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APRESENTAÇÃO 

O Manual do Estágio Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem do Centro 

Universitário Celso Lisboa foi construído tendo por bases normativas o Projeto Político-

Pedagógico do curso e as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

O estágio curricular ocorre no quinto ano do Curso de Enfermagem, ou seja, no 9º e 

10º períodos, sob supervisão do preceptor de estágio. O quinto ano do curso é composto por 

seis (06) disciplinas que compõem nosso estágio, nas áreas hospitalares, ambulatoriais e 

postos de saúde com carga horária total de 800 horas. 

O processo de estágio segue de forma coesa e direta, contemplando todas as áreas 

do saber desenvolvidas ao longo dos primeiros quatro anos de formação, desenvolvendo no 

graduando a capacidade crítica reflexiva do enfermeiro. 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

O Estágio Supervisionado é uma atividade de natureza didático/pedagógica, portanto, 

não se caracteriza como vínculo empregatício. 

A prática de ensino para estágio supervisionado, indispensável para formação 

profissional, deve ser um processo dinâmico de aprendizagem, devendo o aluno atuar em 

situações reais, para que possa compreender e aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo 

do processo acadêmico com competência e habilidade.  

Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem, sendo 

organizados em conformidade com o currículo e programas do Curso de Enfermagem.  

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação de Enfermagem 

do MEC, na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos 

ao longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 

supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de 

saúde e comunidades. 



 

Na elaboração da programação e no processo de supervisão do aluno, em estágio 

supervisionado pelo preceptor, será assegurada efetiva participação dos Enfermeiros do 

serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio, sendo realizado nos dois últimos 

semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar ao acadêmico participação em situações reais de vida e trabalho, com 

foco na prevenção de agravos e promoção da saúde, em consonância com o novo modelo de 

atenção à saúde. Com vistas ao indivíduo, família e comunidade, sob a responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aprimorar competências e habilidades; 

• Ter capacidade de tomada de decisão; 

• Saber aplicar os princípios da gestão na atividade administrativa; 

• Utilizar os preceitos de humanização e ética na realização dos protocolos de 

enfermagem; 

• Realizar a análise crítica-reflexiva do mercado de trabalho atuando como 

elemento de mudança; 

• Empregar a metodologia assistencial ao assistir o cliente-família-comunidade; 

• Ser elemento difusor do cuidado transcultural ao indivíduo, família e comunidade; 

• Posicionar-se com enfermeiro em treinamento apto para o exercício 

profissional, integrando-se com a realidade social e profissional; 



 

• Desenvolver atividades que proporcionem a enfermagem holística com base na 

promoção, prevenção, proteção e reabilitação à saúde; 

• Aperfeiçoar a execução de atitudes éticas e humanizadas. 

 

RESOLUÇÃO  

Os estágios supervisionados do Centro Universitário Celso Lisboa obedecem a 

Resolução COFEN 371/2010, artigo 2º que diz: além da relação entre o número de estagiários 

e o quadro de pessoal da instituição, deve-se considerar a proporcionalidade do número de 

estagiários por nível de complexidade da assistência de enfermagem: 

• Assistência mínima/autocuidado até 10 (dez) alunos por supervisor; 

• Assistência intermediária até 8 alunos por supervisor; 

• Assistência semi-intensiva até 6 alunos por supervisor; 

• Assistência intensiva até 5 alunos por supervisor. 

 

ÉTICA 

 O Código de Ética do Profissional de Enfermagem está de acordo com a Resolução 

COFEN 311/2007.  

O profissional de enfermagem atua na promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os preceitos éticos e legais. 

Respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos. Exerce suas atividades com competência 

para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e 

da bioética. 

Site: www.coren-rj.org.br 

 

 

http://www.coren-rj.org.br/


 

HORÁRIO DO ESTÁGIO 

Turno da manhã – 07:30h às 12:30h 

Turno da tarde – 13:30h às 18:30h 

OBS.: Os alunos matriculados no turno da noite deverão optar em realizar os estágios nos 

turnos manhã ou tarde, e assim seguir até o término do semestre. 

 

CARGA HORÁRIA E DIAS DA SEMANA DO ESTÁGIO 

• 5 horas/dia → 20 horas/semanais  

• De segunda-feira a sexta-feira com uma folga semanal, defina pela instituição 

concedente.  

