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RESOLUÇÃO Nº. 006 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011 
 

 
“Dispõe sobre a normatização dos procedimentos para o 
Estágio Curricular Supervisionado no Curso de 
Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual 
de Roraima”. 
 
 

O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA, 
no uso das atribuições de seu cargo em conformidade com a Lei Complementar nº. 91, de 10 de 
novembro de 2005, com o Estatuto, aprovado pelo Decreto Estadual nº. 7628-E, de 16 de janeiro de 
2007, e em cumprimento à decisão do Egrégio Conselho em Sessão Ordinária realizada em 03 de 
março de 2010, e 
 
 
CONSIDERANDO a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio do 
estudante; 
 
CONSIDERANDO o Projeto Pedagógico Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado 
em Enfermagem; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado que é 
requisito obrigatório para a integralização da matriz curricular do curso. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art.1º   Aprovar as normas que regulamentam o Estágio Curricular Supervisionado para os 
acadêmicos do Curso de Bacharelado em Enfermagem da Universidade Estadual de Roraima, 
conforme regulamento em anexo.  
 
Art. 2°    Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
 
 

Boa Vista-RR, 10 de fevereiro de 2011. 
 
 

 
Prof. Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins 

Presidente do Conselho Universitário – CONUNI 
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REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 
 

 
CAPÍTULO I 

DA NATUREZA 
 

Art. 1º   O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Enfermagem é oferecido como atividade 
supervisionada, exclusivamente, por enfermeiros/docentes da Universidade Estadual de Roraima - 
UERR. Normatiza as atividades práticas assistenciais das disciplinas curriculares do curso de 
enfermagem.  
 
Art. 2º   O Estágio Curricular do Curso de Enfermagem tem carga horária mínima de 792 horas a ser 
realizado em instituições públicas ou privadas, por meio de convênio, oferecido ao acadêmicos no 8º e 
9º períodos, após aprovação de todas as disciplinas cursadas pelo acadêmico nos períodos anteriores.  
 
 Art. 3º   As atividades do campo de estágio serão direcionadas para as áreas de Saúde Coletiva e 
Hospitalar. 
 
Art. 4º   A supervisão do estágio é considerada atividade de ensino, devendo ser computada na carga 
horária dos professores orientadores, de acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso. 
 

CAPÍTULO II 
DAS DEFINIÇÕES E OBJETIVOS 

 
Art. 5º   O Estágio Curricular Supervisionado é obrigatório e define-se como conjunto de atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionada ao acadêmico, por meio de participação em 
situações reais, sob responsabilidade da Universidade Estadual de Roraima e órgãos competentes.  
 
Art. 6º   O Estágio Supervisionado do Curso de Enfermagem tem os seguintes objetivos: 
 
I. integralizar o conhecimento teórico-científico apreendido em sala de aula com a prática profissional, 
por meio de estímulos de habilidades e destrezas aplicadas em condições reais de vida e trabalho em 
diversos espaços da saúde; 
II. oportunizar ao acadêmico experiência profissional específica preparando-o para inserção qualificada 
no mercado de trabalho; 
III. sintonizar-se com o Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem e com os objetivos e a missão da 
UERR; 
IV. constituir-se num evento pedagógico de formação, investigação, interpretação, intervenção e 
mapeamento das realidades dos diversos lugares da saúde, de modo a fomentar o conhecimento 
profissional dos acadêmicos.  

 
Art. 7º   O regulamento objetiva proporcionar ao acadêmico de enfermagem planejar, organizar e 
avaliar a assistência de enfermagem em caráter individual e coletivo e gerenciar os serviços de saúde 
embasados em princípios científicos e éticos. 
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CAPÍTULO III 
DAS POLÍTICAS E LEGISLAÇÕES 

 
Art. 8º   O estágio deve estar apoiado em instrumento jurídico, celebrado entre a Universidade 
Estadual de Roraima e o campo concedente do estágio, de modo que todas as condições para 
realização do estágio estarão acordadas entre as partes, estabelecendo: 
 
I. garantia do cumprimento da legislação que regulamenta os estágios e atividades práticas na UERR; 
II. garantia que o discente respeite às normas, objetivos, missão e protocolos das instituições dos 
campos de estágios;  
III. relações de parceria permanente e continuada com as instituições dos campos de estágios, a fim de 
garantir o desenvolvimento das atividades práticas;  
IV. espaços de avaliação permanente de todos os atores envolvidos: universidade, acadêmicos, 
preceptores e instituições; 
V. condições concretas de investigação, intervenção das realidades e aporte técnico-científico para aos 
acadêmicos atuarem no campo de estágio. 
 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
Art. 9º   Compete à Coordenação do Curso de Enfermagem:  
 
