo de estágio deve averiguar a 

regularidade de matrícula de cada aluno por meio da lista de frequência no 

diário. E na falta dessa comprovação, encaminhar o interessado ao curso de 

Enfermagem para resolução das pendências e efetivação do TCE.  

 

Art.9 De acordo com Regimento do Centro universitário Art.44, o estágio curricular 

supervisionado será e orientado por docente designado pelo diretor de curso.  O 

estágio obedecerá à regulamentação própria, de acordo com  as  especificidades  de  

cada  curso  ou  habilitação, elaborado  pelo  coordenador de  estágio  e  aprovado  

pelos Colegiado de Curso e  Conselho  Acadêmico Superior: 

 

Art.10 No curso de Enfermagem, os professores orientadores dos estágios 

curriculares obrigatórios serão designados pelo diretor(a) de curso, seguindo alguns 

critérios: 

 

I - O docente deve ser enfermeiro, em situação regular com o Conselho Regional de 

Enfermagem do estado de Goiás. 

 

II – O docente deve ter preparo profissional, titulação e experiência que contemple o 

domínio de habilidades e competências a serem desenvolvida sem cada estágio 

especificamente. 

 

III– O docente deve apresentar disponibilidade para assumir a carga horária do 

estágio, conforme a Resolução dos CAS do Centro Universitário de Anápolis, nº 7 de 

1º de Junho de 2016, que altera o Regulamento de Distribuição de Carga Horária 

Docente e Sistema Continuado de Seleção e Avaliação Docente. 
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IV- A permanência do professor como orientador de estágio supervisionado 

dependerá dentre outros indicadores de sua avaliação semestral e respectivo plano 

de melhorias da prática pedagógica, realizada conforme cronograma da 

Subcomissão de Avaliação Interna do Curso (SIA). 

 

V- O professor orientador de estágio curricular supervisionado no exercício de suas 

atividades docentes deverá ter dedicação exclusiva à prática pedagógica. Conforme 

a Resolução COFEN nº 0441/2013, Art 4º é vedado, ao docente o exercer 

simultaneamente as funções de Enfermeiro na instituição concedente e de Docente 

durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado. 

 

Art. 11 Os estágios curriculares obrigatórios, além de atender os dispositivos legais 

devem seguir um plano de estágio, com ênfase para o desenvolvimento de 

habilidades e competências específicas previstas na ementa de cada estágio, 

levando em conta o contexto do campo de estágio e da microrregião.  

 

§ 1ºO plano de atividades de estágio é obrigatório. Deve ser elaborado 

pelo professor orientador de estágio com apoio do (a) coordenador(a) de 

estágio.  

 

§ 2º Após a elaboração, antes de sua execução, o plano de estágio  

deverá seguir um fluxo para avaliação e aprovação:  inicialmente deve ser 

levado à apreciação e aprovação do colegiado de curso, por ocasião do 

planejamento, no início de cada semestre deverá ser apresentado aos 

estagiários de interesse, aberto a discussões e mudanças cabíveis, em 

seguida será encaminhado à apreciação do Núcleo Docente Estruturante 

do Curso de Enfermagem (NDE) e assinado pelo diretor (a) e 

coordenador(a) pedagógico (a) e coordenador(a) de estágios do curso. 

Após tais procedimentos, o plano de atividades estágio deve ser 

encaminhado à apreciação das instituições concedentes de estágio. E em 

consenso, deve sofrer as alterações que se fizerem necessárias. 
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§ 3º Após finalizado, a versão final do plano de estágio deverá constar em  

anexo ao Termo de Contrato  de Estágio (TCE) e o Roteiro  do relatório 

de estágio.  

 

§4º Qualquer atividade de saúde provisória estabelecida no âmbito das atividades 

práticas ou estágios supervisionados voltadas para atendimento a demanda da 

população da microrregião pode ser considerada ação de extensão inerente a tais  

atividades curriculares (grifo nosso). Essas atividades devem ter frequência 

rigorosamente controlada, bem como avaliadas em rendimento e qualidade pelo 

docente responsável.   

 

Parágrafo Único - O desenvolvimento das atividades práticas ou estágios  
supervisionados apresenta flexibilidade  nas ações de cuidar de enfermagem, 
pois devem atender  também a  demanda  da  população  da  microrregião. O 
coordenador (a) de estágio e/ou diretor(a), preservando a essência do plano  
de  estágio  poderá  estabelecer  plano  de  ação  de  saúde  provisório,  sem 
perder  de  vista  a  natureza  das  competências  e  habilidades  almejadas  na  
referida disciplina.    
 

Art 12 Cabe ao professor orientador de estágio exigir do educando a apresentação 

de um relatório de atividades desenvolvidas no estágio, com respectiva  

fundamentação teórico científica de cada uma delas, as quais deveram ser avaliadas 

e devolvidas ao aluno com assinatura e recomendações do professor.  

 

Art. 13 No decorrer do semestre, o acadêmico deverá construir seu portfólio de 

atividades, desenvolvido em cada estágio, sendo que ao final do semestre deverá 

entregar a coordenadora de estágio, um único relatório de estágio. 

 

Parágrafo único- O relatório de estágio constará de uma síntese de todas as 

atividades desenvolvidas no semestre, por campo de estágio e uma conclusão, 

com ênfase no desenvolvimento de habilidades e competências desenvolvidas 

pelo mesmo, bem como pontos fortes e frágeis de cada estágio e opiniões, que 

julgar pertinentes.  