 

UNIFORME 

1) No campo de Prática Hospitalar: 

a. Jaleco na cor branca de manga comprida, com logotipo do UCL e nome do 

aluno bordados no bolso superior esquerdo, símbolo da Enfermagem bordado 

na manga do lado direito;  

b. Calça comprida na cor branca; 

c. Blusa na cor branca; 

d. Sapato fechado impermeável na cor branca. 

2) No campo de prática de Saúde Coletiva:  

a. Jaleco na cor branca de manga comprida, com logotipo do UCL e nome do 

aluno bordados no bolso superior esquerdo, símbolo da Enfermagem bordado 

na manga do lado direito; 

b. Calça comprida jeans azul; 

c. Blusa na cor branca; 

d. Sapato fechado na cor branca ou preta. 

Obs.: Cabelo preso, unhas curtas, esmalte claro, sem adornos, conforme prevê a NR32. 



 

ORIENTAÇÕES DO ESTÁGIO 

1. PRIMEIRO DIA DE ESTÁGIO 

 Todos os alunos deverão estar na portaria principal da unidade de saúde, sendo 

tolerados 15 (quinze) minutos de atraso. 

2. DAY OFF 

 O DAY OFF é um dia livre para estudo do acadêmico que será definido de acordo com 

a unidade concedente e informado ao aluno no primeiro dia de estágio pelo preceptor. 

3. VIGÊNCIA DO ESTÁGIO 

O estágio iniciará no 1º dia de aula do calendário acadêmico, devendo ser colocado no 

TCE – Termo de Compromisso de Estágio, quando solicitado, o período que o aluno 

realmente iniciará na unidade concedente.  

 

RELAÇÃO DO MATERIAL DE BOLSO 

Para a realização de Estágio Curricular Supervisionado nos campos de Prática 

Hospitalar e de Saúde Coletiva, o aluno estagiário deverá portar material de bolso conforme 

relação a seguir: 

▪ Estetoscópio; 

▪ Termômetro clínico; 

▪ Lanterna; 

▪ Relógio com ponteiro de segundos; 

▪ Material pertinente a escrita; 

▪ Óculos de segurança; 

▪ Luvas de procedimento; 

▪ Tesoura com ponta redonda; 

▪ Fita métrica; 

▪ Máscara; 

▪ Carimbo (nome complete do aluno, acd. Enfermagem Celso Lisboa e número 

da matrícula). 



 

Obs.: os preceptores das Disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado do 9º e 10º 

períodos poderão solicitar ao aluno estagiário outros materiais que sejam necessários para a 

assistência à clientela, adotando critérios próprios ou seguindo critérios da instituição onde 

se realiza o estágio. 

 

ÁREAS DE ATUAÇÃO 

O acadêmico no nono período da Graduação do Curso de Enfermagem deverá cursar 

três disciplinas em quatro módulos:  

1. Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva;  

2. Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso I (que se divide em 

dois ciclos – Clínica Médica e Clínica Cirúrgica); 

3. Estágio Supervisionado em Saúde Integral da Mulher e Criança. 

 

O acadêmico no décimo período da Graduação do Curso de Enfermagem deverá 

cursar três disciplinas em quatro módulos:  

1. Estágio Supervisionado em Administração de Enfermagem em Rede Básica e 

Hospitalar; 

2. Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso II (que se divide em 

dois ciclos – Centro de Terapia Intensiva e Emergência); 

3. Estágio Supervisionado em Saúde Mental. 

 

 

ATRIBUIÇÕES DO ALUNO ESTAGIÁRIO 

• Cumprir o cronograma de atividades das disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado; 

• Levar as dificuldades teórico-práticas encontradas no estágio curricular 

supervisionado ao preceptor das disciplinas de estágio supervisionado para 

análise e discussão das alternativas de assistência; 



 

• Cumprir as determinações previstas no Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Graduação em Enfermagem, disponibilizado pela 

Coordenação de Curso; 

• Utilizar o uniforme específico para a prática hospitalar e/ ou saúde coletiva, bem 

com portar o respectivo material de bolso. 

• Estar munido do impresso de acompanhamento diária e entregá-lo ao 

preceptor ao fim das atividades do dia. (anexo III) 

 

AVALIAÇÃO 

 A avaliação será ao final de cada disciplina de estágio, através do acompanhamento 

do aluno de estágio enfermagem (anexo I), prova prática aplicado pelo professor da disciplina 

teórica e entrega através da importação do EAD do relatório final de estágio. Ao final irá 

compor uma nota de zero a dez, sendo critério de aprovação nota maior ou igual a seis. 

