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Caros Estudantes,  
 

Sejam bem-vindos à 4ª Série! 
 

Estamos na reta final, avançando para a conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem da Escola 
Superior de Ciências da Saúde. Este ano, pretende-se ampliar a competência do graduando, qualificando-o a 
identificar as necessidades de saúde de usuários, famílias e comunidade e a tomar decisões voltadas à 
assistência à saúde. 

 
Na enfermagem, ocorre a agregação de conhecimento científico, favorecendo a melhoria da qualidade da 

assistência prestada. O (a) estudante deverá ser capaz de fazer julgamentos, reconhecendo as oportunidades e 
ameaças e as forças e as fraquezas, para poder generalizar a evidência, avalia-la e utilizá-la criticamente, e não 
tomá-la com absoluta confiança.  

 
A 4ª série se insere nesse contexto e entende que o currículo integrado relaciona a formação acadêmica à 

prática social concreta. Ramos (2006), pautada na visão de Bernstein sobre currículo, aponta a necessidade do 
futuro profissional, compreender a realidade para além da aparência, dando condições para a sua transformação 
em benefício das necessidades do contexto social. O estudante assumirá, progressivamente, responsabilidades 
durante as práticas nos serviços através da abordagem sociocultural que preconiza a transformação da realidade. 
Dessa forma, o desenvolvimento da autonomia e tomada de decisão serão focos condutores para o crescimento 
de atitudes, cognição e habilidades, possibilitando a integração dos diversos saberes acumulados em conteúdos 
curriculares anteriores dentro de uma visão assistencial holística.  

 
O Estágio Curricular Obrigatório (ECO) oportuniza o (a) estudante o exercício da prática da enfermagem 

nos serviços de saúde, analisando os problemas reais e propondo soluções para o enfrentamento da realidade, 
por meio de atividades de planejamento, execução e avaliação do cuidado. 

 
O ECO se organiza em duas Unidades Educacionais (Atenção Básica e Atenção Hospitalar), divididas em 

áreas de assistência a saúde da mulher, do recém-nascido, da criança, do adolescente, do adulto e do idoso. Os 
campos de atuação para o desenvolvimento das atividades práticas compreendem os ambientes comunitários, as 
equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), os serviços da rede básica e hospitalar da SES-DF (centros e 
posto de saúde, hospitais regionais, o de base e os especializados), que oferecem oportunidades ao (a) estudante 
para desenvolver as competências necessárias ao seu exercício profissional. Serão trabalhadas na prática destes 
serviços, as Políticas de gestão da saúde no Brasil como o Pacto pela Saúde (Pacto pela Vida, Pacto em Defesa 
do SUS e Pacto de Gestão), Política Nacional de Humanização (PNH), entre outras. 

 
Os estudantes terão novas e diferentes oportunidades de aprendizagem para realizar a promoção, 

prevenção, tratamento e reabilitação na atenção à saúde desenvolvendo os atributos fundamentais para a 
formação do enfermeiro, elaborando, concomitantemente, o Trabalho de Conclusão de Curso baseado na 
realidade vivenciada. 

 
Bons profissionais de saúde utilizam tanto os conhecimentos quanto as melhores evidências disponíveis 

para a tomada de decisão clínica. Fatores, como o conhecimento, experiências, recursos, habilidades e atitudes 
que influenciam a tomada de uma decisão, devem ser utilizados durante todo o Estágio Curricular Obrigatório do 
Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS e vida profissional! 

 
Boa aprendizagem a todos nós! 

 
Coordenação da 4ª Série e Equipe Docente. 
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Conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), a construção curricular buscou conceitos na 

área das competências profissionais do enfermeiro para orientar o processo ensino-aprendizagem. 
 

Competências como a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores, 
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz de 
atividades requeridas pela natureza do trabalho. (BRASIL. CNE/CEB. Resolução nº 
16/99). 
 
Competência como capacidade de enfrentar, com iniciativa e responsabilidade, guiadas 
por uma inteligência prática do que está ocorrendo e com capacidade para coordenar-
se com outros atores para mobilizar suas capacidades, em situações e acontecimentos 
próprios de um campo profissional (ZARIFIAN, 1999).  
 

 

 

 

 
Fundamentada em metodologias ativas, o ensino no Curso de Graduação em 

Enfermagem/ESCS tem como um dos alicerces a problematização, na qual o homem, o ambiente e 
suas mais diversas dimensões e complexidades fundem-se no processo participativo e compartilhado, 
buscando uma prática exercitada de forma autônoma, voltada às necessidades reais da população. 

 
O estágio proporcionará aos estudantes a prática da assistência integral ao paciente com o foco 

na Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), Processo de Enfermagem, coordenação e 
planejamento dos processos de trabalho, possibilitando a integração dos diversos saberes dentro de 
uma visão assistencial integral. 

 
Nessa perspectiva, valores e atitudes são impressos à formação, articulada ao conhecimento 

técnico, científico e humano, vislumbrando a profissionalização do enfermeiro que atue frente aos 
problemas e desafios da sociedade em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. 

 
Para apropriar-se da realidade, neste referencial metodológico, os conteúdos não são 

selecionados previamente, nem é possível compreender a sua totalidade. A seleção dos conteúdos é 
orientada pela possibilidade de proporcionar a maior aproximação do real, “por expressar as relações 
fundamentais que definem a realidade” (RAMOS, 2006, p. 80). Assim, a consolidação do conhecimento 
no ECO ocorre a partir da vivência do estudante no cotidiano do serviço de saúde.  

 
Conforme estabelecido na Resolução nº 47/2011 do Colegiado de Extensão e Pesquisa e Ensino 

(CEPE/ESCS) - Seção I - Art 7º Parágrafo único, o ECO possui regime de 36 (trinta e seis) horas 
semanais, desenvolvido por meio das metodologias ativas de ensino-aprendizagem (Problematização e 
Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

 
Os estudantes terão oportunidade de realizar ações de promoção e reabilitação de saúde, 

3 COMPONENTES DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

3.1 COMPETÊNCIAS DO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

3.2 ABORDAGENS METODOLÓGICAS 
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prevenção, e tratamento de agravos ao indivíduo/família/comunidade. Terão ainda, oportunidade de 
desenvolver as atitudes/habilidades de responsabilidade, ética e compromisso social, comunicação e 
trabalho em equipe interdisciplinar e multiprofissional, autonomia e liderança nos processos de 
trabalhos. 

 
Para tanto, valores e atitudes são impressos à formação articulada ao conhecimento técnico, 

científico e humano, vislumbrando a profissionalização do enfermeiro que atue frente aos problemas e 
desafios da sociedade em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. 

 
As diretrizes educacionais, descritas no currículo acadêmico do curso, são desenvolvidas em 

sequências lógicas ao longo do ECO, contribuindo para a formação global do enfermeiro. 
 
Em consonância com as metodologias ativas de ensino-aprendizagem adotadas na ESCS, o 

ECO será conduzido pela Metodologia da Problematização e outras oportunidades de aprendizagem, 
que consistem em atividades acadêmicas supervisionadas por docentes/preceptor em laboratório 
morfofuncional e de habilidades práticas em enfermagem em cenário, estudo de caso e outras 
atividades acadêmicas, para a integração das interfaces do conhecimento.  

