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Apresentação 
 
 

O Curso de Graduação em Enfermagem oferecido pela Faculdade São Miguel, 

objetiva formar o profissional generalista, dotado de postura crítica e reflexiva, técnica e 

eticamente competente, capacitados a atuar na resolução dos problemas / situações de saúde / 

doença em nível local, regional ou nacional, assumindo como pressuposto a promoção do 

homem como ser total. Para atingir tal nível de formação, é necessário instrumentalizar o 

aluno articulando os diversos saberes: o saber, o saber fazer, o saber ser e o saber 

conviver. 

 Associado a esta meta, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Enfermagem preconizam que a formação deve se aproximar/simular a 

realidade cotidiana de saúde/doença e que o mercado de trabalho oferece um vasto campo 

de atuação para o Enfermeiro, considerando que a sua ação extrapola os domínios da 

doença e tem maior área na prevenção dos agravos a saúde, conforme redesenho do modelo 

de saúde proposto pelo SUS, a Estratégia de Saúde da Família. 

O aluno do Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade São Miguel para 

atender aos requisitos da formação adequada, experiência ações desde a atenção a saúde na 

Rede Básica, até em unidades de cuidados de alta complexidade oferecidos pela Rede 

Hospitalar e considerando o ser humano em todo o seu ciclo vital, o discente acompanha o 

indivíduo desde a concepção até a sua morte, respeitando a sua condição de cidadão, embasado na 

legislação vigente de normalização do Estágio Curricular obrigatório, Lei de nº. 11.788/08, de 25 

de setembro de 2008.  

Desde o quarto período do curso o aluno realiza as suas aulas práticas nos serviços de 

Atenção Básica, Média e Alta Complexidade das cidades do Recife, Olinda e Jaboatão dos 

Guararapes, conforme convênios de parceria celebrados entre as Secretarias de Saúde do Estado e 

dos Municípios e a Faculdade São Miguel. 

Tanto as Aulas Práticas como os Estágios, ocorrem nas Instituições de Saúde do 

Recife e na sua Região Metropolitana, podendo ser realizados em outros Municípios do 

Estado de Pernambuco, outro Estado da Federação ou País, desde que seja celebrado 

convênio / parceria entre a Faculdade São Miguel e a outra Instituição que receberá o aluno, 

obedecendo a um número mínimo de 12 alunos por município. 



Compete à Faculdade São Miguel, através da Coordenação do Curso e de Estágios, 

organizar as Aulas Práticas e os Estágios, ato obrigatoriamente precedido pela celebração 

de convênio / contrato com as instituições parceiras da cidade do Recife e de municípios 

vizinhos. 

 

Coordenação das aulas práticas e estágios 

 

O Curso de Graduação em Enfermagem da Faculdade São Miguel dispõe de uma 

Coordenação de Estágios, objetivando oferecer ao discente atendimento individualizado 

participando ativamente o processo de captação dos locais de aulas práticas e estágios. 

Compete à Coordenação das aulas práticas e estágios: 

• Captar campos, garantindo a realização das aulas práticas e estágios, 

respeitando os procedimentos determinados pelos parceiros que cedem os 

seus locais. 

• Cumprir e fazer cumprir as exigências legais e normas das aulas práticas e 

estágios. 

• Manter atualizado o cadastro dos alunos. 

• Encaminhar o aluno que realizará estágio ao campo munido do Termo de 

Compromisso preenchido e assinado pelo órgão responsável. 

• Manter organizado e completo o arquivo do registro das atividades. 

• Promover a integração entre os supervisores. 

• Articular-se com a Coordenação do Curso mantendo a comunicação efetiva. 