 

VACINAS 

 O aluno deverá estar com a caderneta de vacinação atualizada. Estando relacionadas 

abaixo as principais: 

• DT (Tétano, Difteria); 

• Hepatite B. 

 

FALTAS 

 O aluno poderá ter até 25% de falta por disciplina de estágio, sendo o 

descumprimento deste item, critério para reprovação do acadêmico. 

 

DOCUMENTOS 



 

 Todo início de semestre serão divulgados os locais de estágio e os documentos que 

deverão ser entregues para sua realização, sendo as unidades concedentes do estágio 

responsáveis pela exigência dos mesmos. Tal procedimento será esclarecido nas reuniões 

anteriores ao início do estágio. 

 

REUNIÃO 

 Será marcada pela Coordenação de Estágio uma reunião anterior ao início do 

semestre acadêmico em que ocorrerá o Estágio Curricular Supervisionado com informações 

gerais.  

Os locais, as datas e horários do estágio serão informados por e-mail, bem como 

disponibilizados no cronograma e na reunião marcada acima. 

A reunião será marcada de acordo com o período e turno de estágio do aluno. 

 

GRUPO DE ESTÁGIO 

 Os alunos do 9º período deverão formar os grupos de estágio com no máximo dez 

alunos, elegendo um aluno representante. Este deverá fornecer um e-mail e telefone de 

contato e encaminhá-los a Coordenação de Estágio. 

Alunos do 10º período deverão formar os grupos de estágio com no máximo cinco 

alunos, elegendo um aluno representante, podendo ocorrer remanejamento de acordo com 

o número de vagas.  

 

CRONOGRAMA 

 Todo início de semestre será divulgado o cronograma com os locais de estágio, 

duração das disciplinas, datas de atividades e reuniões. 

 



 

LOCAIS DE ESTÁGIO 

 Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo: 

• Estágio Supervisionado em Saúde Integral da Mulher e Criança. 

•  Estágio Supervisionado em Saúde Mental. 

• Estágio Supervisionado em Administração de Enfermagem em Rede Básica 
e Hospitalar. 

• Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso I.  

• Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso II. 

 

 Colônia Juliano Moreira: Estágio Supervisionado em Saúde Mental. 

 

 PAM Cavalcanti: Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva 

 

 Policlínica José Paranhos Fontenelle: Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva 

 

 Clínica Escola Celso Lisboa: Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva. 

 

 Lar de Francisco: 

• Estágio Supervisionado em Saúde Mental. 

• Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso I (clínica médica) 

 

 Hospital Municipal Albert Schweitzer: 

• Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso II. 

• Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher e da Criança. 

 

 Hospital Municipal Rocha Faria: 

• Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso I. 

 

 



 

RELATÓRIO FINAL 

Ao final do semestre, o acadêmico deverá elaborar um relatório final contendo as 

especificações exigidas (disponíveis no Regulamento de Estágio) pela coordenação de 

estágio, que disponibilizará as orientações para sua execução e importação pelo EAD ao final 

do semestre. 

▪ Introdução: Texto apresentando o local de estágio, carga horária total da disciplina, 

setor de atuação, perfil de atendimento da instituição, perfil da clientela, papel da 

Enfermagem, entre outros dados pertinentes. 

▪ Desenvolvimento: Texto apresentando o nome completo da disciplina, carga horária 

total cursada (xx horas), bem como a descrição das atividades desenvolvidas no 

campo, enriquecimentos feitos pelo(a) Preceptor(a) (apresentação de protocolos, 

fichamentos, estudo de caso clínico, entre outros). Fechamento com análise crítica-

reflexiva do papel do Enfermeiro nesta área, embasado em textos sobre este tema. 

▪ Conclusão: Finalização do material com uma visão geral e opinião pessoal do que foi 

vivenciado, referente às atividades realizadas. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PRECEPTOR 

▪ Supervisionar as atividades de estágio dos acadêmicos designados pela 

Coordenação de Estágio. 

▪ Encaminhar à Coordenação de Estágio intercorrências referentes ao 

acadêmico e ao campo de estágio. 

▪ Controlar e registrar a frequência (assiduidade) dos acadêmicos na ficha de 

atividade diária. 

▪ Manter contato periódico com a Coordenação de Estágio. 

▪ Informar o day-off à Coordenação de Estágio no início do semestre. 

▪ Possibilitar a sistematização do processo de enfermagem, de modo que o 

acadêmico demostre o seu conhecimento teórico e prático. 

▪ Sugerir junto à coordenação de estágio, eventos e palestras, a fim de 

aprimorar o conhecimento teórico-prático do acadêmico. 



