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0701209 ESTÁGIO CURRICULAR II - Estágio Curricular Em Enfermagem na Atenção Básica,
Atenção Psicossocial ou Ambulatório de Especialidades.
0701210 ESTÁGIO CURRICULAR III - Estágio Curricular em Enfermagem na Atenção
Hospitalar e Pré-Hospitalar
ORIENTAÇÕES PARA O ESTUDO DE CASO
Estudo de Caso compõem o conjunto de atividades desenvolvidas durante a disciplina para a
avaliação da aprendizagem do aluno.
Os Estudos de Caso poderão ser do tipo Estudo de Caso Clínico, Estudo de Caso de Intervenção
Gerencial e Estudo de Caso de Intervenção em Atenção Básica e CAPS, segundo os Roteiros para
construção dos Estudos de Caso que estão em anexo.
Cada Supervisor (docente e/ou especialista) deverá definir com seu Grupo de Alunos o tipo de
Estudo de Caso, o número de casos que serão desenvolvidos, e o número de alunos por caso
podendo ser de acordo com o tema, ou a unidade, ou a instituição.
É oportuno discutir cada etapa do Estudo de Caso com o enfermeiro do campo de estágio e com o
docente e com o enfermeiro especialista.
Cada Supervisor definirá um dia de estágio para realizar as apresentações de todos os casos que
estão sob sua supervisão para os alunos de seu grupo de estágio.
Nos dias 03 e 04 de outubro das 8 às 12 horas será realizado o Seminário para as apresentações dos
Estudos de Caso na Escola de Enfermagem. Neste dia será realizado um sorteio para escolher que
Estudo de Caso será apresentado, a presença de todos os alunos é obrigatória.
Exemplo:
GRUPO

DOCENTE

Grupo 1
16 alunos

Profa.
Madalena

NÚMERO DE
CASOS
2 casos

OBSERVAÇÕES
1 caso Ambulatório e
1 caso Unidade de Internação

SORTEIO
Será sorteado
1 caso

O Formato e o tempo de apresentação serão acordados com o docente supervisor do estágio.
Nos estágios do período de 07/10 a 03/12 também serão realizados os Estudo de Caso, e estes
poderão ou não ser de continuidade do caso desenvolvido pela turma do primeiro estágio.
Da mesma forma, cada Supervisor definirá um dia de estágio para realizar a apresentação de todos
os casos que estão sob sua supervisão para os alunos de seu grupo de estágio. Não teremos o
Seminário para este período.
A entrega do relatório do Estudo de Caso será acordado com o docente supervisor do campo de
estágio em data a ser agendada, na secretaria do departamento do docente supervisor do estágio.
Composição da Média da Disciplina: A elaboração do Estudo de Caso terá Peso 1 na composição da
média final da avaliação do aluno na disciplina.