 
 

3.2.1 Metodologia da Problematização 
 
 

Bordenave, Pereira e Berbel (1999) enfatizam sobre problematização como forma de 
ensinar/investigar/agir, de maneira a transformar o meio em que vivemos, tendo o tutor o papel de ser 
um mediador entre o mundo (contexto) e o ser humano (estudante) que busca na dinâmica da 
problematização o conhecimento e a práxis, no intuito de modificá-la. Esses princípios tiveram como 
bases filosóficas Sócrates, Dewey, Marx, Freire, Saviani, Paviani, entre outros. 

 
Paulo Freire (1980) enfatiza ao longo de sua história, que o nosso papel no mundo não é só de 

quem constata o que ocorreu, mas também o de quem intervém como sujeito de ocorrências. Ao atuar 
como sujeito da práxis utiliza-se de várias metodologias, entre elas a ativa, centrada no estudante, 
tendo como instrumento a problematização por meio do Arco de Maguerez (BORDENAVE & PEREIRA, 
1982). 

 
O Arco de Maguerez (Figura 1) foi elaborado em 1970 e teve sua aplicabilidade a partir de 1977 

de forma lenta e gradual e tem como proposta um caminho rico, complexo e trabalhoso, por parte do 
estudante, objetivando seguir as cinco etapas que são:  

1. Observação da realidade e definição do problema. 

2. Pontos-chave. 

3. Teorização.  

4. Hipóteses de solução.  

5. Aplicação à realidade para alcançar os resultados como potencial educativo. 
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                                    Figura 1: Arco de Maguerez (Adaptado), BORDENAVE, J. D.; PEREIRA, A. M. (1982) 
 

 
Todas as ações do Arco de Maguerez são orientadas metodologicamente pelo docente, que 

assume a condução e articulação cuidadosa do processo. Isso significa atuar como mediador e não 
como fornecedor de todas as informações ou autoria de todas as decisões. Associada a essa 
perspectiva de conduta pedagógica, estão as ações de acompanhamento, apoio e feedback constante 
do tutor, tendo em vista alcançar os alvos da solução do problema eleito e consequente intervenção na 
parcela da realidade. A avaliação, nesse processo, portanto, é essencialmente formativa, em que 
podem participar todos os envolvidos. Embora a estrutura permaneça constante, com as etapas do 
Arco, a sua aplicação é flexível, por adaptar-se às circunstâncias que cada grupo possui para 
estudar/investigar (BERBEL, 2012).  

 
O diagrama nos diz que o processo ensino-aprendizagem está relacionado com a realidade. 

Nesse primeiro momento, os estudantes observam a realidade. Nessa fase, os estudantes expressam 
suas percepções pessoais, realizando uma primeira leitura da realidade; no segundo momento os 
estudantes, identificam os pontos mais importantes da realidade observada; no terceiro momento, os 
estudantes passam a teorizar o problema perguntando o porquê das coisas observadas para chegar a 
uma síntese provisória que equivale à compreensão do problema; a partir do confronto da “Teoria 
versus Prática versus Realidade”, no quarto momento, o estudante propõe soluções mais viáveis de 
uma forma mais criativa, reflexiva e inovadora para o problema em estudo de acordo com as limitações 
da realidade; na aplicação à realidade, último momento, o estudante pratica e fixa as soluções que 
encontrou como sendo mais viáveis e aplicáveis para os problemas vivenciados. 
 

De acordo com essa proposição oportuniza-se ao estudante o encontro com a realidade em 
todos os seus aspectos determinantes biopsicossocial e espiritual do processo saúde-doença que 
transcende a dimensão biológica. Nessa perspectiva, o graduando em enfermagem da ESCS assiste 
ao usuário como um ser integral, com a pluralidade de fatores ambientais, sociais, culturais, 
psicoafetivos que interferem diretas e/ou indiretamente na saúde individual e/ou coletiva. 

 
 
3.2.2 Laboratório de Práticas em Enfermagem (LABESCS) 
 

É um espaço destinado ao suporte e desenvolvimento de habilidades e competências no 
processo ensino-aprendizagem teórico-prático dos estudantes e docentes. 
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No LABESCS, o estudante terá a oportunidade de adquirir e desenvolver conhecimento e 

habilidades por meio do desenvolvimento e aprimoramento das ações de execução de procedimentos 
e tomada de decisão, de forma a sentir-se capacitado para a prática do cuidado. 

 
Os docentes do ECO poderão estabelecer cronogramas de atividades acadêmicas a serem 

aplicadas no laboratório, para atendimento as necessidades de aprendizagem dos estudantes, que 
obrigatoriamente deverão cumprir carga horaria estabelecida na semana padrão, para aperfeiçoar seus 
domínios da aprendizagem. 
 

 

 

 

3.3.1 Docentes  

O docente da ESCS é servidor da Secretaria de Estado de Saúde (SES/DF), selecionado para 
meio de processo seletivo e capacitado em metodologias ativas de ensino-aprendizagem para compor 
o corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem.  

As novas práticas de formação do enfermeiro na ESCS (metodologias ativas) alicerçadas no 
princípio da autonomia, as atuais práticas das ciências e tecnologias, as atividades educativas 
baseadas em inovadoras Teorias de Aprendizagem do Século XXI e integradas às Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Graduação em Enfermagem, faz com que os docentes 
do Curso de Enfermagem da ESCS, repensem constantemente as temáticas: competência, qualidade 
no ensino, educação, saúde voltada às demandas do mercado de trabalho/formação integral, 
interdisciplinaridade, saberes essenciais, formação generalista, enfermagem baseada em evidências 
entre outras, buscando avançar na formação profissional. 

O Regimento Interno da ESCS/2012 contempla as atribuições do docente.  
 

 
3.3.2 Preceptores  
 

A Preceptoria de graduação é o suporte das atividades de ensino e de práticas das Unidades 
Educacionais (UEs) do Curso de Graduação em Enfermagem, conforme a Portaria nº 20, de 31 de 
janeiro de 2008, publicada no DODF de 26 de fevereiro de 2008, que aprova o Regulamento Interno de 
Preceptoria dos Cursos de Graduação da ESCS/FEPECS. 

A atividade de Preceptoria de Graduação ocorrerá dentro da carga horária semanal de trabalho 
do servidor, onde desempenha suas atividades relativas ao cargo efetivo e deverá pertencer à carreira 
de enfermeiro da SES/DF, selecionado através de processo seletivo público e remunerado conforme 
explicito no edital.  

São atribuições do preceptor: 

1. Conhecer a metodologia utilizada, os objetivos educacionais e a estrutura das 
atividades práticas do curso de graduação em enfermagem da ESCS a que estiver 
vinculado.  

2. Participar do planejamento das atividades juntamente com o docente responsável por 
cada grupo de estudantes. 

3. Organizar, juntamente com os docentes, os ambientes para a execução das atividades 
práticas.  

3.3 FACILITADORES DA APRENDIZAGEM 
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4. Orientar e supervisionar as atividades práticas pertinentes à Preceptoria de 
Graduação.  

5. Participar de reuniões com docentes da ESCS responsáveis pelos estudantes que se 
encontram em atividades práticas.  

6. Colaborar com o docente responsável na avaliação formativa dos estudantes, de 
acordo com o sistema de avaliação da ESCS.  