 

▪ Apresentar-se uniformizado no campo de estágio, calça jeans, blusa sem 

decote, jaleco identificado com o símbolo da IES e crachá da IES. 

▪ Não faltar no estágio. Em caso de necessidade, comunicar a coordenação e 

aos alunos. E agendar reposição, preenchendo instrumento próprio e 

entregar à coordenação de estágio. 

▪ Em caso de falta por atestado médico, comunicar à coordenação 

imediatamente, e entregar a cópia do atestado à coordenação de estágio. 

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

finalidade. 

▪ Conscientizar os acadêmicos quanto a postura, ética e prevenção de 

acidentes. 

▪ Realizar planejamento das atividades a serem desenvolvidos pelos 

acadêmicos. 

▪ Participar de todas as reuniões convocadas pela Coordenação.  

▪ Cumprir na íntegra o cronograma estabelecido pela Coordenação de Estágio. 

▪ Orientar o desenvolvimento do Relatório Final de Estágio. 

▪ Avaliar o acadêmico quanto a prática e registrar no instrumento de avaliação, 

assinando e carimbando. 

 

ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso I: 

1. Clínica Médica: 

 Estabelecer o manejo e os cuidados específicos relacionados as formas do 

cuidar em Clínica Médica. 

 Realizar anamnese dos clientes internados naquela unidade hospitalar. 

 Desenvolver semiotécnica aplicada a enfermagem. 

 Realizar sistematização da assistência de enfermagem em clínica médica. 

 Realizar exame físico nos clientes com diversas patologias. 

 Avaliar a assistência de enfermagem prestada ao cliente hospitalizado. 



 

 Identificar o papel do enfermeiro atuante na clínica médica. 

 Administrar medicamentos nas suas diversas vias. 

 Realizar cateterismo vesical e gástrica. 

 Realizar curativos. 

 Prestar cuidados de enfermagem com cateteres venosos e drenos. 

 Revisar cálculos de medicamentos. 

 Conhecer os cuidados no preparo, armazenamento e administração de 

medicamentos. 

 Realizar registro de enfermagem: admissão, evolução de enfermagem. 

 

2. Clínica Cirúrgica: 

 Estabelecer o manejo e os cuidados específicos relacionados às formas do 

cuidar em clínica cirúrgica. 

 Conferir dados da cirurgia proposta ou realizada. 

 Observar no prontuário do cliente quanto a prescrição médica e cuidados 

indicados. 

 Informar o cliente sobre os procedimentos que serão realizados e manter 

uma relação de confiança. 

 Realizar o curativo da ferida cirúrgica e detectar inserção de drenos. 

 Realizar planejamento de cuidados conforme a necessidade do cliente. 

 Realizar exame físico. 

 Manter o cliente tranquilo e orientado. 

 Realizar registro de enfermagem: evolução de enfermagem 

 

 Estágio Supervisionado em Saúde da Mulher e da Criança: 

 Prestar assistência de enfermagem à parturiente, à puérpera e ao recém-

nascido. 

 Identificar complicações ou distócias nas diferentes fases do trabalho de 

parto e puerpério. 



 

 Realizar assistência de enfermagem ao binômio mãe-bebê no alojamento 

conjunto. 

 Acompanhar a consulta de enfermagem no pré-natal. 

 Acompanhar a consulta de enfermagem em ginecologia. 

 Orientar e incentivar o aleitamento materno através de palestras e ajuda as 

puérperas. 

 Realizar os cuidados com o recém-nascido. 

 Acompanhar o parto normal. 

 

 Estágio Supervisionado em Saúde Coletiva: 

 Prestar assistência de enfermagem a saúde da mulher: pré-natal, 

planejamento familiar, doenças sexualmente transmissíveis, preventivo de 

câncer de colo de útero. 

 Prestar assistência de enfermagem à saúde do adulto e idoso: controle de 

diabetes mellitus, controle de hipertensão arterial, orientação no uso de 

medicamentos. 

 Realizar visita domiciliar. 

 Realizar sala de espera com promoção e prevenção à saúde. 

 Participação ativa na sala de vacina. 

 Conhecer a rede de frio. 

 Promover atividades de educação em saúde. 

 

 Estágio Supervisionado em Saúde Integral do Adulto e Idoso II: 

1. Emergência: 

 Prestar assistência de enfermagem ao paciente na unidade de 

urgência/emergência. 

 Realizar acolhimento e classificação de risco. 

 Executar cuidados de enfermagem. 