I. indicar professor-orientador do estágio; 
II. encaminhar à Divisão de Estágio relação dos acadêmicos aptos ao estágio; 
III. supervisionar as atividades obrigatórias ao desenvolvimento do estágio; 
IV. disponibilizar informações necessárias à elaboração do plano de estágio; 
V. fornecer ao acadêmico as instruções institucionais do estágio; 
VI. apreciar pareceres sobre o desempenho do estagiário; 
VII. manter informado a Divisão de Estágio sobre os casos de abandono, mudanças de horários, 
substituições de orientação ou impedimento de estágio; 
VIII. planejar, organizar, coordenar e supervisionar as atividades práticas em campo de estágio; 
IX. estabelecer o regulamento de estágio curricular para o Curso de Enfermagem; 
X. elaborar listas de estagiários contendo: período, local, carga horária e encaminhar para a Divisão de 
Estágio;  
XI. julgar e tomar providência de qualquer situação alheia ao regulamento do estágio; 
XII. julgar solicitação de desligamento de estágio; 
XIII. encaminhar avaliação referente ao estágio para a Divisão de Estágio; 
XIV. propor à Reitoria convênios que facilitem a realização das atividade do Estágio Supervisionado; 
XV. convocar e coordenar reunião com os professores orientadores, quando necessário. 

 
Art. 10   Compete ao Professor responsável pelo Estágio:  
 
I. elaborar e encaminhar aos acadêmicos e à Coordenação de Enfermagem Plano de Ensino 
obedecendo ao cronograma estabelecido;  
II. orientar a elaboração do plano de estágio aos acadêmicos do grupo de estágio, fornecendo todas as 
instruções necessárias ao seu desempenho profissional, bem como o cronograma, local do estágio, 
avaliação e outros;  
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III. preparar o acadêmico para um adequado relacionamento humano no meio profissional, analisando 
e esclarecendo situações, apoiando-os nas dificuldades; 
IV. encaminhar e justificar à Comissão de Estágio alterações na programação do estágio; 
V. encaminhar ao final de cada etapa a avaliação de desempenho (com carga horária cumprida), nota 
da avaliação escrita e relatório à Coordenação de Enfermagem; 
VI. reunir-se extraordinariamente com a Divisão de Estágio, em situação adversa do estabelecido no 
regulamento de estágio;  
VII. interagir com o supervisor-técnico na realização do estágio; 
VIII. comparecer assíduo e pontualmente na instituição concedente, cumprindo as normas e o 
cronograma didático e administrativo relativos à disciplina. 
 
Art. 11   Compete ao Estagiário: 
 
I. antes de iniciar o estágio firmar o Termo de Compromisso  com a instituição concedente, com a 
interveniência da UERR, constituindo comprovante exigível pela autoridade competente da inexistência 
de vínculo empregatício; 
II. cumprir o cronograma de atividades previamente estabelecido; 
III. ter pleno conhecimento das normas para realização do estágio;  
IV. solicitar informações sobre o estágio na Divisão de Estágio, Coordenação do Curso e/ou com o 
professor-orientador de estágio;  
V. conhecer e respeitar as normas da instituição cedente, representando condignamente a UERR;  
VI. apresentar-se devidamente uniformizado com jaleco branco, contendo a logomarca da UERR e 
identificação do acadêmico, calça branca sem adereços e sapato branco fechado,  estabelecidas para 
o Curso de Enfermagem; 
VII. portar material de bolso e equipamentos utilizados durante o estágio; 
VIII. disponibilizar equipamentos de proteção individual (EPI) que não esteja sendo disponibilizado na 
instituição conveniada; 
IX. manter a ordem e a disciplina no local de execução do estágio, conforme normas internas da 
instituição conveniada; 
X. zelar pelos equipamentos e materiais utilizados durante o período de estágio, respondendo pelos 
danos materiais que venha a causar; 
XI. elaborar relatórios de atividades no estágio a cada etapa, dentro das normas estabelecidas pela 
Divisão de Estágio. 
XII. Apresentar ao professor orientador, no prazo de 15 dias após o encerramento, relatório das 
atividades. 
 
Parágrafo Único: Ao acadêmico é obrigatório estar imunizado para as seguintes vacinas: Hepatite B; 
H1N1; bem como realizar testes tuberculino (montoux) e o controle sorológico após as três doses da 
vacina para Hepatite B. 