 

Normas para realização das Aulas Práticas das disciplinas básicas / específicas 

 

 As aulas práticas dos três primeiros períodos do Curso realizam-se nos laboratórios 

de saúde, nas instalações da Faculdade São Miguel. Em número de cinco, eles atendem às 

diversas disciplinas básicas, providos de peças cadavéricas, equipamentos e protótipos, 

possibilitando assim ao aluno apreender os conteúdos teóricos ministrados, das disciplinas 

Anatomia, Fisiologia, Bioquímica, Biofísica, Parasitologia, Imunologia, Microbiologia e 

Genética Humana.  



A Faculdade São Miguel também oferece aos alunos do 3º período, na disciplina 

Semiologia e Semiotécnica I, um Laboratório de Habilidades, dotado de materiais e 

equipamentos simulando uma Unidade de Internação, objetivando instrumentalizar o aluno 

nas técnicas básicas essenciais para a formação do enfermeiro.  

É obedecida a proporcionalidade de ocupação discente por cada um dos laboratórios, 

sendo este número igual ou inferior a 25 alunos. As normas e protocolos de cada 

Laboratório se encontram em seus respectivos locais. 

  

Normas para realização das Aulas Práticas das disciplinas específicas 

 

Para as Aulas Práticas das disciplinas específicas, cada docente supervisiona 

sete alunos de forma sistemática e contínua em horário integral destinado a sua ocorrência 

contando com professores contratados pela Faculdade São Miguel, excetuando para os 

locais onde o número é restrito por serem áreas críticas ou exigirem cuidados de maior 

complexidade e não é possível alocar este número de discentes.  Um docente realiza a 

supervisão geral do funcionamento dos grupos de alunos por período, fazendo o linking 

entre o ensino e o serviço e articulando alunos, docentes supervisores da prática, 

Coordenação de Estágios e Coordenação de Curso.  

Durante a realização das Aulas Práticas o aluno submeter-se-á a avaliação do seu 

desempenho, conforme formulário próprio, contemplando as competências nas áreas 

cognitiva, psicomotora e afetiva com escore próprio. O aluno participa ativamente do 

processo de avaliação, conhecendo o seu desempenho cotidianamente. 

A seguir, um quadro explicativo aponta as especialidades aonde os alunos realizam as suas 

aulas práticas distribuídas nas diversas disciplinas de cada período. 

 

Quadro 01 - Distribuição das disciplinas do 4º período por locais das aulas práticas 

 

Período Disciplinas Locais das aulas práticas 

4º Enfermagem em Saúde Mental Centros de Atenção Psicossocial – CAPS e os 

específicos de atenção aos usuários de álcool 

e drogas – CAPS/AD. 

Instituições hospitalares especializadas.  



 Enfermagem em Saúde Coletiva I Unidades de Atenção Básica à Saúde. 

Aspectos gerenciais e da assistência primária. 

 Processo de Trabalho em Enfermagem Instituições hospitalares – unidades de 

internação (aspectos administrativos). 

 Iniciação ao Processo de Cuidar Instituições hospitalares – unidades de 

internação (cuidados diretos). 

5º Enfermagem em Saúde do Adulto Instituições hospitalares – unidades de 

internação (cuidados diretos), unidades de 

urgência/emergência (cuidados ao paciente 

crítico). 

 Enfermagem em Saúde Coletiva II Unidades de Atenção Básica à Saúde. 

Acompanhamento ao atendimento ao cliente. 

 Enfermagem em Doenças 

Transmissíveis 

Instituições hospitalares especializadas e 

CCIH. 

6º Enfermagem em Saúde da Criança e do 

Adolescente 

Hospitais infantis e Unidades Básicas de 

Saúde. 

 Enfermagem em Saúde da Mulher Maternidades e Unidades Básicas de Saúde. 

 

 

Compete ao Professor de aulas práticas: 

• Acompanhar os alunos durante as aulas práticas durante todo o período de 

sua realização. 

• Manter a relação harmônica de alunos/instituição concedente/IES. 

• Propiciar ao aluno o aprendizado das atividades propostas no Planejamento 

Pedagógico do Curso, objetivando a formação do enfermeiro, articulando as 

funções do cuidar, ensinar, administrar e pesquisar. 