 

 Registrar ocorrências relacionadas ao paciente e procedimentos 

assistenciais utilizando terminologia científicas. 

 Integrar-se com a equipe multiprofissional para resolução de problemas. 

 Identificar os sinais e sintomas das diferentes patologias, comparando com 

os exames dos pacientes. 

 Conhecer os principais medicamentos utilizados na emergência. 

 Realizar procedimentos utilizados na emergência. 

 Aplicar os princípios éticos. 

 Conhecer o planejamento organizacional da unidade de emergência. 

 

1. Terapia Intensiva 

 Realizar a assistência de enfermagem ao paciente na unidade de terapia 

intensiva. 

 Identificar problemas de enfermagem relacionados a internação na terapia 

intensiva. 

 Registrar as informações e ocorrências relacionadas ao paciente e/ou família 

e procedimentos assistenciais invasivas ou não utilizando Terminologia 

científica;  

 Integrar-se com equipe multiprofissional para resolução dos problemas do 

paciente;  

 Conhecer as principais patologias e os tratamentos utilizados em Unidades 

de Terapia Intensiva;  

 Identificar os sinais e sintomas das diferentes patologias, comparando com 

os exames dos pacientes e cuidados dispensados;  

 Conhecer os principais medicamentos utilizados na Unidade de Terapia 

Intensiva (indicações, vias de administração, reações adversas).  

 Realizar procedimentos / técnicas utilizadas na unidade de Terapia Intensiva;  

 Conhecer o planejamento organizacional da unidade de Terapia Intensiva;  

 

 Estágio Supervisionado em Saúde Mental: 



 

 Adquirir conhecimento sobre os principais distúrbios mentais. 

 Entrevistar o usuário com objetivo de elaborar anamnese e planejar cuidados 

e explica as rotinas da unidade de internação psiquiátrica. 

 Realizar o exame do estado mental, planejando com eficiência cuidados de 

enfermagem baseando-se em diagnósticos de enfermagem. 

 Reconhecer os sinais dos distúrbios psiquiátricos. 

 Desenvolver a interação ao cliente com sofrimento psíquico;  

 Acompanhar na identificação dos processos psíquicos que acometem ao 

indivíduo;  

 Realizar consulta de enfermagem em Saúde Mental;  

 Descrever a evolução do quadro psíquico em quadros de surtos psicóticos;  

 Acompanhar e desenvolver percepção cognitiva acerca das atividades do 

enfermeiro.  

 

 Estágio Supervisionado em Administração da Assist. de Enf. Em Rede Básica e 

Hospitalar: 

 Realizar supervisão e gerenciamento de enfermagem. 

 Realizar a escala de serviço. 

 Realizar o dimensionamento de pessoal. 

 Verificar os protocolos de gerenciamento do serviço. 

 Integrar e correlacionar a visão administrativa com a da assistência de 

enfermagem, baseada em teorias, relacionadas ao processo de 

enfermagem. 

 Identificar os recursos financeiros, físicos e materiais. 

 Ser capaz de coordenar e planejar o trabalho em equipe, de orientar e 

elaborar normas, rotinas e procedimentos e tomada de decisão. 

 Ser capaz de prever e prover recursos humanos e matérias. 

 

 



 

FORMULÁRIOS DE ESTÁGIO 

▪ Ficha de avaliação do estágio supervisionado (ANEXO I) 

▪ Ficha de atividade diária – Frequência (ANEXO II) 

▪ Ficha de avaliação do campo de estágio e preceptor (ANEXO III) 

▪ Prova Prática (ANEXO IV) 

▪ Check-list Clínica Médica (ANEXO V) 

▪ Check-list Clínica Cirúrgica (ANEXO VI) 

▪ Check-list Mulher e Criança (ANEXO VII) 

▪ Check-list Saúde Coletiva (ANEXO VIII) 

▪ Check-list Emergência (ANEXO IX) 

▪ Check-list Terapia Intensiva (ANEXO X) 

▪ Check-list Saúde Mental (ANEXO XI) 

▪ Check-list Gerência de Enfermagem (ANEXO XII) 

 

 ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 

O estágio não obrigatório visa o aperfeiçoamento profissional do aluno. Proporciona 

a visão prática da teoria experimentada em sala de aula oferecendo a experiência para sua 

inserção no mercado de trabalho. 

