Disciplina ENO 500 – Estágio Curricular I - Administração em Enfermagem - 2018
ORIENTAÇÕES GERAIS À DISCIPLINA


A disciplina está prevista para o período de 26/04/18 a 06/07/2018, segundo cronograma
em anexo.



O cronograma consta da distribuição do bloco teórico e dos períodos de estágio



Os alunos terão Aulas Teóricas no período de 26/04 a 09/05/2018.
No período da manhã as aulas serão das 8:00 às 12:00h e no período da tarde das 14 às
17h.
Este período será distribuído em quatro Blocos contemplando estratégias presenciais e à
distância, que possibilitarão o aprofundamento teórico de cada temática.



No dia 26/04/2018, das 8 às 10 horas, será realizada a Apresentação e a Orientação
Geral da Disciplina e Orientação para os Seminários em seguida terá início o bloco
teórico.



No dia 09/05/2018, das 8 às 11 horas será a última aula do bloco teórico e das 11 às 12
horas será realizada a Orientação do Estágio para todos os alunos, em seguida, das 13
às 14 horas, cada grupo de estágio se reunirá com o respectivo supervisor do estágio que
fará as Orientações Específicas (Salas disponíveis veja cronograma em anexo).



A PARTIR DO DIA 10/05/2018 TERÁ INICIO O ESTÁGIO com término previsto para
29/06/2018.



Todas as informações, orientações e conteúdos da disciplina estarão disponíveis no
Moodle Stoa: ENO 500 – Estágio Curricular I - Administração em Enfermagem 2018.



Deixaremos disponível no Moodle a disciplina ENO 500 – Estágio Curricular I –
Administração em Enfermagem e a disciplina ENO 400 - Administração Aplicada à
Enfermagem, para resgate do conteúdo, se necessário.



Os sábados serão utilizados como dias letivos para Estudo Dirigido, com leituras e
levantamento dos roteiros que subsidiarão a discussão com os docentes durante o estágio.
As horas computadas nestes dias serão consideradas crédito/trabalho.



As discussões com os alunos, durante o estágio, deverão ocorrer nos horários dos
períodos de Crédito/Aula (CA) e nos horários Programados para Reunião com o Docente
Crédito/Trabalho (CT), seguindo o cronograma geral.



Nesses períodos os docentes orientarão os alunos a desenvolverem estratégias para
discussão e avaliação dos cronogramas, dos roteiros de estágio e das atividades a serem
realizadas nos estágios.



Os roteiros de estudo (I, II, III, IV e V), também disponibilizados no Moodle, têm por
objetivo direcionar a análise dos alunos sobre os temas que foram abordados ao longo das
disciplinas de Administração e nortear o desenvolvimento das observações, das atividades
e das reflexões a serem realizadas durante o estágio.



Os alunos deverão finalizar os trabalhos desenvolvidos no campo de estágio no dia
29/06/2018: exercício do PES (Roteiro V).

 O exercício do PES consta do relatório de estudo que será preenchido no Formulário
para Elaboração do Exercício de Planejamento, onde cada grupo de estágio deverá
apresentar uma situação problema, evidenciada no campo de prática, com o objetivo de
seguir o raciocínio do planejamento estratégico situacional para o encaminhamento de
propostas de solução do problema identificado.
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ORIENTAÇÕES AO ESTÁGIO


No dia 09/05/2018, das 8 às 11 horas será a última aula do bloco teórico e das 11 às 12
horas será realizada a Orientação do Estágio para todos os alunos, em seguida, das 13
às 14 horas, cada grupo de estágio se reunirá com o respectivo supervisor do estágio que
fará as Orientações Específicas (Salas disponíveis veja cronograma em anexo).



O estágio acontecerá de 10/05/2018 a 29/06/2018.



Excepcionalmente, neste ano de 2018, a disciplina oferecerá 18 vagas de estágio no
período da tarde das 13 às 19 horas no HU-USP, sendo assim, 30 alunos serão alocados
no período da manhã e 18 alunos no período da tarde.



Os 18 alunos que farão estágio das 13 às 19 horas no HU-USP, terão área verde às
sextas-feiras, das 7 às 13 horas.



Nos campos do HC e ICESP os estágios ocorrerão das 7 às 13 horas.



No dia 10/05/2018 os alunos terão na Instituição de estágio, uma palestra sobre a
dinâmica e estrutura dos serviços de enfermagem.



