
 
 
 
 
 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 
 

A Coordenação do Curso de Enfermagem da Facear, no uso de suas 
atribuições, e considerando a: 

 Lei nº 11.788 de 26 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 
estudantes;  

 Resolução CNE/CES nº 3, de 7 de novembro de 2001, que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem;  

 Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004, que estabelece 
Diretrizes Nacionais para a organização e a realização de Estágio de 
alunos da Educação Profissional e do Ensino Médio; 

 
Regulamenta as diretrizes para o Estágio Curricular Supervisionado do Curso 
de Enfermagem, em conformidade com o Colegiado do Curso. 
 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Art. 1º Este regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio 
Supervisionado do Curso de Enfermagem, parte integrante do currículo do 
Curso de Enfermagem da Faculdade Educacional de Araucária – FACEAR. 
 
Art. 2º - O Estágio Curricular Supervisionado é disciplina obrigatória do curso e 
um dos requisitos para obtenção do grau de Bacharel em Enfermagem.  
 
Art. 3º - O Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Enfermagem é 
realizado sob a orientação de professores e ocorre no 9° e 10º semestres, 
obedecendo às exigências das diretrizes curriculares. 
 
Art. 4º - O Estágio Curricular Supervisionado não cria vínculo empregatício de 
qualquer natureza. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA CARGA HORÁRIA 

 
Art. 5º - A carga horária mínima do Estágio Curricular Supervisionado totaliza 
20% da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem, conforme 
dispõe Resolução específica da Câmara de Educação Superior do Conselho 



Nacional de Educação. Desta forma, das 4.010 horas da carga horária total do 
curso, 840 horas são destinadas para o estágio curricular.   
 
Art. 6º - A carga horária do Estágio Curricular Supervisionado será de 420 
horas por semestre (9º e 10º). 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS  

 
Art. 7º - A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 
Enfermagem constitui-se em atividades de ordem prática, permitindo 
aprofundar relações do processo de formação com o processo de trabalho em 
saúde, respondendo às demandas de saúde da população. 
 
Art. 8º - Os acadêmicos, durante o período das aulas práticas, são 
supervisionados por docente enfermeiro vinculado à instituição de ensino, 
contando com a colaboração do enfermeiro da unidade ou do serviço, levando-
se em conta a legislação vigente. 
 
Art. 9º - Para realização do Estágio Curricular Supervisionado o discente deve 
estar devidamente matriculado na disciplina, bem como deve ser celebrado 
Termo de Compromisso entre o aluno, a instituição de ensino e o local de 
desenvolvimento do estágio.  
 
Art. 10 - Serão constituídos grupos de até doze acadêmicos por docente 
orientador, sendo posteriormente subdivididos em duplas ou trios e distribuídos 
nos diferentes cenários da prática profissional selecionados para o 
desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado. 
 
Parágrafo único. É permitido ao acadêmico desenvolver Estágio Curricular 
Supervisionado em áreas hospitalares somente em unidades onde já tenha 
sido aprovado na disciplina correspondente. 
 
Art. 11 - As instituições de saúde devem manifestar seu interesse e ciência 
quanto à natureza e dinâmica dos estágios, nos termos de convênios já 
existentes ou a serem firmados conforme a necessidade. 
 
Art. 12 - O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Enfermagem tem 
como objetivos proporcionar aos alunos: 
 

I. O desenvolvimento do pensamento crítico-reflexivo da realidade de 
saúde do país levando-os a assumir atitudes e comportamentos 
efetivos para sua transformação por meio da sua ação profissional;  

II. A compreensão do trabalho da Enfermagem como ciência; 
III. Condições de aplicar o Processo de Enfermagem em sua prática 

profissional; 
IV. A prática de diversas especialidades nas áreas de atuação do 

enfermeiro para o desenvolvimento de habilidades técnicas; 



V. A vivência de relações interpessoais produtivas com o cliente, 
família, comunidade, equipe multiprofissional e equipe de 
enfermagem no desenvolvimento de sua prática profissional; 

VI. A vivência profissional para tomada de decisões na organização do 
processo de trabalho em enfermagem, sistematizando as ações da 
equipe de modo a garantir a qualidade da assistência ao cliente; 

VII. O desenvolvimento de pesquisas que contribuam para a construção 
do conhecimento da enfermagem; 

VIII. O agir de acordo com os princípios éticos da profissão, respeitando 
e valorizando o ser humano em sua totalidade, obedecendo o 
Código de Ética e a Lei do Exercício Profissional da Enfermagem. 

 
 
Art 13 - O estágio é desenvolvido tendo como base as ementas das disciplinas, 
que visam conferir habilidade na assistência, administração e gerenciamento 
em enfermagem nos diferentes campos de atuação profissional, bem como na 
elaboração de projetos organizacionais. 
 
Art 14 – Os locais para realização do Estágio Curricular Supervisionado 
deverão ser selecionados e distribuídos, preferencialmente e sempre que 
possível, de acordo com o tema do Trabalho de Conclusão de Curso do aluno, 
de modo a propiciar o desenvolvimento de ações no local, bem como a 
articulação do ensino, assistência e pesquisa. 