 

Art. 14 A jornada diária e semanal do estágio curricular supervisionado deverá ser 

compatível com a carga horária da matriz curricular vigente. O horário e o número de 
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alunos por grupo de estágio serão estabelecidos em acordo mútuo entre o curso de 

Enfermagem da UniEVANGÉLICA e a instituição concedente, desde que respeite o 

disposto  na Lei do estágio, ou seja, não  poderá  ultrapassar 30 semanais,  salvo se 

intercaladas atividades teóricas e práticas. Neste caso, poderá chegar à 40h 

semanais.   

 

Art.15 Os grupos de estágios curriculares supervisionados serão formados pela 

coordenadora de estágio, com apoio da diretora do curso, atendendo alguns 

critérios: 

 

§ 1º O número de alunos por grupo deve ser coerente com as atividades e 

o turno planejado para o estágio, bem como atender as exigências da 

instituição concedente. 

 

§ 2º Para formação dos grupos de estágio, a cada semestre o (a) 

coordenador (a) de estágios  apresentará  a proposta de estágio, campos 

e horários disponíveis à cada turma envolvida, procurando realizar  

adequações cabíveis, sem deixar de atender o disposto  no Art. 10º deste 

regulamento. 

 

§ 3º Os grupos de estágio serão prioritariamente escalados para cursarem 

os estágios curriculares e/ou atividades práticas em dias letivos do 

calendário oficial do Centro Universitário-UniEVANGÉLICA, de segunda a 

sexta - feira em período noturno e aos sábados em período diurno. Salvo 

em casos que para enriquecimento da prática pedagógica, o aluno faça 

opção por outro horário, ou concorde atender um cronograma diferente, 

incluindo outros dias e outros turnos. Os casos especiais serão 

apreciados pela coordenadora de estágio com apoio da diretoria do curso, 

se necessário.  

 

§ 4º Não será permitida a mudança do acadêmico do grupo de estágio 

estabelecido no cronograma, bem como a permuta entre componentes 

dos referidos grupos, sem autorização da coordenação de estágios do 

curso de Enfermagem. Neste caso, uma solicitação prévia deverá ser 
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formalizada por meio de processo acadêmico via secretaria geral. O 

despacho será efetuado mediante o julgamento individualizado de cada 

situação, pelo (a) coordenador (a) de estágios com apoio da diretoria, se 

necessário. A decisão dependerá da solicitação e plausibilidade da 

justificativa apresentada pelo (a) requerente, bem como da possibilidade 

de ajuste em um novo cronograma, respeitando-se a existência de vagas 

por grupo, data e turno compatível.   

 

Art. 16 Em caso de faltas que desabonem a continuidade dos estágios, seja por 

comprometimento da proporção mínima da frequência, seja pela ruptura do processo 

ensino aprendizagem, o acadêmico poderá  entrar com processo de  solicitação  de  

tratamento excepcional, via Secretaria Geral do Centro Universitário de Anápolis,  

tendo em vista  resgatar seu desempenho.  Neste caso, o julgamento e despacho do 

processo seguirá as prerrogativas legais, conforme o Regimento Geral do Centro 

Universitário, Art. 32 :   

 

§ 1º O abono de falta é vedado, ressalvadas as hipóteses legais. Alunos 

com direito a tratamento excepcional e as gestantes terão suas faltas 

compensadas, conforme a legislação vigente e outras normas aprovadas 

pelo Conselho Acadêmico Superior. 

 

§ 2º As legislações a que se refere o Regimento Geral são o Decreto Lei 

n° 1.044 de 21 de Outubro de 1969, Art. 1°- Art. 4º e a Lei n° 6.202 de 17 

de Abril de 1975, que atribui à estudante em estado de gestação o regime 

de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-Lei nº 1.044, de 1969, e 

dá outras providências. 

 

§ 3º Serão considerados merecedores de tratamento excepcional os 

alunos portadores de afecções e condições mórbidas, determinantes de 

distúrbios agudos ou agudizados, caracterizados por: a) incapacidade 

física relativa, incompatível com a frequência aos trabalhos escolares, 

desde que se verifique a conservação das condições intelectuais e 

emocionais necessárias para o prosseguimento da atividade escolar em 

novos moldes.  
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§ 4º Será autorizada a compensação da ausência às aulas, exercício 

domiciliares com acompanhamento da escola, sempre que compatíveis 

com o estado de saúde do acadêmico e as possibilidades do curso de 

Enfermagem e do centro Universitário de Anápolis. Além de que a 

duração do período excepcional não ultrapasse o máximo ainda 

admissível, em cada caso, para a continuidade do processo pedagógico 

de aprendizado.  

 

§ 5º Será da competência do Diretor o estabelecimento a autorização do 

regime de exceção, mediante laudo médico. E se necessário comprovado 

por laudo médico elaborado por autoridade oficial do sistema educacional. 

 

§ 6º Quando a requerente de tratamento excepcional for uma gestante, o 

regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 1.044, 

21 de outubro de 1969, poderá ocorrer a partir do 8º mês de gestação, e 

durante três meses após o nascimento.  No entanto, o início e o final do 

período permitido para afastamento serão determinados por atestado 

médico a ser apresentado à direção do curso. Assim, em casos 

excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, 

poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. 

 

§ 7º Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de 

gravidez o direito à prestação dos exames finais. 

 

§ 8º Em qualquer caso excepcional o despacho do diretor(a) será  

comunicado  por escrito a todos os professores  de disciplinas  envolvidas  

no processo de reposição.  