Após a palestra os alunos iniciarão o reconhecimento das respectivas Unidades, onde
permanecerão até o último dia de estágio, 29/06/2018.



Todos os alunos deverão portar o crachá da EEUSP.



A roupa branca é obrigatória para todos os alunos dos campos hospitalares.



Os docentes ficam responsáveis por realizar uma reunião com os enfermeiros das
respectivas unidades/campo de estágio, antes do período que se realizará o estágio, para
as orientações sobre: a dinâmica do estágio, a supervisão, as atividades que serão
desenvolvidas pelos alunos, o processo de avaliação, os trabalhos obrigatórios da
disciplina, o período de estágio e horários.



Qualquer que seja o turno de estágio dos alunos, estes deverão receber e passar o plantão
e/ou participar da dinâmica de organização do trabalho diário.



Durante o período de estágio, se houver interesse e necessidade (explicitado no
cronograma de atividades do aluno), os alunos poderão realizar estágio no período da
tarde ou noturno (com a presença da enfermeira) sempre solicitando permissão à
enfermeira chefe da unidade e à docente responsável pelo campo COM ANTECEDÊNCIA
e levando em consideração as atividades programadas no Cronograma Geral da disciplina.



Os alunos poderão realizar estágio obrigatório em finais de semana e no período noturno,
desde que respeitado o limite máximo de 40 horas semanais, segundo RESOLUÇÃO USP
Nº 5.528.



O PLANTÃO NOTURNO deverá ocorrer, preferencialmente, a partir da segunda metade
do estágio quando os alunos estarão adaptados às unidades, sendo necessária a
presença de uma enfermeira que acompanhe o aluno durante o plantão.



Os docentes deverão entregar aos coordenadores da disciplina, ao final do estágio, a
relação dos alunos com o número de horas/falta, pasta e folha de frequência, nota de
estágio e nota do PES.
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FREQUÊNCIAS NOS ESTÁGIOS


As FOLHAS DE FREQUÊNCIA do estágio serão entregues pelos docentes dos campos.
Os alunos deverão assiná-las diariamente, registrando o horário de entrada e saída, os
atrasos e as faltas, caso ocorram. Esta folha deverá permanecer nas unidades, com a
ciência da enfermeira chefe, até o final do estágio e depois entregue ao docente
responsável pelo campo.



As faltas dos alunos não deverão ser compensadas.



No dia 29/06/18 (último dia de estágio), os alunos deverão finalizar os trabalhos
desenvolvidos no campo de estágio.
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO ALUNO NO CAMPO DE ESTÁGIO



A 1ª. Avaliação de Desempenho do aluno no campo de estágio deverá ser realizada na
semana de 04/06 a 08/06/2018 com a participação das enfermeiras, sem nota, com a
finalidade de identificar os pontos positivos e as necessidades de desenvolvimento
(instrumento em anexo e disponibilizado no Moodle Stoa).



Entre os dias 25/06 a 29/06/18, deverá ser realizada a 2ª. Avaliação de Desempenho do
aluno no campo de estágio. Essa será a avaliação de fim de estágio, onde serão
atribuídas notas, mediante aplicação do instrumento de avaliação (em anexo e
disponibilizado no Moodle Stoa).
ATIVIDADES DISCENTES



Participação nas atividades desenvolvidas em sala de aula (Bloco I, II III e IV).



Participação nas atividades que compõem a dinâmica do campo de estágio.



Elaboração do trabalho final o Exercício do PES que consta do Formulário para
Elaboração do Exercício de Planejamento onde o grupo de alunos deverá apresentar
uma situação problema emergente no campo de prática do estágio, com o objetivo de
seguir o raciocínio do planejamento estratégico para o encaminhamento de propostas de
solução do problema levantado.



Participação nos períodos de Orientações de acordo com o cronograma e nos períodos
agendados com os docentes.



Apresentarão dos Seminários segundo o cronograma geral da disciplina.



Participação na Avaliação da Disciplina – será no dia 04/07/18 das 10 às 12h.
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1- Elaboração de trabalho: PES – Peso 1.
2- Estágio: Peso 5.
(obs: a nota do estágio será composta pela avaliação do docente, enfermeiro e do aluno.
Para a avaliação, será utilizado um instrumento de avaliação).
3- Seminários: Peso 1.
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