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Curso de Enfermagem 
Reconhecimento Renovado pela Portaria Ministerial nº 820, de 30 de dezembro de 2014, e 

publicada no Diário Oficial da União de 02 de janeiro de 2015. 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO LETIVO 

Bacharelado em Enfermagem 2015.2 

CÓDIGO DISCIPLINA 

ENF143 Estágio Curricular Supervisionado I 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

432h 9º 

 

EMENTA 

Desenvolvimento de competências e habilidades técnico/ científico /políticas/ éticas/ 

gerenciais e administrativas no atendimento ao indivíduo, família e comunidade na rede 

básica, atendendo ao perfil epidemiológico da região, centrado na Sistematização da 

Assistência de Enfermagem (SAE). 

 

OBJETIVOS 

a) Inserir o (a) discente nas unidades de saúde como sujeito do processo de 

construção de uma prática de Enfermagem transformadora; 

b) Incentivar a pesquisa, a partir de situações problemas surgidos em campos de 

estágio; 

c) Oportunizar a interação entre a teoria e o estágio a partir do conhecimento 

adquirido; 

d) Capacitar o (a) discente para o desenvolvimento de atividades educativas, 

assistenciais, gerenciais e de pesquisa; 

e) Desenvolver no (a) discente a capacidade crítica para atuar dentro do contexto do 

Sistema Único de Saúde (SUS), baseando-se nas políticas públicas de saúde e 

considerando as bases ético-legais e humanísticas da profissão; 

f) Capacitar o (a) discente para o planejamento no processo de gestão da rede 

básica; 
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g) Integrar as atividades docentes-assistenciais, fortalecendo o compromisso entre as 

instituições de ensino e as unidades de saúde; 

h) Utilizar o processo do cuidar pautando-se no compromisso ético-humanista da 

prática da enfermagem; 

i) Reconhecer as relações de trabalho com a equipe multiprofissional de saúde. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

Encontra-se no regulamento do Estágio Curricular Supervisionado I 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O programa contempla todos os conteúdos ministrados nas disciplinas que antecedem o 

Estágio Curricular Supervisionado I focalizando para o processo de trabalho do (a) 

enfermeiro (a) na Rede Básica de Saúde. 

 

METODOLOGIA 

A Metodologia desta disciplina será desenvolvida conforme regulamento do Estágio 

Curricular Supervisionado I. 

 

AVALIAÇÃO 

O (a) discente deverá obter notas para fins de aprovação através do cumprimento de 

tarefas determinadas no plano de trabalho, além da frequência mínima de 75% às 

atividades no desempenho do estágio. A avaliação será realizada de forma contínua e 

cumulativa, através de fichas individuais enfocando aspectos técnicos e habilidades 

práticas, bem como atitudes interpessoais, pelo acompanhamento diário da professora e 

enfermeiro (a) / preceptor (a). A prova (simulado) será aplicada na primeira unidade e 

valerá 2,0 pontos. 

 

I UNIDADE – avaliação da docente – 7,5; simulado – 2,0; discente (auto-avaliação) - 

0,5 

• Desenvolvimento do (a) discente durante as atividades práticas do 

estágio curricular supervisionado I e desenvolvimento do PES; 

• Discussão de temas científicos: Assistência do (a) enfermeiro (a) nas 

áreas estratégicas da Atenção Básica;  

•  Trabalho escrito sobre o PES.  

• Simulado 
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II UNIDADE – avaliação da docente – 6,5; preceptor (a) – 3,0; discente (auto-

avaliação) - 0,5 

• Desenvolvimento do (a) discente durante as atividades práticas do 

estágio curricular supervisionado I e desenvolvimento do PES; 

 

Todos os projetos realizados para implantação de grupos, Feiras de Saúde,  

caminhadas, café da manhã e demais atividades coletivas, deverão ser enviadas para a 

coordenação da disciplina para viabilização de divulgação no site da Faculdade. Após o 

evento enviar relatório com fotos e listas de presença. 

            As notas do PES, estudo de caso e relatório serão avaliadas conforme o barema da 

disciplina. 

             As discussões dos temas científicos sobre assistência de enfermagem e relato de 

experiências serão realizadas em grupo de acordo com a divisão dos campos de estágio, 

sendo que todos apresentarão e a nota será elaborada individualmente de acordo com o 

barema. A ordem de apresentação dos discentes será sorteada no início das 

apresentações.  

                A apresentação dos trabalhos científicos terá data conforme cronograma e tempo 

estabelecido em torno de 30 minutos, devendo ser entregue um CD antes do início da 

apresentação. Para o relato de experiências será entregue também uma cópia do trabalho 

escrito (relatório) a professora, sendo a equipe penalizada com 0 (zero) no aspeto da 

avaliação que consta: trabalho escrito, caso o trabalho não seja entregue.  

                O (A) discente que apesar de ter se preparado (a) para as discussões dos 

trabalhos científicos faltar a apresentação, ou mesmo estando em sala de aula não 

apresentar, ficará com a nota referente a: organização gráfica e estética dos slides, 

conteúdo científico. Quanto ao relato de experiências, as notas são: organização gráfica e 

estética dos slides, conteúdo científico e trabalho escrito. 

               O (A) discente que faltar às apresentações dos trabalhos científicos por motivo de 

doença comprovada por atestado médico, entregue até 72 horas da ausência, ficará à 

disposição da coordenação da disciplina e / ou professora para que se proceda outra 

avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Contempla toda bibliografia básica dos conteúdos ministrados nas disciplinas que 

antecedem o Estágio Curricular Supervisionado I focalizando para o processo de trabalho 

do (a) enfermeiro (a) na Rede Básica de Saúde.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Contempla toda bibliografia complementar dos conteúdos ministrados nas disciplinas que 

antecedem o Estágio Curricular Supervisionado I focalizando para o processo de trabalho 

do (a) enfermeiro (a) na Rede Básica de Saúde.  

 

COLEGIADO DO CURSO DE ENFERMAGEM 

 

 