 

Parágrafo único - Salvo as gestantes, com direito assegurado de reposição de 

estágios, em outros casos considerados excepcionais, o (a) Diretor (a) do 

curso, em acordo com o (a) Coordenador (a) de Estágio e/ou Professores 

responsáveis, poderá autorizar replanejamento e inserção do requerente em 

novo grupo de estágio e cronograma. Tal deferimento dependerá da 
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possibilidade de ajuste, respeitando-se a existência de vagas por grupo, data e 

turno compatível nas instituições concedentes de estágios.  Além de que o 

novo planejamento deverá assegurar o cumprimento da carga horária e plano 

de estágio, sem o prejuízo da aprendizagem, desenvolvimento de habilidades e 

competências  previstas na ementa de cada estágio em questão.   

 

Cap. III 

Das habilidades e competências a serem desenvolvidas nos estágios 

curriculares supervisionados e o processo de avaliação 

 

Art.17 As habilidades e competências  a  serem  desenvolvidas pelos  acadêmicos  

de Enfermagem  da  UniEVANGÉLICA, são as previstas  nas  DCNs  de 

Enfermagem:  

I - Atenção à saúde, aptos a desenvolver ações de prevenção, promoção  

e  reabilitação  à  saúde, nos nível  individual  e coletivo, integrando a 

equipe multidisciplinar  de saúde, em diferentes níveis de atenção.   

 

II - Comunicação, ampla capacidade de comunicação, bem como de 

domínio e emprego de comunicação terapêutica, comunicação inclusiva, 

escuta qualificada e de técnicas comunicacionais diversificadas e 

coerentes a cada situação: enfermeiro/cliente, enfermeiro/equipe, 

enfermeiro/serviço, empresarial, educação permanente, educação em 

saúde e outros estilos,  

 

III - Tomada de decisão, capacidade para avaliar, sistematizar  e  decidir, 

visando o uso apropriado da força  de  trabalho,  seleção de condutas, 

procedimentos, e tecnologias de cuidar baseadas em evidências 

científicas, eficácia, custo-efetividade,  e adequabilidade  a cada situação,  

 

IV - Administração e Gerenciamento, aptos ao gerenciamento, gestão, 

trabalho em equipe multiprofissional  e  interdisciplinar, liderança   e 

empreendedorismo,  em diferentes instâncias (RESOLUÇÃO CNE/CES 

Nº 3, DE  sete DE NOVEMBRO DE 2001. Art.3º). 
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Parágrafo único – Todas as habilidades e competências previstas para 

formação do egresso devem ter em vista o mais alto padrão de qualidade, 

humanização na prestação do cuidado e resolução de problemas, com máximo 

respeito  os  princípios da ética e bioética.   

 

Art.18 O desempenho do acadêmico nos estágios supervisionados será avaliado 

pelo professor orientador, conforme o perfil do egresso do curso, traçado conforme 

as DCNs de Enfermagem e as políticas institucional. Esse perfil está descrito no 

Projeto Pedagógico do curso.    

 

Art.19 O processo de avaliação do desempenho dos acadêmicos no curso de 

Enfermagem está fundamentado no Modelo de Formação Profissional por 

Competências, conforme as DCns de Graduação em Enfermagem, com algumas 

características a serem consideradas:  

 

§1º A avaliação é parte integrante do processo ensino-aprendizagem, 

apresentando funções diagnósticas e formativas. A avaliação do 

acadêmico de Enfermagem em campo de estágio deve ser pautada na 

medição de resultados do desenvolvimento de competências 

profissionais:  

 

 §2º No Modelo de Formação Profissional por Competências, a avaliação 

prioriza a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes 

para resolução de problemas e enfrentar situações inesperadas em uma  

dada  situação  concreta  de  trabalho em  um  determinado  contexto  

social  e cultural. Em geral, uma competência mobiliza várias habilidades. 

 

§3º Em cada estágio curricular supervisionado os componentes flexíveis 

da formação, como qualificações tácitas ou sociais, integração 

ensino/serviço e a subjetividade de cada situação de saúde e doença 

devem ser valorizados.   

 

§4º A avaliação do desempenho nos estágios curriculares 

supervisionados engloba a frequência não inferior a 75%, o 
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aproveitamento e a entrega do relatório final de atividades de estágio. O 

acadêmico deverá ser avaliado em todos os domínios do seu 

comportamento: cognitivo, afetivo e psicomotor. 

 

§5º A estratégia de avaliação adotada para cada estágio deve estar 

detalhada no plano de estágio, e ser apresentada antes do início deste.  

 

Art.20 Os professores orientadores de estágio, sem deixar de considerar a avaliação 

formativa, possuem autonomia para  escolha de diferentes abordagens e formas de 

avaliação, desde  que  assegurem melhores  resultados  ao  processo  ensino-

aprendizagem,  coerentes  a  proposta pedagógica de cada disciplina. Dentre outras, 

estão indicadas:  

 

I. observação  do  desempenho  durante  o  ato  de  cuidar,   

II. investigação/arguição sobre fundamentação teórica para os 

    procedimentos executados,  

III. diário de campo 

IV. relatórios técnicos, 

V. relato de experiência, 

VI. estudos de casos  clínico,   

VII. seminários, 

VIII. aplicação de instrumentos voltados para objeto do estágio, 

IX. avaliação da organização e execução de sessões de educação em  

    saúde e outras, 

X. avaliação de visitas domiciliares, 

XI. avaliação da organização e participação em evento com finalidades 

    específicas, 

XII. Pré e pós-testes, 

XIII. Autoavaliação. 

 

Art. 21 Os enfermeiro(s) do campo de estágio participam como representantes da  

instituição concedente, além de participarem na avaliação do estagiário, conforme 

regulamentado pela Lei do estágio.   
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Art. 22 Os instrumentos de avaliação de estágio devem conter em seu final ao final, 

escalas analógicas capazes de mensurar as competências esperadas em cada 

estágio.  