7. Participar de cursos de capacitação ou reuniões, quando convocado pela Coordenação 
do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS.  

8. Realizar visitas domiciliares com os estudantes, de acordo com a necessidade e 
objetivos de aprendizagem do ECO.  

9. Realizar discussão com os estudantes em horário combinado com os docentes. 

10. Realizar junto com os estudantes projetos de intervenção, projeto terapêutico ou plano 
de cuidado para usuários e famílias da área de sua unidade, de acordo com os objetivos de 
aprendizagem do ECO. 

11. Apoiar docentes e estudantes na realização de oficinas de educação em saúde que 
promovam autonomia e autocuidado junto aos usuários e suas famílias, de acordo com os 
objetivos de aprendizagem do ECO.  

O preceptor será avaliado, ao final de cada rodízio de aprendizagem, pelos estudantes e pelos 
docentes, por meio do Formato F4 ECO.  

O servidor em atividade de preceptoria que obtiver conceito insatisfatório em mais de 40% dos 
itens efetivamente avaliados e não acompanhar o Modelo Pedagógico preconizado pelo Curso a que 
estiver vinculado, receberá conceito insatisfatório no formato e poderá ser dispensado das atividades 
de Preceptoria pela Direção Geral da ESCS, conforme artigo 19 da Portaria nº 20, de 31 de janeiro de 
2008. 

 

 

 

 

O Art. 13 da Resolução nº 47/2011 do CEPE/ESCS esclarece que o estudante deverá:  
 Assinar o Termo de Compromisso do ECO. 
 Participar integralmente das atividades educacionais do Programa do ECO. 
 Solicitar na Secretaria de Curso a reposição de carga horária de faltas justificadas. 
 Entregar na Secretaria de Curso o atestado médico (falta justificada) no prazo máximo de 

48 horas após expedição do mesmo. 
 Comparecer com pontualidade a todas as atividades programadas. 
 Executar, sob orientação e supervisão, as tarefas previstas no programa educacional, 

definidas pelos respectivos docentes e preceptores. 
 Zelar e responsabilizar-se pelo uso dos materiais que lhe forem confiados.  
 Frequentar o local de estágio devidamente uniformizado e portando crachá de 

identificação. 
 Ter atitude de atenção, respeito, responsabilidade e ética, com os servidores e os usuários 

dos serviços.  
 Comunicar ao docente responsável pelo estágio, em local reservado, irregularidades 

eventualmente presenciadas no serviço.  
 Participar, quando convocado pelos gestores, de reuniões para discutir assuntos relativos à 

rotina do serviço. 
 Evitar o uso do celular durante as práticas no cenário.  

3.4 O ESTUDANTE NO ECO 
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 Evitar uso de adornos durante as práticas no cenário. 
 Manter unhas curtas e limpas.  
 Usar cabelos presos, se longos, com coque. 
 Manter barba aparada. 
 Jalecos ou roupas privativas, limpos e passados.  

 

3.4.1 Vestimentas e Materiais  

Durante todo o período do ECO é obrigatório o uso de crachá fixado em local visível atendendo 
as regras de biossegurança. É obrigatório uso de jaleco ou roupa privativa, na pediatria, e vestimenta 
compatível com o ambiente de estágio, a saber: jaleco padronizado para o Curso de Graduação em 
Enfermagem, de cor branca e contendo o nome do estudante e o logotipo da ESCS; utilizar calça 
comprida ou saia (com o comprimento até o joelho), de preferência branco, calçado fechado e de 
material impermeável.  

O estudante deverá portar materiais individuais e obrigatórios para a execução de atividades de 
enfermagem, como estetoscópio, esfigmomanômetro, termômetro digital, garrote, fita métrica, tesoura 
sem ponta, lanterna, relógio com ponteiro de segundos.  

O descumprimento de quaisquer destas normas implica no impedimento da permanência do 
estudante no cenário de estágio. 

 
3.4.2 Plano de Estágio  
 

O Plano de Estágio será entregue ao estudante, pelo docente, no início do cenário do ECO.  
 
Quaisquer alterações no programa educacional, cronograma e/ou cenário do ECO deverão ser 

comunicadas oficialmente pelo docente responsável ao Coordenador da 4ª série para conhecimento e 
anuência. 

 
 
 
 

 
 
O Curso de Graduação de Enfermagem considera que os objetivos de aprendizagem 

determinam conteúdos, atividades, recursos, metodologias de ensino, instrumentos de avaliação, 
dentre outros. Eles refletem o que os estudantes devem alcançar ao final do processo de ensino.  

 
Um objetivo de aprendizagem está ligado a um resultado intencional diretamente relacionado ao 

conteúdo e à forma como ele deverá ser aplicado.  
 
Nesse intuito, a Taxonomia de Bloom foi adotada para descrever objetivos que organizam as 

informações ou fatos específicos que ocorrem durante o ECO, e tem como principal objetivo trazer à 
consciência esses conhecimentos.  

 
Adotamos a classificação original de Bloom, que consiste em três domínios de aprendizagem:  
 
 O domínio cognitivo refere-se às habilidades intelectual, relacional e contextual como 

aquisição de conhecimento, compreensão, aplicação, análise e capacidade de síntese e 
avaliação.  
 

3.5 OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DO ECO 
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 O domínio psicomotor refere-se às capacidades físicas e/ ou a execução das tarefas 
motoras, de acordo com uma determinada norma de precisão, rapidez, ou suavidade. As 
subcategorias variam da observação até a execução de um procedimento e a aquisição 
de uma capacidade física.  

 
 O domínio atitudinal compreende atitudes, comunicação e interação com paciente, 

atitude, ética e humanização, profissionalismo, gestão do cuidado, organização e 
eficiência, crenças, valores e juízos acerca das situações, funcionando como importantes 
determinantes da emissão de comportamentos específicos, favoráveis, desfavoráveis ou 
neutros em relação à atuação profissional (MEGALE et al., 2009).  

 
 
3.5.1. OBJETIVO GERAL  

Atender ao indivíduo e a coletividade nas necessidades de saúde conforme normas e sistemas 
preconizados para o exercício profissional do enfermeiro, assegurando o cuidado sistematizado, a 
integralidade, a qualidade e a humanização da atenção no SUS. 
 
 
3.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
3.5.2.1. Domínio Cognitivo 
 
1. Integrar as ciências da vida, naturais, sociais, aplicadas e formais desenvolvendo ações 

pertinentes ao enfermeiro. 
 

2. Identificar necessidades de saúde da pessoa/família/comunidade considerando os aspectos 
multidimensionais do contexto de vida e as políticas públicas envolvidas. 

 
3. Justificar o raciocínio clínico epidemiológico do processo saúde-doença de acordo com a vigilância 

à saúde. 
 
4. Relacionar os recursos complementares utilizados com familiares/cuidadores/outros profissionais 

ordenando prioridades na tomada de decisão. 
 
5. Explicar hipóteses levantadas e a investigação necessária para a formulação do problema durante 

a execução do Arco de Maguerez. 
 