É importante observar que as horas de estágio não obrigatório não são contabilizadas 

para o estágio supervisionado. No entanto, o aluno que realizar esse estágio 

excepcionalmente durante o período de pandemia do COVID-19 e enquanto durar o 

isolamento por medidas legalmente sancionadas, e quiser fazer o aproveitamento das horas 

para o estágio obrigatório, terá sua solicitação avaliada. Em caso de deferimento pela 

Coordenação do Curso, será permitida a contabilização destas horas desde que sejam 

cumpridos os requisitos listados abaixo:  

• Celebração do Termo de Compromisso de Estágio – TCE; 

• Validação do TCE pela Coordenação; 

• Cadastramento do TCE no portal do aluno; 



 

• Seguro do estagiário (responsabilidade da empresa que irá contratar o estagiário. Esta 

informação deve estar descrita no TCE); 

• Contraprestação da empresa (para o estágio não obrigatório é compulsória a 

concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 

bem como a concessão do auxílio-transporte); 

• Elaboração de relatório de acompanhamento do aluno (Anexo I) com assinatura e 

carimbo do preceptor da empresa que está contratando o estagiário; 

• Preenchimento da Ficha de Atividade Diária – Frequência (Anexo II) com assinatura e 

carimbo do preceptor da empresa que está contratando o estagiário; 

• Realização de Prova Prática e entrega do formulário de prova prática (Anexo IV) 

contendo as notas, a assinatura e o carimbo do professor ou supervisor de estágio da 

Celso Lisboa; 

• Preenchimento do check-list do campo de estágio referente à área de atuação 

(Anexos V ao XII). 

Cabe destacar que o aluno só poderá entrar em campo de estágio não obrigatório após 

celebração e validação do TCE pela Celso Lisboa e cadastramento no portal do aluno. 

  Para esse tipo de estágio, não é obrigatório a realização de convênio, sendo de 

responsabilidade do aluno a escolha do local de estágio. 

  A prova prática será realizada nas dependências da Celso Lisboa em data a ser 

agendada com os alunos. 

 Assim como no estágio obrigatório, para realizar o estágio não obrigatório o aluno 

deve estar regularmente matriculado, devendo permanecer com o pagamento da 

mensalidades normalmente.  

 

 

 



 

ANEXO I 

 

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DO ALUNO - ESTÁGIO ENFERMAGEM 

Aluno (a) estagiário (a): __________________________________________________________ 

Período:                  9º                  10º             Módulo:            1º                2º                3º               4º   

Disciplina de estágio: ___________________________________________________________ 

Preceptor 
(a):__________________________________________________________________________ 

Itens a serem acompanhados: 

1- O aluno é assíduo?            Sim                 Não      

Nº de faltas:                0    1                  2               3               4            5     

2- O aluno compareceu com o uniforme adequado?              Sim                    Não               

3- O aluno é pontual?               Sim                        Não 

4- O aluno apresentou iniciativa?                Sim  Não 

5- O aluno apresenta postura adequada no campo de estágio?                  Sim                 Não      

6- O aluno apresenta bom relacionamento interpessoal?                Sim                   Não                      

7- Realizou procedimentos técnicos?              Sim                  Não 

Quantos: _____________  

Quais?________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

8- O aluno utiliza termos técnicos?             Sim        Não      

9- É possível observar articulação teórico-prática?              Sim                            Não  

10- A Sistematização da Assistência de Enfermagem foi realizada?  (Diagnóstico de 

Enfermagem / Evolução de Enfermagem / Plano de Cuidados)  

          Sim                                   Não 

 

Observação:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

_______________________________                       _____________________________    
Assinatura do (a) aluno (a)              Assinatura do (a) preceptor (a) 



 

ANEXO II 

FICHA DE ATIVIDADE DIÁRIA – FREQUÊNCIA 

 

Aluno (a) estagiário (a): __________________________________________________________  

Período:                 9º                  10º        Módulo:                  1º                  2º                  3º               4º   

Disciplina de estágio: ___________________________________________________________ 

Preceptor 

(a):__________________________________________________________________________ 

 

Controle de Frequência 

Data 
Horário 
Entrada 

Atividades Desenvolvidas 
Horário 

Saída 
Assinatura 
Preceptor 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

ANEXO III 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO / PRECEPTOR - ESTÁGIO ENFERMAGEM 

Aluno (a) estagiário (a): __________________________________________________________ 

Período:                 9º                  10º        Módulo:                  1º                   2º                 3º               4º   

Disciplina de estágio: ___________________________________________________________ 

Preceptor 
(a):__________________________________________________________________________ 

Campo de Estágio Excelente  Bom  Regular  Fraco  
Ambiente físico     

Oportunidade de 
aprendizagem 

    