 

Parágrafo único – É da autonomia do professor a implementação de fichas, 

diários de campo e outros instrumentos de avaliação contínua, que vinculem a  

participação  e  a  produtividade diária do estagiário à nota e/ou conceito, 

desde que descritos e anexados ao plano de estágio.    

 

Art. 23 Ao final de cada grupo de estágio o acadêmico será avaliado segundo a 

proposta  do plano de estágio, em consonância com a política institucional. As notas 

ou conceitos obtidos devem incluídos e computados em três avaliações da 

aprendizagem. As notas devem ser atribuídas em escala de zero-100 pontos.  Para 

obtenção de média final.   

 

Art. 24 O desempenho (frequências e conceitos) dos alunos durantes os estágios 

curriculares supervisionados deve ser registrado em diários de estágio, conforme 

cronograma de cada um, bem como no sistema acadêmico em data determinadas 

no calendário letivo do Centro Universitário e controladas pela coordenadora de 

estágio e secretária setorial. Após o fechamento, os diários com respectivos planos 

de estágio serão definitivamente arquivados pela secretaria geral do Centro 

Universitário.   

 

Art. 25 Será computada falta ao acadêmico que se ausente do campo de estágio, ou 

ainda que se atrase ou que saía antes do horário previsto, se a redução do tempo de 

estágio for considerada pelo professor como prejudicial à aprendizagem.     

 

Parágrafo Único - As ocorrências que incidem em falta são de julgamento 

específico do professor responsável, o qual possui fé mediante o Centro 

Universitário, coordenação e diretoria do curso.   

 

Art.26 Estarão aptos a aprovação nos Estágios Curriculares Supervisionados, os 

acadêmico que obtiverem aproveitamento compatível com média final igual ou 
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superior a 60  e frequência  de no mínimo 75%, conforme  o Regulamento do Centro 

Universitário.   

 

Art. 27 O acadêmico que ao final de qualquer estágio não tenha contemplado as 

atividades previstas, a média de aproveitamento de no mínimo 60 e o mínimo de 

75% de frequência, estará reprovado. 

 

Cap. IV 

Das obrigações dos estagiários 

 

Art. 28 O acadêmico tem obrigações em relação aos estágios supervisionados, 

conforme a Lei do Estágio, a Norma Regulamentadora 32 (Segurança  no  trabalho 

em  estabelecimento  de  assistência  à  saúde), o Regulamento do Centro 

Universitário e o regulamentado no convênio entre o curso de Enfermagem e as 

instituições concedentes:  

 

§1º É obrigatório o uso de uniforme branco, caracterizado por roupas 

brancas femininas ou masculinas, de acordo com o sexo. Não 

transparentes, sem decotes, com mangas. Calças compridas ou 

opcionalmente para mulheres, saias abaixo dos joelhos. Uniformização 

diferente pode ser adotada pelo professor, conforme necessidades 

específicas do campo de estágio,  

 

§2º Usar sapatos brancos, fechados, de solado antiderrapante, de 

material impermeável.  Além disso, devem ser confortáveis e seguros à 

dinâmica do estágio, 

 

§3º Os jalecos devem ser de uso privativo no espaço da instituição de 

estágio, sendo proibido ao acadêmico transitar de jaleco por outros locais, 

fora do horário de estágio tais como: sala de aula, lanchonete e  

restaurante,  transporte  coletivo, centros comerciais, ruas e outros.  Estes 

devem ser transportados pelos acadêmicos em invólucro apropriado como 

sacos plásticos e/ou sacolas e/ou mochilas específicas para tal, 
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§4º Uniforme padronizado para áreas fechadas, como Centro Cirúrgico, 

Central de materiais esterilizados e Unidades de Terapia intensiva deve 

ser da propriedade do estagiário e adquirido pelo mesmo, quando 

solicitado pelo (a) coordenador (a) de estágio,  

 

§5º É obrigatório ao acadêmico o uso do crachá do curso de Enfermagem 

da UniEVANGÉLICA durante a jornada de estágios curriculares 

supervisionados.  No caso, em que a instituição concedente forneça e 

exija seu próprio crachá, os acadêmicos devem usá-lo e devolvê-lo em 

prazo estipulado,  

 

§ 6º Os cabelos devem ser mantidos presos, ou no modelo apropriado a 

tamanhos diversos, desde que não prejudiquem o atendimento ou 

promovam riscos de contaminação, o que será avaliado efetivamente pelo 

professor, 

 

§7º Os acadêmicos do sexo masculino deverão apresentar-se barbeados,  

 

§8º Não é permitido o uso de relógios de pulso. É recomendado o uso de 

relógios de bolso, com marcação de tempo em segundos. 

  

§9º As unhas devem ser mantidas curtas, rentes aos dedos, 

preferencialmente sem esmaltes, sendo aceito a utilização de esmaltes 

transparentes. 