• Avaliar cada aluno, encaminhando semanalmente à Coordenação de 

Estágios as fichas de avaliação devidamente preenchidas e assinadas pelo 

discente, que deve ter ciência da sua nota, assinando o documento.   

• Elaborar relatórios ao final de cada período. 

   

 



Normas para realização dos Estágios Curriculares 

 

Durante o Estágio Curricular, a supervisão docente é indireta, devendo sua 

visita ocorrer de duas a três vezes por semana para cada aluno. O discente é preceptorado 

pelo Enfermeiro da Unidade onde ele realiza o Estágio, cuja proporcionalidade é de 10/12 

alunos por professor supervisor. 

 Compete ao Supervisor de Estágios: 

• Supervisionar os alunos estagiários sob sua responsabilidade. 

• Auxiliar os alunos estagiários na solução dos problemas e no enfrentamento 

das dificuldades vivenciadas. 

• Preencher corretamente os relatórios de supervisão, encaminhando 

semanalmente à Coordenação de Estágios. 

• Harmonizar a relação estagiário/instituição/IES. 

• Discutir problemas advindos do processo com a Coordenação de Estágios.  

Os estágios curriculares do Curso de Graduação em Enfermagem estão 

colocados nos 7º e 8º períodos e as disciplinas são denominadas Estágio em Saúde Coletiva 

e Estágio em Instituições Hospitalares, respectivamente. Antes do início de cada uma delas, 

ocorrem oficinas pedagógicas contando com a participação dos enfermeiros preceptores e 

docentes supervisores, objetivando agregar valores à formação discente. 

 

Quadro 01 - Distribuição das disciplinas do 7 º e 8º períodos por locais dos estágios 

 

Período Disciplinas Locais das aulas práticas 

7º Estágio em Saúde Coletiva Unidades de Atenção Básica à Saúde. 

Aspectos gerenciais e da assistência primária. 

8º Estágio em Instituições Hospitalares Instituições hospitalares – unidades de 

internação. 

 

 

 

 

 



Normas Internas para a realização de aulas práticas e estágios 

 

 

 O local para desenvolvimento das Aulas Práticas e Estágios deverá ser determinado 

pela Coordenação de Curso e Coordenação de Estágios, sendo vetado ao aluno (a) realizá-

lo: 

� No seu local de trabalho; 

� Sob supervisão de preceptor não autorizado pela Faculdade São Miguel; 

� Em local ou período não estabelecido pela Coordenação do Curso; 

� Permutas, trocas e complementações de horário sem requerimento às Coordenações 

e autorização antes do seu início. 

                    Portanto, só serão reconhecidos para fins curriculares, as Aulas Práticas e os 

Estágios programados pela Coordenação do Curso / de Estágios, supervisionados pelos 

docentes da Faculdade São Miguel. 

 Durante a realização dos Estágios o aluno submeter-se-á a avaliação, conforme 

formulário próprio, cujos indicadores contemplam os aspectos comportamentais e o 

desempenho técnico-científico. Para complementar a avaliação, o aluno deverá apresentar 

na disciplina Estágio em Saúde Coletiva o Diagnóstico da Área e na disciplina Estágio em 

Instituições Hospitalares, o aluno apresentará para a equipe de Enfermagem, estudos de 

caso na unidade onde ele está alocado.  

 A supervisão docente dos Estágios é desenvolvida sob a supervisão indireta do 

docente contratado pela IES e preceptorado pelo Enfermeiro da Instituição de Saúde. Neste 

último, a avaliação é conjunta, envolvendo preceptor, docente e acadêmico de Enfermagem. 

 Nas disciplinas onde estão previstas atividades práticas, a aprovação do aluno está 

atrelada tanto ao desempenho teórico, como prático, sendo a primeira avaliação referente ao 

desempenho teórico e a segunda avaliação ao desempenho prático. 