Materiais hospitalares     
Estágio Excelente  Bom  Regular  Fraco  

Carga horário     
Relação teórico-

prático 
    

Preceptor Excelente  Bom  Regular  Fraco  
Pontualidade / 

Frequência 
    

Liderança      
Postura profissional     

Planejamento das 
atividades 

    

Domínio do conteúdo     
 

Observações 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 
Excelente = 9,0 a 10,0 

Bom = 7,5 a 8,9 

Regular = 6,0 a 7,4 

Fraco = 4,0 a 5,9 



 

ANEXO IV 

PROVA PRÁTICA 

Aluno (a) estagiário (a): __________ ________________________________________________ 

Período:                 9º                10º        Módulo:                  1º                  2º                3º               4º   

Disciplina de estágio: ___________________________________________________________ 

Professor 

(a):__________________________________________________________________________ 

 

PROVA PRÁTICA 

Itens avaliados (0 a 1.0 cada) Nota 

1. Apresentação Profissional   

2. Comunicação com o cliente (explicação do 
procedimento) 

  

3. Destreza   

4. Conhecimento Teórico   

5. Conhecimento Prático   

6. Resolução de Problemas   

7. Organização dos materiais para a técnica   

8. Biossegurança (EPI)   

9. Registro de Enfermagem   

10. Tempo   
 Nota: 

 

 

Observação:___________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

____________________________                        _______________________________ 
Assinatura do (a) aluno (a)              Assinatura do (a) professor (a)



 

ANEXO V 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE INTEGRAL DO ADULTO E IDOSO I – CLÍNICA MÉDICA 

Nome:_________________________________________________________________________________ 

 
Procedimentos 

Datas 
                    

Punção Venosa Periférica                     
Preparo e Administração de 
Medicamentos 

                    

Cateterismo Vesical de Alívio ou de 
Demora 

                    

Sonda Orogástrica / Nasogástrica / 
Endogástrica 

                    

Evolução de Enfermagem                     
Exame Físico                     
Diagnóstico de Enfermagem                     
Plano de Cuidados                     
Higiene Corporal                     
Preparo do Corpo Pós-morte                     
Preenchimento do instrumento de 
visita diária do enfermeiro 

                    

Realização de Curativo                      
Aferição dos sinais vitais                     
HGT                     
Instalação de soluções venosas                     
Instalação de dietoterapia                     

 

 

 



 

ANEXO VI 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE INTEGRAL DO ADULTO E IDOSO I – CIRÚRGICA 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
 

Procedimentos 

Datas 

                    

Punção Venosa Periférica                     
Curativo de dreno                     
Preparo e Administração de 
Medicamentos 

                    

Curativo Cirúrgico                     
Avaliação de enfermagem pré-operatório                     
Avaliação de enfermagem trans-
operatório 

                    

Avaliação de enfermagem pós-operatório                     
Evolução de Enfermagem                     
Exame Físico                     
Diagnóstico de Enfermagem                     
Plano de Cuidados                     
Cuidados com ostomias                     
Higiene Corporal                     
Aferição dos sinais vitais                     
HGT                     
Instalação de soluções venosas                     
Instalação de dietoterapia                     

 

 

 



 

ANEXO VII 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
 

Procedimentos 

Datas 

                    

Exame Físico na Gestante – 
manobras de Leopold 

                    

Exame Físico na Puérpera                     
Exame Físico do RN / criança                     
Avaliação do Aleitamento Materno                     
Ausculta dos BCFs                     
Curativo Cirúrgico de Cesariana                     
Admissão da puérpera no 
alojamento conjunto 

                    

Cuidados de enfermagem no pré-
parto 

                    

Cuidados de enfermagem no parto 
normal 

                    

Cuidados imediatos e mediatos no 
RN 

                    

Evolução de Enfermagem                     
Diagnóstico de Enfermagem                     
Plano de Cuidados                     
Higiene Corporal                     
Aferição dos sinais vitais                     
Exame físico na criança                     

 

 



 

 

 

ANEXO VIII 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE COLETIVA 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
Procedimentos 

Datas 

                    

Sala de vacinas                     
Reconhecer do cartão de vacinação                     
Controlar a Rede de Frio                     
Realizar sala de espera                     
Promover atividades de educação em 
saúde 

                    

Realizar consulta de enfermagem ao 
cliente com DM 

                    

Realizar consulta de enfermagem ao 
cliente com HAS 

                    