 

§10º Não é permitido aos estagiários e professores de estágio o uso de 

adornos. Conforme NR 32 são considerados adornos: alianças, anéis, 

pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches, piercings 

expostos, gravatas e crachás pendurados com cordão,  

 

§11º É obrigatório ao acadêmico ter disponível para utilização durante o 

estágio seus materiais e equipamentos de avaliação clínica dos clientes, 

anotação e consulta, bem como o Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) pertinente a cada procedimento: 
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I- Equipamento para verificação de Pressão Arterial: 

esfigmomanômetro, manguito e  estetoscópio, 

II- Termômetro  

III- Relógio com ponteiro de segundos, 

IV- Calculadora, 

V- Garrote,  

VI- Tesoura, 

VII- Canetas cores diversas, 

VIII- Blocos de registros, 

IX- Instrumentos de coleta e/ou anotação de dados, segundo 

recomendação de cada professor.    

X- EPI: luvas de látex (procedimento); máscaras descartáveis, 

gorros descartáveis, óculos de proteção e outros conforme 

recomendação de cada professor mediante as exigências do 

campo de estágio. 

 

Parágrafo Único: O professor tem autonomia para especificar o uniforme e 

paramentação para cada campo de estágio.  Os estagiários devem ser 

orientados antes do início do estágio, resguardando o acadêmico de 

constrangimento e exposição a riscos ocupacionais. Estagiários com 

irregularidades na uniformização, disponibilidade de seus próprios EPIS e 

materiais de estágio não serão aceitos pelo (a) professor (a), e encaminhados à 

coordenação de estágio do curso de Enfermagem para regularização da 

situação.   

 

Art.29 Algumas atitudes e/ou comportamentos não são permitidos aos  estagiários:     

 

§1º Desrespeitar os preceitos éticos, morais, sociais e culturais de 

clientes, autoridades públicas, profissionais  de saúde e dirigentes das  

instituições,  bem  como  professores,  outros  acadêmicos, usuários dos  

serviços  de  saúde  e  qualquer  outro cidadão,    
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§2º Frequentar os estágios, alcoolizado ou com sinais/ sintomas 

sugestivos de uso de drogas ilícitas, bem como fumar, usar drogas ilícitas 

e/ou ingerir bebidas alcoólicas nas dependências do  campo de estágio,  

 

§3º Comer qualquer tipo de alimento nas áreas de trânsito de pacientes 

ou restritas ao serviço, bem como mascar chicletes ou similares. A 

alimentação somente poderá ocorrer no período de intervalo, em locais 

apropriados,  

 

§4º Fazer comercialização de qualquer espécie nas dependências do 

campo de estágio, bem como aceitar gratificações por trabalhos 

executados no decorrer dos estágios,  

 

§6º Ausentar-se do campo de ensino prático durante as atividades, salvo 

quando for autorizado pelo professor da disciplina, 

 

§7º Manter aparelhos celulares ligados ou a mostra durante o estágio. E 

de forma alguma na execução de qualquer procedimento.   

 

 

Art. 30 São considerados deveres gerais dos acadêmicos de Enfermagem:  

 

I- Estar devidamente matriculado no curso de enfermagem dessa 

Instituição, ou ser por  ela  autorizado,  segundo  o  amparo legal,  

 

II-Entregar ao curso de enfermagem, em tempo hábil o Termo de 

compromisso de estágio (TCE) e outros documentos solicitados, 

devidamente preenchidos,  

 

III- Cumprir a regulamentação referente às atividades  práticas  e estágios 

supervisionados,  
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IV- Fundamentar suas ações em princípios científicos, éticos e 

humanísticos,  além  de  apresentar  postura  investigativa  e reflexiva, 

aprendendo  ser,  conviver,  aprender e  fazer,  

 

V-  Respeitar  o  Código  de  Ética  dos  Profissionais  de Enfermagem,  

 

VI - Ser responsável quanto ao cumprimento do cronograma de atividades 

práticas e/ou estágios supervisionados, com atenção a pontualidade e 

assiduidade,  

 

VII - Comparecer efetivamente ao local das atividades práticas ou 

estágios supervisionados no mínimo 10 minutos antes do horário 

programado, e ali permanecer até o encerramento, segundo cronograma 

da disciplina da disciplina,  

 

VIII- Apresentar-se ao campo de atividades práticas ou estágios 

supervisionados devidamente uniformizados, com o material didático e 

EPI completo,  

 

IX-  Acatar as normas  da  instituição concedente de estágio, contribuindo  

para  as  políticas  de  acolhimento  ao  usuário  e formação dos 

profissionais ali inseridos,  

 

X-  O aluno participar ativamente e orientar o fluxo de atendimento ao 

usuário seja na atenção primária, secundária ou terciária. Encaminhar o 

usuário para as unidades de referência e contra-referência de acordo com 

a rede de atenção a saúde do município. 

XI - Prestar assistência de enfermagem segundo conhecimentos e 

princípios  teóricos,  técnico-científicos,  adequando com aval do professor 

orientador, o planejamento do cuidado de  enfermagem  às  rotinas e 

condições da  instituição concedente,  

 

XII -Produzir novos conhecimentos, demonstrando atitudes e valores 

éticos e humanísticos inerentes à profissão, à cidadania e a solidariedade.  
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Buscando a transformação da realidade social da região, por meio de 

ações educativas e de pesquisa.  

XIII – Entregar ao final do estágio o relatório de atividades de estágio.  