6. Descrever medidas de biossegurança. 
 
7. Distinguir os tipos de lideranças existentes nos campos de prática. 

 
8. Identificar riscos e potenciais agravos à saúde. 

 
9. Acionar membros da equipe multidisciplinar ou recursos comunitários quando necessário. 
 
10. Diferenciar os tipos de comunicação na linguagem humana. 
 
11. Diferenciar os métodos de pesquisa científica. 
 
12. Reconhecer as ferramentas do planejamento estratégico situacional identificando nós críticos na 

elaboração de soluções de problemas. 
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13. Relacionar o acesso e o grau de resolubilidade dos diferentes serviços de atenção à saúde 

considerando a coordenação do cuidado com destaque na referência e contra referência do 
usuário. 

 
14. Interpretar exames laboratoriais, anatomopatológicos e de imagens. 
 
15. Aplicar as etapas do Processo de Enfermagem, utilizando sistemas de Classificações em 

Enfermagem (CIPE, NOC, NIC) e Teorias de enfermagem.   
 
16. Discutir princípios éticos envolvidos no contexto de vida da pessoa/família interpretando o grau de 

autonomia destes e a situação epidemiológica da área de abrangência. 
 
17. Interpretar sinais e sintomas apresentados pelos indivíduos durante o cuidado. 
 
18. Relacionar a farmacodinâmica e farmacocinética às intervenções de enfermagem. 
 
19. Planejar a gestão do cuidado que consistem no diagnóstico, planejamento, execução e avaliação 

da assistência. 
 

 
3.5.2.2 Domínio Psicomotor 
 
1. Aplicar o processo de julgamento clínico utilizando o processo de enfermagem.  

 
2. Realizar procedimentos de enfermagem de acordo com normas, rotinas e protocolos da SES-DF e 

o SUS. 
 
3. Produzir trabalhos em equipe delegando atividades, supervisão e orientação da equipe. 
 
4. Implementar educação em saúde de acordo com as necessidades dos indivíduos, família e 

comunidade. 
 
5. Realizar Educação Permanente em Saúde nas Unidades de Saúde. 
 
6. Implementar as ações definidas no plano de cuidados. 
 
7. Implementar ações de promoção, prevenção e recuperação da saúde observando normas do 

cenário. 
 
8. Compor a cogestão do processo de trabalho de modo a produzir bens/serviços necessários à 

saúde da população. 
 

9. Promover o conforto da pessoa. 
  
10. Aplicar medidas de biossegurança. 

 

11. Realizar atividades sempre voltadas para as ações de Segurança do Paciente com a 
implementação das suas metas em conformidade com a Portaria 529/2013 e a RDC 36/2013.  
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12. Realizar o exame clínico com destreza e técnica adequada conforme referência adotada.  
 
13. Realizar coleta de materiais para exames laboratoriais e patologia clínica. 
 
14. Aplicar um plano de trabalho no espaço coletivo da organização na lógica da vigilância à saúde. 
 
15. Apoiar o trabalho em equipe sistematizando mudanças que melhorem a assistência de 

enfermagem no serviço. 
 
16. Planejar e organizar materiais para os procedimentos mantendo a organização do ambiente. 
 
17. Realizar procedimentos de enfermagem e exame físico respeitando os padrões de segurança ao 

paciente e os protocolos vigentes. 
 
18. Registrar as informações de forma clara e precisa, utilizando os sistemas de informações 

disponíveis. 
 
19.  Selecionar termos apropriados e de fácil entendimento, por meio de questões/instruções precisas 

atentando-se para linguagens não verbais. 
 

20. Buscar alternativas que solucionem imprevistos durante as práticas mantendo um atendimento 
harmonioso e seguro. 

 
21. Executar etapas de investigação científica.  
 

 
3.5.2.3. Domínio Atitudinal 
 
1. Utilizar a metacognição para auto-organização do aprendizado. 

 
2. Manter relação terapêutica explicando os procedimentos a serem realizados.  
 
3. Desenvolver atitude ética em relação à responsabilidade, pontualidade, assiduidade. 
 
4. Praticar a empatia durante a assistência e as relações interpessoais. 
 
5. Desenvolver resolutividade na coleta de dados clínicos e na prestação dos cuidados de 

enfermagem. 
 

6. Demonstrar respeito e cooperação multiprofissional.  
 

7. Demonstrar autonomia, iniciativa e interesse.  
 
8. Utilizar linguagem compreensível favorecendo comunicação clara e uma escuta ativa. 
 
9. Praticar o acolhimento, favorecendo o vínculo. 
 
10. Empregar o profissionalismo, ética e humanização durante a assistência. 
 
11. Desenvolver linguagem com comunicação clara. 
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12. Manejar o desenvolvimento de dar e receber críticas. 
 
13. Manter pró-atividade no exercício da liderança e trabalhos em equipe. 

 
14. Desenvolver atitudes de comunicação não violenta e mediação de conflitos em diferentes 

circunstâncias. 
 
15. Adotar postura respeitosa e dialógica durante autoavaliação e avaliação da 

equipe/docente/preceptor e indicar ação para corrigir dificuldades.  
 
16. Produzir cooperatividade com o indivíduo, família e comunidade. 

 

 
 
 
 

 
Qualquer estratégia de inovação deve levar em conta suas práticas de avaliação, integrá-las à 

reflexão, para transformá-las. A avaliação precisa ser, antes de tudo, processual e formativa para a 
inclusão, autonomia, diálogo e reflexões coletivas, na busca de respostas e caminhos para os 
problemas detectados. 
 

Estratégia DESCRIÇÃO 

 

Diagnóstico situacional e 

planejamento estratégico 

 

Processo de coleta, tratamento, análise e proposição para dados colhidos no cenário do ECO. 

Arco de Maguerez 

 

Caminho metodológico que permite aos alunos sob a orientação do professor, exercitar a cada 

momento/situação de aprendizagem ou nível de complexidade do sistema de saúde, uma práxis 

transformadora compatível pelo processo de considerar a realidade para aprender com ela e para nela 

intervir, em algum grau (VASCONCELOS, F.C.F et all, 2017). 

Portfólio reflexivo 

 

Conjunto de registros do estudante a respeito de sentimentos e situações vividas nas relações 

interpessoais no processo de ensino e aprendizagem. Coleção de opiniões, dúvidas, dificuldades, 

reações aos conteúdos e aos textos estudados e às técnicas de ensino, (Cotta RMM, Costa GD. 

Instrumento de avaliação e autoavaliação do portfólio reflexivo: uma construção teórico-conceitual. 

Interface (Botucatu). 2016; 20(56): 171-83). 

Estudo de caso  

 

Pesquisa empírica que investiga contextos contemporâneos num contexto de vida real. Estudos 

aplicados na assistência direta de enfermagem, com o objetivo de realizar um estudo profundo dos 

problemas e necessidades do paciente, família e comunidade, proporcionando subsídios para o 

acadêmico melhorar a estratégia para solucionar ou reverter os problemas identificados (GALDEANO, 

ZAGO, ROSSI, 2003). 

 

3.6 ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM DO ECO 
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As avaliações realizadas durante o processo de aprendizagem do estudante no ECO são 
formativas e somativas e realizadas por um conjunto de estratégia avaliativas que visam o alcance dos 
objetivos de aprendizagem pelos estudantes em conformidade com os princípios que regem o sistema 
de avaliação do curso descritos no Manual de Avaliação do Curso de Graduação em Enfermagem da 
ESCS, 2018. 