Curativos                     
ECG                     
Aferir de sinais vitais                     
Medidas antropométricas                     
Observar teste do pezinho e BCG                     
Acompanhamento de distribuição e 
controle dos medicamentos da farmácia  

                    

Consulta de Puericultura                     
Registro de enfermagem                     
Preparo e Administração de 
medicamentos 

                    

 



 

 

 

 

 ANEXO IX 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE INTEGRAL DO ADULTO E IDOSO II - EMERGÊNCIA 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
 

Procedimentos 

Datas 

                    

Coleta de exame laboratorial                     
Admissão do paciente                     
Classificação de Risco                     
Administração e preparo de 
Medicamentos 

                    

Dispositivos invasivos                     
Estratificação ao atendimento                     
Monitorização multimodal                     
Evolução de Enfermagem                     
Exame Físico                     
Diagnóstico de Enfermagem                     
Plano de Cuidados                     
Aferição dos sinais vitais                     
HGT                     
Instalação de soluções venosas                     
Desfibrilador / cardioversor                     
Assistência ventilatória                      
Protocolos                     
ECG                     
Conferência do carro de parada                     



 

Realização de curativos                     
ANEXO X 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE INTEGRAL DO ADULTO E IDOSO II – CTI 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
 

Procedimentos 

Datas 

 

                   

Reconhecimento da planta física do CTI                     
Impressos, normas e rotinas do CTI                     
Verificação do carrinho de parada                     
Monitorização cardíaca                     
Higiene corporal                     
Exame físico                     
Preparo e administração de medicamentos                     
Dispositivos invasivos                     
Assistência Ventilatório                     
Balanço Hídrico                     
Realização de curativo                     
Aprazamento de medicações na prescrição 
médica 

                    

Admissão do paciente no CTI                     
Diagnóstico de enfermagem                     
Evolução de enfermagem                     
Prescrição de enfermagem                     

 

 

 

 



 

 

ANEXO XI 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE MENTAL 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
Procedimentos 

Datas 
                    

ENCAMINHAR OS CLIENTES AOS CUIDADOS DE HIGIENE 

CORPORAL; 

                    

EXECUTAR AS PRESCRIÇÕES DE ENFERMAGEM 

CONFORME A SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE 

ENFERMAGEM. 

                    

COORDENAR O PROCESSO DE CUIDAR EM 

ENFERMAGEM, CONSIDERANDO CONTEXTOS E AS 

CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PACIENTE; 

                    

·CHECAR AS MEDICAÇÕES ADMINISTRADAS;                     

ESTABELECER COMUNICAÇÃO EFICIENTE COM O 

CLIENTE / PACIENTE PARA A EFETIVA ASSISTÊNCIA. 

                    

PRESTAR ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À INDIVÍDUOS 

COM QUADROS AGUDOS OU CRÔNICOS DE 

TRANSTORNOS MENTAIS. 

                    

RELACIONAR A PATOLOGIA COM A MEDICAÇÃO 

PRESCRITA. 

                    

APOIO EMOCIONAL; ACONSELHAMENTO; 

INFORMAÇÕES SOBRE A DOENÇA; DISCUSSÃO DE 

PLANOS COM A FAMÍLIA E INCLUSÃO NO 

PLANEJAMENTO; ORIENTAÇÃO AOS SERVIÇOS; 

                    



 

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS; REFERÊNCIA A GRUPOS DE 

APOIO; TERAPIA FAMILIAR. 

IDENTIFICAR REAÇÕES ADVERSAS AO TRATAMENTO 

MEDICAMENTOSO. 

                    

RECONHECER O PAPEL DO TRABALHO EM EQUIPE E EM 

PARCERIA COM A COMUNIDADE E ENTRE O ENFERMEIRO 

E OS DEMAIS PROFISSIONAIS   

                    

Elaborar relatórios de enfermagem no prontuário 

do cliente; 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO XII 

CHECK-LIST ESTÁGIO SUPERVISIONADO ADMINISTRAÇÃO DA REDE BÁSICA E HOSPITALAR 

Nome:__________________________________________________________________________________ 

 
Procedimentos 

Datas 
                    

Supervisão de enfermagem                     

Escala de Serviço                     

Rotinas de Enfermagem                     

Biossegurança                     

Gerenciamento de Resíduos                     

Planta Física                     

Conferência do carro de parada                     

Gerenciamento de recursos físicos e 
materiais 

                    

Liderança                     

Educação Permanente                      

Núcleo de segurança do paciente                     

Supervisão geral                     

CCIH                     

SAE                     

 