 
 

CAPÍTULO IV 
DAS OBRIGAÇÕES 

 
Seção I 

Do Coordenador do Estágio Curricular 
 
Art. 15 - O Coordenador de Curso indicará, dentre os professores do curso, 
aquele que desempenhará as atividades de Coordenador de Estágio Curricular 
Supervisionado. 
 
Art. 16º. Ao Coordenador de Estágio Curricular Supervisionado, cabe: 

I - selecionar campo de estágio; 
II - firmar ou providenciar para que sejam firmados convênios com 
Instituições; 
III - elaborar as escalas de estágio, distribuindo alunos e professores em 
grupos, determinando datas, horários e locais para os Estágios; 
IV - acompanhar, por meio de visitas in loco a adequação do local e das 
atividades realizadas pelos discentes às finalidades dos estágios;  
V - acompanhar por meio de reuniões periódicas, as atividades dos 
docentes que se encontram na condição de orientador; 
VI - receber as solicitações de trocas e reposições, reorganizando os 
grupos sempre que necessário; 
VII - intervir em situações de conflitos nos campos de estágio, atuando 
como mediador entre o campo de estágio, os alunos e o professor, 
representando a Instituição de Ensino; 



VIII - enviar à Coordenação do Curso as planilhas de horas de estágio 
ministradas pelos docentes para fins de pagamento. 

 
 

Seção II 
Do Docente Supervisor de Estágio 

 
Art. 17º.  Ao docente supervisor cabe: 

I – apresentar previamente em sala de aula as propostas para atividades 
práticas, esclarecendo as dúvidas dos discentes; 
II – auxiliar na divisão de grupos de estágio; 
III – articular com as instituições aonde os estágios serão realizados e 
assegurar sua integração com os demais componentes curriculares do 
curso; 
IV – contatar previamente os responsáveis pelo campo de estágio 
esclarecendo dúvidas sobre o mesmo; 
V – promover reunião preparatória com os acadêmicos no primeiro dia 
de estágio, na instituição, para discutir o processo de desenvolvimento e 
operacionalização do estágio; 
VI – promover reuniões semanais para sanar dúvidas e orientações 
gerais; 
VII – viabilizar a integração entre acadêmicos e profissionais da 
instituição; 
VIII – acompanhar o acadêmico, na execução de técnicas de 
enfermagem de maior complexidade e orientá-lo nas atividades 
propostas; 
IX - orientar o acadêmico na execução do relatório do estágio; 
X – orientar os acadêmicos a respeito do referencial teórico a ser 
utilizado; 
XI – avaliar bimestralmente a atuação e aproveitamento escolar dos 
alunos sob sua supervisão; 
XII - informar do andamento dos estágios à respectiva coordenação, 
pontuando os avanços e dificuldades encontradas; 
XIII - documentar as avaliações realizadas. 

 
 

Seção III 
Do acadêmico 

 
Art. 18º - Compete ao acadêmico: 

I – realizar todas as atividades propostas, cumprindo todos os prazos 
pré-estabelecidos; 
II - compreender todo o processo de desenvolvimento do estágio 
supervisionado, colaborando no alcance dos objetivos; 
III – inserir-se na realidade encontrada desenvolvendo uma consciência 
crítica e propondo intervenções nesta realidade; 
IV – apresentar relatório ao final do estagio supervisionado; 
V – ter frequência de 100%, sendo a reposição de faltas somente 
autorizadas pela coordenação de estágio e devidamente justificadas; 



VI – utilizar uniforme e crachás de identificação conforme orientação do 
docente; 
VII – manter postura ética com pacientes, colegas e profissionais da 
instituição. 
 
 

CAPÍTULO V 
DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO NA DISCIPLINA 

 
Art. 19 - Serão utilizados os seguintes critérios de avaliação: 

I – o aproveitamento do aluno nas atividades propostas durante o 
estágio; 
II – o relatório do estágio elaborado pelo aluno e desenvolvido durante 
todo o semestre; 
III – a avaliação do enfermeiro da instituição de saúde aonde foi 
desenvolvido o estágio; 
IV – cumprimento da carga horária.  

 
Art. 20 - O relatório final de estágio deve:  

I – conter a descrição clara de todos os itens do roteiro pré-estabelecido 
pelo docente orientador; 
II – demonstrar uma visão crítica da realidade encontrada; 
III – ser redigido de acordo com as normas da Facear ou ABNT.   

 
Art. 21 – Será considerado aprovado o aluno que tiver frequência de 100% da 
carga horária total da disciplina e média igual ou superior a 7,0 (sete), segundo 
os critérios estabelecidos para avaliação da disciplina.  
 
Parágrafo único – Por se tratar de atividade predominantemente prática não 
cabe a realização de exame final.  

 
Art. 22- A reprovação por frequência e/ou nota implica na repetição integral da 
disciplina no semestre seguinte, mediante nova matrícula. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art. 23 - Este regulamento deverá vigorar na íntegra enquanto permanecer a 
atual grade curricular do Curso de Enfermagem, devendo ser revisto e 
adequado quando houver a proposta para tal e o Colegiado de Curso julgar 
pertinente.  
 
Art. 24 - Os casos omissos serão analisados pelo Coordenador do Curso, que 
poderá convocar um colegiado, para decidir questões pertinentes. 
 
Art. 25 - Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições 
em contrário. 
 

Araucária, 14 de dezembro de 2011.    