 
A avaliação do ECO deverá ser realizada em função dos objetivos de aprendizagem  

estabelecidos para cada UE, em seus respectivos cenários, alcançando-se, assim, as competências 
gerais ao final da 4ª série.     

 
Os objetivos de aprendizagem serão avaliados por meio de Instrumentos e Formatos de 

avaliação propostos e organizados para as UEs ECO 401 e ECO 402, a seguir: 
 

 

QUADRO 1: Instrumentos de Avaliação  

INSTRUMENTOS DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL  

Avaliação  processual do 
estudante 

Avaliação processual de desempenho do estudante na UE Docente/preceptor 

Mini-CEx Avaliação do desempenho do estudante na UE Docente/preceptor 

Mini-CEx (R1)  
Reavaliação do desempenho do estudante ao final da UE ECO 401 

e ECO 402 
Docentes/preceptor  

 

QUADRO 2: Formatos de Avaliação  

FORMATOS DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL  
 

PERÍODO DE 
APLICAÇÃO 

F1 ECO 
Avaliação final do desempenho do 

estudante no ECO 
Coordenador de Série 

(preenchido ao final do ano) 
 

FINAL DO ECO 

F2 ECO 

Registro dos objetivos de aprendizagem 
em que o estudante apresentou conceito 

INSATISFATÓRIO ou itens no formato F3 
para o plano de reavaliação de 

desempenho do estudante na UE - (R1) 
Preenchido ao final da UE  

Docente(s) da UE  

 
 

FINAL DE CADA UE 

F3 ECO 

Avaliação Somativa do estudante no ECO 
contendo informações do Mini-CEx e 

Portfólio Reflexivo, Arco de Maguerez ou 
Estudo de Caso. Preenchido ao final da 

UE 

Docente(s) da UE  

 
 

FINAL DE CADA UE 
 

Fonte: Manual de avaliação do curso de graduação em enfermagem, 2018. 

 
A avaliação do estudante no ECO é realizada em função dos objetivos de aprendizagem 

estabelecidos para as UEs: ECO 401 em Atenção Primária e para o ECO 402 em Atenção 
Hospitalar, considerando suas respectivas áreas: Saúde da Mulher e do Recém-Nascido; Saúde da 
Criança e do Adolescente e Saúde do Adulto e do Idoso. 

 

3.7 PROCESSOS AVALIATIVOS DO ECO 
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Caso o estudante obtenha conceito Satisfatório (S) na avaliação dos domínios cognitivo, 
psicomotor e atitudinal deverá seguir para a próxima UE sem pendências no Formato F3 ECO. 

 
Caso o estudante obtenha conceito Insatisfatório (I) no formato F3 ECO na avaliação dos 

domínios cognitivo e/ou psicomotor deverá realizar R1 segundo especificidades do cenário em questão 
ao final da UE. Devendo este fazer R1 na(s) área (s) onde não atingiu o conceito Satisfatório na 
Assistência de enfermagem as necessidades individuais nas diferentes fases da vida. 

Caso o estudante obtenha conceito I no R1, deverá repetir a UE no próximo ano letivo, 
atendendo ao calendário acadêmico vigente.  

 
Se o estudante obtiver conceito I nos objetivos de aprendizagem do domínio atitudinal na 

primeira UE, ou seja, no item 2 do Formato F3 ECO, seguirá para a próxima UE do ECO e deverá 
cumprir a reavaliação no transcorrer da segunda UE. 

 
Caso o estudante mantenha o conceito I durante a reavaliação nos objetivos de aprendizagem 

do domínio atitudinal na segunda UE registrado no Formato F3 ECO, deverá cumprir integralmente a 
UE (ECO 401 e ECO 402) no ano letivo seguinte, atendendo ao calendário acadêmico vigente.  

 
Caso o estudante mantenha o conceito I durante a avaliação nos objetivos de aprendizagem do 

domínio atitudinal na segunda UE, no último cenário do ano letivo deverá cumprir integralmente a UE 
(ECO 401 ou ECO 402) no ano letivo seguinte, atendendo ao calendário acadêmico vigente.  

 
 

3.7.1 AVALIAÇÃO FORMATIVA NO ECO 

 
A avaliação formativa é realizada por meio da avaliação processual, Mini-CEx, Portfólio 

Reflexivo, avaliação formativa com etapas do Arco de Maguerez ou Estudo de Caso; e, acontece no 
processo-ensino-aprendizagem de forma contínua no ECO, pois: 
 

 Permite a evolução dos estudantes em direção aos objetivos de aprendizagem almejados. 
 Permite a intervenção do docente e do preceptor no redirecionamento da aprendizagem em 

curso.  
 Possibilita e informa ao docente e ao estudante sobre o desenvolvimento da aprendizagem no 

decorrer das atividades propostas, permitindo a identificação das fragilidades e possibilitando 
sua correção e recuperação.  

 Possibilita o feedback diário. 
 E o feedback fornecido contribui para a motivação, autoestima e autoaprendizagem do 

estudante.  
 

Para a avaliação formativa do estudante nas UEs ECO 401 e ECO 402 também são utilizadas a 
autoavaliação oral, a avaliação interpares – oral e a avaliação pelo docente – oral. Esses métodos 
estão descritos de forma amiúde no Manual de Avaliação do Curso de Graduação em Enfermagem, 
2018. 

 
3.7.2 AVALIAÇÃO PROCESSUAL DO ESTUDANTE NO ECO 

 

A avaliação processual será realizada durante as atividades desempenhadas pelo estudante, 
supervisionadas pelo docente/preceptor, com o respectivo feedback. O docente preenche o 
instrumento de avaliação que contempla os aspectos relacionados ao domínio cognitivo, à 
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comunicação, às atitudes, e às habilidades práticas em enfermagem, com a devida ciência do 
estudante.  

A avaliação formativa, mediada pela intervenção ativa do docente, está centrada no processo de 
apropriação dos saberes pelos estudantes, preocupando-se com os diferentes caminhos que percorre, 
a fim de promover aprendizagens significativas e funcionais.  

 
3.7.3 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO MINI-CEX 

 

O Mini-CEx é um instrumento de avaliação formativa, que auxilia o docente na observação do 
desempenho do estudante durante a realização das práticas profissionais/cuidado das necessidades 
individuais em todas as fases do ciclo da vida.  

O Mini-CEx consiste numa observação estruturada da prática com guia de verificação ou 
checklist, para o qual se estabelecem critérios de avaliação, aos quais se atribuirão conceitos de 
avaliação global com itens de atitudes e habilidades, seguida de feedback, com duração de até 30 
minutos.  

Podem ser realizadas quantas vezes forem necessárias para o mesmo estudante em um mesmo 
cenário, aumentando a validade do método (NORCINI et al, 2003). No Mini-CEx, o estudante realiza 
entrevista evocando os conhecimentos das UEs, aplica o Processo de Enfermagem (coleta de dados, 
diagnósticos de enfermagem, plano de cuidados, intervenções de enfermagem e avaliação) discutindo 
com o avaliador a fundamentação com base nas evidências cientificas.  