 

Parágrafo único - É compromisso dos discentes e docentes atender aos 

princípios éticos, respeitando as diferentes opiniões dos usuários, bem como 

manter o sigilo profissional referente a dados e informações do usuário obtido 

nas instituições concedentes de estágio.  Os profissionais  de enfermagem e 

demais  membros da equipe multiprofissional  das instituições concedentes 

devem ser tratados com respeito,  tanto como cidadão, quanto como 

profissional no desempenho de sua função.   

 

Cap. V 

Das atribuições dos professores orientadores de estágio, coordenação e 

diretoria  

 

Art. 31 Ao professor orientador de estágio cabe conhecer profundamente a 

organização da instituição concedente, de forma a facilitar  a  inserção  e  adaptação  

do acadêmico  ao  campo,  zelando  pelo  seu  desenvolvimento  técnico-científico, 

ético  e  humanístico. O professor orientador responde  pelo  acadêmico  em  campo  

de estágio,  por  isso  tem  autoridade  sobre  este,  constituindo  o  primeiro 

responsável  pelo  equilíbrio  e  interrelação do curso  com  a  instituição concedente.  

Apresenta deveres  importantes:  

 

I- Comparecer ao campo de estágio, com antecedência para conhecê-lo, 

antes do início do estágio, 

 

II- Entrar em contato com o (a) Enfermeiro (a) Supervisor (a) da unidade do 

estágio para informar os objetivos do estágio, em que período e horário  

ocorrerá, as características do grupo de estagiários, bem como conhecer o 

fluxo  do campo, as características da clientela, identificar os 

procedimentos a serem realizados e conhecer a equipe de enfermagem 

lotada no setor, 
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III- Apresentar-se uniformizado no campo de estágio pelo menos 15 minutos 

antes do início do mesmo, com a finalidade de diagnosticar as 

potencialidades e necessidades atuais do local, bem como fazer divisão 

prévia de atividades para estagiários,  

 

IV- Ser assíduo e pontual, inspirando segurança ao aluno, e bom exemplo de 

ética profissional  e integridade. Não faltar sem comunicação prévia à 

coordenadora de estágio e a secretaria setorial do curso de Enfermagem 

 

V- Permanecer no campo de estágio nos dias e horários destinados para esta 

finalidade, 

 

VI- Encaminhar ao Coordenador (a) de estágios, ao final do semestre, o 

relatório detalhado consubstanciando o desempenho geral dos 

acadêmicos sob sua orientação, bem como os desafios para sua atuação 

como docente e as condições do campo para o desenvolvimento das 

atividades práticas. 

 

VII- Se responsabilizar pela avaliação, controle de frequência, postura e 

atuação acadêmica em campo de estágio,  documentos e outros itens que 

se fizerem necessário, bem como responder as solicitações da 

coordenadora de estágio, enfermeiros supervisores das instituições 

concedentes, diretoria do curso   e outros gestores  ligados à sua função.  

 

VIII- Realizar avaliação dos alunos ao final de cada grupo de estágio, 

oferecendo oportunidade para autovaliação e discussão e trocas de idéias 

que se fizerem necessárias,  

 

IX- Manter equilíbrio, bom relacionamento com alunos e equipe 

multiprofissional. Espírito de liderança e estímulo a prática de enfermagem 

ética, altruísta e  compatível com rigor científico e elevação  da profissão, 

 

X- Participar de reuniões convocadas pelo coordenador (a) de estágio e ou 

diretor (a) de curso, bem como do planejamento acadêmico.   
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Art.32  Cabe ao coordenador (a) de estágio, em consonância com o diretor do curso:   

 

I- Elaborar do cronograma de estágio e distribuição de carga horária de 

professores, com apoio do diretor(a) do curso,  

 

II- Alterar os cronogramas de estágios, mediantes as demandas de 

organização do curso ou campos de estágio,  

 

III- Articular a elaboração do plano de estágio pelos professores, conforme 

calendário oficial do Centro Universitário, bem como mediar a  autorização 

e execução dos estágios nas instituições concedentes, 

 

IV- Orientar os professores sobre demandas específicas dos campos de 

estágio, bem como situações particulares envolvendo acadêmicos, 

 

V- Autorizar trocas de professores e alterações no cronograma, 

 

VI- Acompanhar o processo de avaliação discente e receber relatório de 

atividades de estágio, 

 

VII- Apreciar a avaliação de docentes e o plano de melhorias da prática 

pedagógica, realizando orientações pertinentes a cada caso, 

 

VIII – Resolver problemas oriundos dos campos de estágio, 

 

IX – realizar replanejamento de cronograma de a estagiários, mediante 

processo  formalizado na secretaria geral do Centro Universitário, 

 

X – Elaborar com apoio da direção do curso, planos de estágios nos 

diferentes turnos, conforme o perfil de cada semestre, 

 

XI - Convocar reuniões e outras atividades de integração acadêmica, 

 

XII – Participar do planejamento  acadêmico, 
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XIII- Regular    e  controlar  efetivamente  junto à secretaria setorial,  os  

processos de registros de atividades voltadas para o desenvolvimento  de  

habilidades e competências esperadas  nas ementas  de  cada  disciplina,  

bem como das frequências e conceitos referentes a atividades 

pedagógicas dessa natureza, 

 

XIV–Conduzir com assessoria  da  secretária  setorial  a  efetivação dos 

Termos de compromisso de estágios (TCE) conforme o perfil  do 

acadêmico a cada semestre,  

 