 
CAPÍTULO V 

DO RELACIONAMENTO E COMPORTAMENTO EM CAMPOS DE ESTÁGIO 
 
Art. 12   Atitudes inadequadas de comportamento e dificuldades de relacionamento em ambiente de 
estágio serão tratadas pela Divisão de Estágio, por meio de abertura de inquérito administrativo e 
aplicação das penalidades cabíveis, conforme Resolução nº 007 de  10 de maio de 2010.  
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Art. 13   Serão motivos para penalidades, em ambiente de estágio, atitudes contra a ética que envolva 
negligência, imperícia e imprudência, previstas no código de ética dos profissionais de enfermagem. 
 
Art. 14   Não será permitido ao acadêmico o uso de telefones, microcomputadores e impressos da 
instituição dos campos de estágio, para fins particulares e atividades acadêmicas. 
 
Art. 15   Não será permitido o uso de celular no ambiente de estágio. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DOS RISCOS OCUPACIONAIS 

 
Art. 16   Acidentes com material biológico deverão seguir as Normas de Biossegurança preconizadas 
pelo Ministério da Saúde, conforme protocolo da instituição concedente. 
 
Art. 17  Em caso de não adesão, o acadêmico deverá preencher o termo de informação e 
responsabilidade, isentando a Universidade Estadual de Roraima de qualquer responsabilidade em 
eventual contaminação posterior. 
  

CAPÍTULO VII 
DA AVALIAÇÃO 

 
Art. 18   A avaliação do acadêmico será de incumbência do professor supervisor do respectivo estágio.  
Os instrumentos de avaliações deverão considerar os resultados dos acadêmicos nos seguintes 
aspectos: 
 
I. domínio do conhecimento técnico-científico; 
II. conduta ética e responsabilidade profissional; 
III. capacidade de detectar problemas e propor soluções; 
IV. assiduidade, pontualidade, iniciativa pessoal e corporal; 
V. manter destreza adequada à função;  
VI. relatório de estágio conforme Manual. 
 
Art. 19   O detalhamento da avaliação constará dos seguintes instrumentos, conforme detalhamento 
abaixo: 
 
I. a avaliação de desempenho realizada pelo professor responsável, será registrada em impresso 
próprio, com o valor máximo de 70 (setenta pontos); 
II. ao final de cada etapa, prevista no calendário de estágio, o acadêmico será submetido à avaliação 
escrita (prova ou trabalho), a critério de cada professor responsável, com valor máximo de 15 pontos; 
III. a nota atribuída ao relatório será equivalente a 15 pontos; 
IV. a soma das três notas equivalerá à média final de cada etapa; 
V. o acadêmico que obtiver média igual ou maior a 70 (setenta) será considerado aprovado. 
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CAPÍTULO VIII 

DOS ENCAMINHAMENTOS 
 

Art. 20   É de responsabilidade do Coordenador do Curso encaminhar  o acadêmico ao campo de 
estágio com toda a documentação legal. Ao ser encaminhado o acadêmico receberá: 
 
I. plano de estágio; 
II. carta de apresentação – comprovando que o estagiário está legalmente apto ao estágio;  
III. fichas de acompanhamentos de estágio – formulário para assinatura e anotação diária das 
atividades desenvolvidas;  
IV. ficha de avaliação – para informação das atividades que deve ser entregue ao professor-orientador;  
V. termo de compromisso – instrumento jurídico, celebrado entre o campo de estágio e o acadêmico, 
informando as condições de estágio. 
 

CAPÍTULO IX 
DO DESLIGAMENTO DE ESTAGIÁRIO 

 
Art. 21   O desligamento do Estagiário ocorre: 
 
I. automaticamente, ao término do estágio ou por trancamento de matrícula; 
II. durante o estágio, no interesse e por conveniência da Universidade Estadual de Roraima e ou pela 
cedente, se comprovada pelos respectivos supervisores, a falta de aproveitamento e ética profissional, 
implicando reprovação;  
III. ante o descumprimento do Termo de Compromisso, implicando em reprovação; 
IV. por atos desonestos ou delitos sujeitos a ação penal; 
V. a  pedido do estagiário, mediante requerimento; 
VI. se o acadêmico deixar de frequentar as aulas e/ou orientações e não frequência regulamente as 
atividades de estágio; 
VII. por descumprimento as determinações previstas no capítulo seis deste documento. 
 

CAPÍTULO X 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 22   A Universidade Estadual de Roraima não se responsabilizará com despesas de transporte, 
hospedagem e alimentação e outros que se fizerem necessários quando da realização do Estágio 
Curricular Supervisionado, correndo tais despesas por conta do estagiário. 
 
Art. 23   Os casos omissos serão analisados, discutidos e resolvidos pelo Colegiado do Curso de 
Bacharelado Enfermagem da UERR, sendo ele autônomo para a decisão final sobre esses casos, e em 
última instância pelo Conselho Universitário da UERR. 