 
3.7.3.1. Dos Critérios de desempenho 

 

O Mini-CEx é um instrumento de avaliação que proporciona uma medida válida e fidedigna do 

desempenho clínico, desde que baseada em múltiplos encontros e diferentes avaliadores. Em cada 

encontro o docente deve anotar o foco do exercício em seis critérios, que são: 

 

1. Comunicação e interação com paciente. 
2. Histórico de enfermagem. 
3. Avaliação de risco e de raciocínio clínico/elaboração do plano de cuidado. 
4. Exame físico. 
5. Implementação das ações de enfermagem e orientações de enfermagem.  
6. Profissionalismo, ética e humanização.  
 
 
3.7.3.2 Da Organização e Eficiência 
 

A avaliação formativa utilizando-se do Mini-CEx, deve ser realizada durante o processo de 
aprendizagem do estudante, sendo no mínimo 2 exercícios dessa modalidade em cada cenário de 
prática. O final de cada Mini-CEx, deve ser seguido de feedback pelo docente ao estudante com o 
registro da avaliação, no qual o estudante deverá assinar como forma de ciência.  

Caso o estudante não compareça ou não aceite assinar o instrumento, o docente buscará duas 
testemunhas (enfermeiro da unidade, preceptor, estudantes) que verifiquem o processo de feedback e 
atestem a existência do momento. 

Para o estudante alcançar conceito Satisfatório (S) no Mini-CEx, ele deve atingir conceito S em 
todos os itens obrigatórios do checklist do instrumento.  
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3.7.4 AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NO PORTFÓLIO REFLEXIVO 

 
As avaliações dos portfólios reflexivos pelos docentes ao final do semestre ou UE terão caráter 

somativo. Os componentes avaliativos deste processo serão direcionados pelo docente em questão. 
 
Modelo do portfólio reflexivo: 
 
1. Narrativa reflexiva: retrata a vivência individual, apresenta a reflexão sobre o fato, reflexão 

sobre si mesmo e a relação com o desempenho.   
2. Busca qualificada: contempla vivência individual da sistematização da busca realizada a 

partir de critérios qualificados de escolha das fontes, registra como o estudante responde as 
questões e traz o fichamento da fonte de referência.  

3. Síntese: evidencia a síntese da vivência individual e grupal das respostas às questões de 
aprendizagem, com aprofundamento conceitual e cientifico, traz a relação do que foi 
estudado/apreendido com a prática com intenção de transformá-la e a avaliação dessa 
ação. Sinaliza a síntese da vivência individual e grupal dos conhecimentos prévios e das 
lacunas de conhecimento, levanta hipóteses de solução, quando possível.  

4. Avaliação do estudante e do processo vivenciado, com mudanças ou não. 
 

 
3.7.5 AVALIAÇÃO PROCESSUAL DO ESTUDANTE NO ARCO DE MAGUEREZ 

 
Os docentes das UEs ECO 401 e ECO 402 poderão utilizar o Arco de Maguerez como método 

de aprendizado formativo cognitivo e atitudinal. 
A avaliação do Arco de Maguerez pelos docentes ao final do semestre ou UE terá caráter 

somativo. O estudante será avaliado por meio da aplicação desse método considerando as cinco 
etapas: observação da realidade, pontos chaves, teorização, hipóteses de solução e aplicação à 
realidade, de forma sistematizada que serão apresentadas pelos docentes em cada cenário. 

 

 
3.7.6 AVALIAÇÃO PROCESSUAL DO ESTUDANTE NO ESTUDO DE CASO  

 
Os docentes das UEs ECO 401 ou ECO 402 poderão optar pela utilização do Estudo de caso, 

como método de avaliação.  

A avaliação do estudante por meio do Estudo de Caso em cada cenário terá caráter formativo e 
será somativo ao final do semestre ou das UEs ECO 401 ou ECO 402.  

Será utilizado formulário específico para avaliação que será apresentado pelos docentes em 
cada cenário.  

 

 
NOTA:  
O docente estabelecerá os prazos para a entrega e devolução do Portfólio Reflexivo; do Arco de 

Maguerez; ou do Estudo de Caso e, com o objetivo de oferecer condições ao estudante de reavaliação 
na UE, desde que cumpridos os prazos acordados entre docentes e estudantes.  

O feedback  será registrado nos  instrumentos deverá conter a ciência do docente e estudante 
com as respectivas assinaturas e datas. 

A não entrega pelo estudante, assim como a correção do Portfólio Reflexivo; do Arco de 
Maguerez; ou do Estudo de caso, no prazo pactuado com o grupo (docentes e estudantes) implicará no 
conceito Insatisfatório, que será registrado no Formato F3 EC.  
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3.7.7 AVALIAÇÃO SOMATIVA DO ESTUDANTE NO ECO 

 
As avaliações somativas têm a finalidade de averiguar a aprendizagem para a tomada de 

decisão sobre a progressão do estudante ao final de momentos específicos definidos nas UEs do ECO, 
para verificar os objetivos previamente estabelecidos, considerando a articulação dos domínios 
cognitivo, psicomotor e atitudinal. 

Nesta modalidade é fundamental a escolha criteriosa objetivos de aprendizagem relevantes, pois 
se tratando de um juízo global e de síntese, possibilita uma decisão relativa à progressão ou à retenção 
do estudante, compara resultados globais, permitindo verificar a progresso de um estudante em face 
de um conjunto amplo de objetivos previamente definidos (OLIVEIRA et. al.2011). 

 
A avaliação deve ocorrer de forma dialogada entre o estudante, docente/preceptor, onde cada 

um possa assumir o seu papel no processo avaliativo e se comprometendo na (re) construção do 
conhecimento para a formação profissional competente.  

 
 
 

 

 

3.8.1. Formato F3 - ECO 

 

De acordo com o Manual de Avaliação do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS 
(2018), ao término de cada UE o docente preenche o Formato F3 específico de sua unidade, 
expressando no documento a interpretação final do desempenho do estudante no processo de ensino-
aprendizagem. 

O F3 - ECO é um formato único para o ano letivo contemplando as duas (2) UEs que fazem o 

ECO,  composto de 5 itens de avaliação a que se referem os processos de aprendizagem (cognitivo, 

psicomotor e atitudinal) desempenhadas pelo estudante na formação de competências em um (1) 

cenário da atenção básica (UE - 401) e em 4 cenários da área hospitalar (UE - 402), e, a elaboração de 

uma produção científica (Portfólio, estudo de caso ou Arco de Maguerez), devendo ser preenchido pelo 

docente  que acompanhou o estudante na referida UE com a ciência do mesmo firmada no formato.  

Para o conceito S no formato F3, o estudante deve obter conceito Satisfatório em todos os 

itens deste formato em cada UE. 

O preenchimento do F3 - ECO considera as avaliações expressas nos Mini-CEx e a entrega do 
Portfólio Reflexivo, Arco de Maguerez ou do Estudo de Caso no prazo pactuado pelo docente e 
estudantes.  

A não entrega do Portfólio reflexivo, Arco de Maguerez ou estudo de caso, no prazo pactuado 
com o grupo (docentes e estudantes) implica em conceito I, e, o preenchimento do formato F2.  

Caso o estudante recuse-se a assinar o formato F3 - ECO, o docente deverá registrar no próprio 
formato, que o estudante recebeu feedback e recusou a dar ciência no respectivo documento, além, de 
solicitar a assinatura de duas testemunhas.  

 
3.8.2. Formato F2 - ECO 

 

O docente deve preencher o Formato F2 - ECO com a ciência do estudante, quando este, 
apresentar conceito I em qualquer item ou subitem do formato F3 - ECO. 