XV- Conduzir com assessoria da secretária setorial a elaboração da 

planilha de informações do seguro acadêmico junto à diretoria financeira 

deste Centro Universitário,  

 

XVI-  Regular  juntamente com  a  diretoria a  participação  apenas de  

acadêmicos  efetivamente  matriculados nos  estágios supervisionados,  

 

XVII-  Estabelecer  estratégias  que  lhe  permita  o  feedback  da prática 

pedagógica nos estágios, na perspectiva da concepção do curso de 

Enfermagem e da política institucional,  

 

XVIII- Estabelecer mecanismos que estimule a inter-relação e 

manutenção do  elo  entre  o  curso  de  Enfermagem    e  as instituições 

conveniadas e seus atores, bem como  regulação do feedback desta 

interação,  

 

XIX- Planejar  junto  à  direção  do  curso,  os  cronogramas  de estágio  

de  cada  turma  (por  grupos),  de  forma  a  atingir  a  carga horária  

indicada  em  cada  disciplina,  tendo  em  vista,  a disponibilidade  de  

cada  campo e do professor indicado pala Instituição de Ensino dentro do 

período letivo,  
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XX- Comunicar à comunidade acadêmica em tempo hábil, as informações  

necessárias ao desenvolvimento de  cada estágio supervisionado/  ensino  

prático; bem como as mudanças necessárias para que o processo 

aconteça sem transtornos,  

 

XXI- Orientar aos professores das disciplinas  de  estágio supervisionado/  

ensino  prático,  sobre  os  assuntos concernentes ao  desenvolvimento  

de  sua  disciplina  e  campo  clínico  em  que está inserida,  

 

XXII- Apreciar juntamente com a direção do curso de Enfermagem, 

processos acadêmicos   de  aproveitamento  de  disciplinas,  bem como 

de reinserção  do acadêmico ao campo de prática, 

 

XXIII-Decidir sobre  os  casos  e  ocorrências  especiais,  que abrangem  

a  participação  e  a  postura  do  acadêmico   no  estágio supervisionado,  

 

XXIV- recomendar junto à secretaria setorial a convocação de 

acadêmicos para ciência de situações irregulares e decisões de 

regulamentação das atividades nos estágios supervisionados, 

 

XXV- Comunicar a diretoria  e  coordenação  pedagógica  eventos  que    

desvirtuem    a  prática  pedagógica,  os  quais  podem  estar relacionados 

a uma diversidade de atores e/ou fatores tais como:  docentes, discentes, 

profissionais e gestores de  saúde, ou ainda à estrutura dos campos de 

prática, 

XXVI- Estabelecer prazo para docentes entregar relatórios das atividades 

práticas a cada semestre, bem como montar portfólio dos dados,  

XXVII- Participar de reuniões, em qualquer instância, sobre assuntos que 

envolvam a prática e/ou os estágios  supervisionados  no âmbito do curso 

de Enfermagem.  

 

Art. 33 São atribuições  da direção do curso: 
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I. O diretor (a) do curso juntamente com o (a) coordenador (a)  de estágios  

devem manter a interação e as pactuações com as  instituições  concedentes  

sob  aspectos  éticos  e  legais, bem  como  controlar ocorrências diversas  

nos campos de estágio,  

II. Responsabilizar pela organização administrativa e  pedagógica do  curso,  

cujo  papel  é  propiciar  condições  para  que  o  currículo torne-se  real  na  

indissociabilidade  das  três  funções  básicas  da universidade: ensino, 

pesquisa e extensão, 

III. Recomendar e estimular ações pedagógicas na perspectiva da política 

nacional de educação e de saúde, em consonância com a missão 

institucional e concepção do curso,  

IV. Facilita a inserção dos acadêmicos nos  campos  de  prática, articulando  

com  as  instituições  de  saúde  vagas que  atendam o desenvolvimento de   

habilidades  e  competências previstas  na  ementa  de  cada  estágio,  

formalizando  autorização  para  os  estágios  e documentos 

regulamentadores que se fizerem necessários,  

V. Planejar  junto  com a coordenação de estágios,  os  cronogramas  de cada 

turma (por grupos), de forma a atingir a carga horária prevista em  cada  

disciplina,  tendo  em  vista  a  disponibilidade  de  cada campo e do 

professor dentro do período letivo.   

 

Parágrafo Único:  A  direção  do  Curso  de  Enfermagem  se  responsabiliza  

por apresentar  com  antecedência  aos  responsáveis  pelas  Instituições  

conveniadas concedentes de estágio, o planejamento das atividades 

semestrais, de forma a atender as expectativas de ambas as instituições.     

 

Art. 34 Atribuições do coordenador pedagógico do curso:  

 

I- Regular  junto  à  secretaria  setorial  todo  processo  de  registro das  atividades  

práticas  e  estágios  curriculares  supervisionados em documentos acadêmicos;  

II – Quando na ausência da diretoria do curso, representa-la nas tomadas de 

decisões em relação aos estágios e as atividades a ele inerentes.  
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Cap. VI 

Da articulação entre ensino, pesquisa e extensão 

 

Art.35 As atividades práticas e estágios supervisionados curriculares fazem  parte do  

componente  ensino,  devendo  ainda,  se  articularem  a  extensão  universitária  e  

a pesquisa,  com  a  finalidade  de  manter  a  indissociabilidade  entre  esses  três 

componentes essenciais do ensino superior.   