3.8 FORMATOS AVALIATIVOS 
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Neste formato, F2 - ECO ocorre o registro das fragilidades identificadas no processo de 
aprendizagem do estudante e as especificidades das UEs, evidenciando os objetivos a serem 
alcançados na reavaliação (R1) das UEs ECO 401/ECO 402. 
 
3.8.3. Formato F1 - ECO 

 

O formato F1 - ECO consiste no resultado das avaliações somativas obtidas pelo estudante ao 
final do ECO, contemplando as UEs 401 e 402, e caso seja, após a reavaliação (R1), apontando o 
resultado final de aprovação ou reprovação no ECO. O F1 deve ser preenchido e assinado pelo 
Coordenador de Série e entregue à Gerência de Avaliação de Enfermagem (GAe). (NEVES & 
BARROS, 2018). 

 
3.8.4. FORMATO F4 - ECO - AVALIAÇÃO DO DOCENTE/PRECEPTOR EM ECO 

 
Contemplando todos os aspectos da avaliação necessários para a regulação do processo de 

ensino aprendizagem, estudantes também realizam a avaliação dos docentes e preceptores no ECO. 
Estas avaliações, realizadas sistematicamente, pautam-se no princípio da reflexão para a ação. Ou 
seja, são oferecidas oportunidades aos docentes de conhecerem a percepção dos estudantes sobre 
sua atuação no ECO. 

O docente/preceptor é avaliado por todos os estudantes do seu grupo de atuação. Cada 
estudante, por meio dos Formatos F4 - ECO e F4 - AP, formaliza a avaliação do desempenho do 
docente/preceptor nas atividades educacionais de cada rodízio do ECO.  

 
3.8.5 FORMATO F5 - ECO - AVALIAÇÃO DO ECO NOS CENÁRIOS 

 

As UEs ECO 401 e ECO 402 são avaliadas pelos estudantes envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, por meio do Formato F5 ECO. Este Formato visa avaliar todo o processo de 
aprendizagem desenvolvido nos cenários e rodízios, onde é possível expressar opiniões sobre: 

 O alcance dos domínios cognitivo e afetivo. 
 As atividades educacionais previstas e realizadas. 
 Os recursos necessários para realização dos procedimentos técnicos. 
 A interação com a equipe de enfermagem e equipe multiprofissional da Unidade de Saúde 
 A equipe de preceptoria. 

 
Ao término das UEs ECO 401 e ECO 402, os docentes devem solicitar aos estudantes que 

realizem o preenchimento do Formato F5 ECO, ao final de cada cenário do ECO 402. A identificação 
do estudante nesse Formato é opcional.  
 

 
 

 
 

 

 O processo de reavaliação consiste na realização de um Mini-CEx estruturado nos objetivos de 
aprendizagem e desempenho do estudante registrados no formato F2-ECO, após o fechamento do 
formato F3–ECO contendo as assinaturas do estudante e dos docentes que o acompanharam na 
respectiva UE (ECO 401 ou ECO 402). 

3.9 REAVALIAÇÃO DO ESTUDANTE NO ECO (R1) 



 
               Manual do Estágio Curricular Obrigatório 
 

25 

A reavaliação (R1) deverá acontecer com o intervalo mínimo de 8 dias com a presença de 3 
avaliadores (docente/preceptor)  sendo um destes avaliadores, quaisquer dos docentes que 
acompanhou o estudante durante o ECO e necessariamente um de cada UE. O cenário e data da 
realização serão pré-estabelecidos pela Coordenação de Série e comunicado aos estudantes. 

O estudante que após a realização da R1 mantiver o conceito I deverá cumprir integralmente 
a(s) UE(s) no início do próximo ano letivo, atendendo ao calendário acadêmico vigente.  

Se a reprovação na UE ocorrer no primeiro semestre, não impedirá o estudante de dar 
continuidade na UE do próximo semestre. 

 
 
 
 

 
A carga horária total do ECO corresponde a 1.512 horas/ano. A carga horária semanal é 36 

horas, distribuídas em 30 horas para o ECO, 4 horas para LABESCS e 2 horas para o TCC, sendo o 
estudante reprovado nas seguintes situações: 

  Não obtiver a frequência integral (100%) nas UEs ECO 401 e ECO 402 e nos encontros com o 
docente orientador de TCC. 

  Estiver afastado por licença médica e/ou outro tipo de afastamento sem a comunicação em 
tempo hábil à Secretaria de Curso ou à Coordenação de Série que justifique a sua ausência. 

 Após a realização da R1, mantiver o conceito INSATISFATORIO na UE 401 e/ou 402. 

No caso de reprovação em ambas as UEs, o estudante deverá repetir a(s) unidade(s) 
educacional (is) no próximo ano letivo, atendendo o calendário vigente.  

 
 
 
 
 

Para a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), o estudante segue o Manual de 
Normas para Realização do TCC (BARROS et al, 2018).  

 
Como processo somativo da avaliação, o TCC, consiste na formulação e apresentação de um 

estudo de natureza cientifica nas áreas de enfermagem, saúde ou temas afins, sob orientação de um 
docente da ESCS, sendo elaborado individualmente pelo (a) estudante do Curso de Graduação em 
Enfermagem, como condição, se aprovado (a), para a obtenção do título de Enfermeiro (a).  

 
O trabalho visa avaliar, propor, discutir, revisar e/ou apresentar soluções para um problema de 

relevância nas Ciências da Saúde com ênfase na enfermagem, na oportunidade de realização de uma 
prática sistematizada de produção de conhecimento científico. 
 
 

 

 

Trata-se uma avaliação formativa, institucional e obrigatória, realizada anualmente com os 
estudantes da 1ª à 4ª séries do Curso. É utilizado como instrumento de autoavaliação, propiciando ao 
estudante o acompanhamento de sua formação na progressão de sua aprendizagem ao final de cada 
série.  

3.12 TESTE DE PROGRESSO ANUAL - TPA 

3.10 REPROVAÇÃO DO ESTUDANTE NO ECO 

3.11 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO - TCC 
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Dessa forma, o estudante realiza quatro TPAs durante sua formação acadêmica para identificar 
as áreas de potencialidades e fragilidades que necessitam investir na autoaprendizagem. 

 
O resultado individual é sigiloso e de conhecimento exclusivo do estudante. Os resultados são 

analisados para a avaliação da qualidade do ensino e da aprendizagem instituído no PPC. 
 
O TPA faz parte do calendário letivo, portanto, está incluso na carga horária do estágio curricular 

obrigatório. A ausência no TPA implica em falta no ECO. 
 
 
 
 
 
 
O estudante poderá ser liberado do ECO para participar de atividades acadêmicas relacionadas 

com as áreas de atuação em Enfermagem, mediante apresentação de requerimento à Coordenação da 
série, no limite de uma participação por semestre. 

Os estudantes devem apresentar certificado de participação ou apresentação de trabalhos 
científicos. Caso não comprove a frequência no referido evento será considerada falta para o ECO, 
sem direito a reposição futura. 

 

 

 

 

 

 
 

 

QUADRO 3: Semana Padrão do ECO  

 

Observação: Ao início de cada cenário, o estudante receberá do docente, orientação quanto ao 
planejamento do processo ensino-aprendizagem de acordo com a integração ensino-serviço da 
realidade na qual estará sendo inserido.  
 