 

Art. 36 Os planos de estágio, bem como a organização dos estágios devem prover 

situações  que  propiciem  a  aproximação  entre  a  teoria  e  a  prática, bem  como  

gerar  ações  transformadoras do perfil de saúde do  indivíduo, família e comunidade 

da microrregião.  

 

Cap. VII 

 Da normatização dos acidentes ocupacionais no âmbito das atividades 

práticas ou estágios supervisionados  

 

Art.37 É condição essencial ao estagiário para início das às práticas em campos 

clínicos, a regularização do esquema vacinal, que  deve  estar  completo segundo 

recomendação do Ministério da Saúde para adolescentes ou adultos, conforme 

idade.    

 

Parágrafo único- Cabe ao curso de Enfermagem  a  verificação  do  cartão  de 

vacinação, bem como a orientação e  encaminhamento  para  regularização do 

mesmo.  

 

Art. 38 O estagiário  deverá  utilizar  precauções  básicas  em  biossegurança  

(PBB),  independente do diagnóstico definido ou presumido de doença infecciosa, o 

que inclui medidas de prevenção que devem ser utilizadas na assistência a todos os 

pacientes na manipulação  de  sangue,  secreções  e  excreções  e  contato  com  

mucosas  e  pele  não-íntegra.   

 

Art. 39 As medidas de precauções básicas em  biossegurança  incluem  a utilização    

de  Equipamentos  de  Proteção  Individual  adequado  a  cada situação, com  a  
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finalidade de  reduzir  a  exposição do  profissional  a  sangue ou  fluidos  corpóreos,  

e os cuidados específicos recomendados para manipulação e descarte  de  materiais  

perfuro-cortantes  contaminados  por material orgânico:  

 

I - Luvas - sempre que houver possibilidade de contato com sangue, secreções e 

excreções, oriundos de qualquer parte do corpo, e ainda com mucosas ou com 

áreas de pele não íntegra (feridas primárias ou secundárias, independente das 

dimensões, feridas cirúrgicas e outros);  

 

II-Máscaras, gorros e óculos de proteção - durante a realização de procedimentos 

em que haja possibilidade de respingo de sangue e outros fluidos corpóreos, nas 

mucosas da boca, nariz e/ou olhos do profissional;  

III- Capotes (aventais) - devem ser utilizados durante os procedimentos com 

possibilidade de contato do corpo, com material biológico, inclusive em superfícies 

contaminadas;  

IV- Botas - proteção dos pés em locais úmidos ou com quantidade significativa de 

material infectante (centros cirúrgicos, áreas de necropsia e outros).  

 

 Algumas recomendações específicas  devem  ser  seguidas  durante  a realização  

de  procedimentos  que  envolvam  a  manipulação  de  material perfuro-cortante:   

 I - Máxima atenção durante a realização dos procedimentos;  

II - Jamais utilizar os dedos como anteparo durante a realização de procedimentos 

que envolvam materiais perfuro-cortantes;  

III - As agulhas não devem ser ré encapadas, entortadas, quebradas ou retiradas da 

seringa com as mãos;  

IV - Não utilizar agulhas para fixar papéis;  

V - Todo material perfuro-cortante (agulhas, scalp, lâminas de bisturi, vidrarias, entre 

outros), mesmo que estéril, devem ser desprezado em recipientes resistentes à 

perfuração e com tampa;  

VI - Os recipientes específicos para descarte de material não devem ser preenchidos 

acima do limite de 2/3 de sua capacidade total e devem ser colocados sempre 

próximos do local onde é realizado o procedimento.  
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Art. 40 Na exposição a agentes biológicos, o acidentado deve-se seguir as 

recomendações:  

 

I-  Lavagem  exaustiva  do  local  exposto  com  água  e  sabão              

(exposição percutânea ou cutânea);  

II-  Lavagem  com  Solução  Fisiológica  0.9%  (exposição  de mucosas);  

III - Comunicação ao professor de estágio;  

IV - Notificação ao órgão responsável, na Instituição de Saúde;  

V-Encaminhamento  ao  serviço  de  referência  da  Unidade  (U.S. Dr. Ilion Fleury),  

ou  Laboratório  Central  do  Município  de  Anápolis  (LACEMA );  

VI-  Comunicação  à  Supervisão  de  Estágios  do  Curso  de Enfermagem;  

VII–  O  acadêmico  deverá  fazer  registro  do  acidente  no UniCuidar, bem como 

acompanhamento indicado no  fluxograma do  Ministério  da  saúde  ou    prescrição  

do    infectologista    do município  ou outro se houver atendimento.    

 

Parágrafo único: Fica sob responsabilidade do professor orientador a emissão 

de um relatório detalhado do acidente e das condutas tomadas , que deverá 

ser encaminhado e comunicado imediatamente a direção do curso e/ou 

supervisão de atividades práticas. 

 

Esta regulamentação fundamenta-se em instrumentos legais:  

 I – Portaria MS/GM 1602 de 17 de Julho de 2006;  

II - Manual de Condutas em Exposição Ocupacional a Material  

Biológico 

III - MINISTÉRIO DA SAÚDE Secretaria de políticas de saúde  

Coordenação Nacional de DST e AIDS.  

IV -Norma Regulamentadoranº1 - MT  

V - Norma Regulamentadora nº 6- MT  

VI - Norma Regulamentadora nº 32 – MT 

VII – Lei de estágio 11.788 de 25 de setembro de 2008. 

VIII- Resolução COFEN Nº 539/2017 

 

 Aprovado pelo colegiado do curso de enfermagem em ___/___/____ 