*Reflexão Programada (RP) - Inclui o momento de feedback ao estudante sobre as suas principais 
fortalezas e fragilidades e construção da ação-reflexão-ação. Na problematização, o 
feedback/avaliação é apontado como um momento de aprendizagem pessoal, do processo e do outro. 
Assim, a aprendizagem não ocorre apenas na perspectiva do conteúdo cognitivo, mas abordam 
também os aspectos afetivos.  

 
 
 

SEMANA PADRÃO DA 4ª SÉRIE 

TURNO 2ª FEIRA 3ª FEIRA 4ª FEIRA 5ª FEIRA 6ª FEIRA 

MANHÃ 
ECO 
6h 

ECO 
6h 

*ECO - RP 
6h 

ECO 
6h 

ECO 
6h 

TARDE   
TCC 
2h 

LABESCS 
4h 

 

CARGA HORARIA SEMANAL 36h 

4 ORGANIZAÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE ENSINO NO ECO 

4.1 SEMANA PADRÃO DO ECO 

3.13 PARTICIPAÇÃO DO ESTUDANTE EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS  
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O ECO tem suas atividades distribuídas nas diversas unidades da SES/DF. Os estudantes 

percorrem cenários de aprendizagem alternadamente dentro de cada Unidade Educacional, 
correspondentes à atenção primária e hospitalar nas respectivas áreas da saúde da mulher, recém-
nascido, criança, adolescente, adulto e idoso. 
 

QUADRO 4: Cenários de Ensino do ECO 

CENÁRIOS 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

ENDEREÇOS 

 UBS 7 -  ESF14 – Samambaia 

 UBS 1 – ESF 1 – Vicente Pires 

 UBS 1 - ESF 1 - Área Especial 03 - Setor Central - Vila Estrutural  

 UBS 3 – ESF 1 – QE38 – AE – Guará 

 

ATENÇÃO HOSPITALAR 

 HRAN: Setor Médico Hospitalar Norte Q. 101- Área Especial – Asa Norte  

 HRT: QNC – Área Especial – Nº 24 – Taguatinga Norte 

 HRSam: QS 614 – Conj. C – Samambaia Sul 

 HMIB: SGAS Av. L2 Sul, Qd. 608 – módulo A – Asa Sul 

 IHBDF: SMHS – Área Especial – QD. 101 – Asa Sul 

 

Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência - 

SAMU 

 Regulação – SIA Trecho 3 -  Lote 2090/20100  

 Unidade de Suporte Avançado (USA) - Taguatinga QNG 08, Área Especial 19. 

 Unidade de Suporte Avançado (USA) – Ceilândia – EQNM 2/4.  

 

 

QUADRO 5: Distribuição dos Grupos na Atenção Primária 
 

ATENÇÃO PRIMÁRIA 

ÁREAS UE CENÁRIOS DOCENTES 

PERÍODO 

21.01 a 14.06.19 17.06. a 14.11.19 

 Saúde da Mulher/RN 

 Saúde da Criança / 
Adolescente 

 Saúde do Adulto e 
Idoso 

ECO 401 UBS nº 1 – Vicente Pires Cíntia Ferreira  Grupo A Grupo E 

ECO 401 UBS 3 – Guará Danyelle Lorrane  Grupo B Grupo F 

ECO 401 UBS 1 - Vila Estrutural Cláudia Luiza Grupo C Grupo G 

ECO 401 UBS nº 7 - Samambaia Valeria Ribeiro Grupo D Grupo H 

 
 
 

4.2 CENÁRIOS DE ENSINO DO ECO 
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QUADRO 6: Distribuição dos Grupos na Atenção Hospitalar 

ATENÇÃO HOSPITALAR 

ÁREAS UE LOCAL DOCENTES 

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 4º CICLO 

28.01.1
9  
A 

26.02.1
9 

27.02.19 
A 

02.04.19 

03.04.19 
A 

03.05.19 

06.05.19 
A 

04.06.19 

17.06.19 
A 

19.07.19 

01.08.19 
A 

30.08.19 

02.09.19 
A 

01.10.19 

 
02.10.19 

A 
31.10.19 

 

 Saúde da 
Mulher 

/RN 

 

 Saúde da 
Criança/ 

Adolescen
te 
 
 
 
 

 Saúde do 
Adulto e 

Idoso 

ECO 
402 

HMIB 
Virgínia/ 
Luciene 

       

 
 
 
 
 

ECO 
402 

HMIB Noeme        

 
 
 
 
 

ECO 
402 

HRAN A designar        

 
 
 
 
 

ECO 
402 

HRSa
m/HRT 

Adriano 
Limírio/ 

       

 
 
 
 
 

ECO 
402 

HRAN Lucia        

 
 
 
 
 

ECO 
402 

IHBDF A designar        

 
 
 
 
 

ECO 
402 

HRAN 

 

A designar 
       

 
 
 
 

ECO 
402 

HRsam
/HRT 

 

A designar 
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4.3.1. GRUPOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D 

        

        

        

        

        

        

        

        

 Grupo E  Grupo F  Grupo G  Grupo H 

        

        

        

        

        

        

        

4.3 DISTRIBUIÇÃO DOS GRUPOS DE ESTUDANTES NO ECO 
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4.3.2. GRUPOS DA ATENÇÃO HOSPITALAR 

 

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

           
 

 

Grupo G Grupo H Grupo I Grupo J Grupo K Grupo L 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO ANO LETIVO 2019 - 4ª SÉRIE - TURMA 2016        
 Janeiro 2019 - 9 dias letivos   Fevereiro 2019 - 20 dias letivos  Março 2019 - 18 dias letivos  Abril 2019 - 21 dias letivos 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

  1 2 3 4 5      1 2      1 2  1 2 3 4 5 6 

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 

27 28 29 30 31   24 25 26 27 28   24 25 26 27 28 29 30 28 29 30     

              31              

Maio 2019 - 22 dias letivos  Junho 2019 - 19 dias letivos   Julho 2019 - 13 dias letivos  Agosto 2019 - 22 dias letivos 

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S   D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

   1 2 3 4       1  1 2 3 4 5 6     1 2 3 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    25 26 27 28 29 30 31 

       30                     

Setembro 2019 - 21 dias  Outubro 2019 - 22 dias letivos   Novembro 2019 - 15 dias letivos  Dezembro 2019  

D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S  D S T Q Q S S 

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5      1 2 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 29 30 31     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estágio Curricular Períodos 
Nº de 

Semanas 
CH/EC + 
CH/TCC  

CH 
Semanal 

CH Anual 

ECO 401 e 
TCC 

Estágio Curricular Obrigatório em 
Atenção Primária (Saúde da 
Mulher/Recém-Nascido, 
Criança/Adolescente, Adulto/Idoso) 21/01 a 

14/06/19 
17/06 a 
22/11 

21 34h 2h 36h 756h 

 
ECO 402 e 

TCC 

Estágio Curricular Obrigatório em 
Atenção Hospitalar (Saúde da 
Mulher/Recém-Nascido, 
Criança/Adolescente, Adulto/ Idoso) 

21 34h 2h 36h 756h 

Total 202 dias 42  1.512h 

Semana Padrão - 4ª Série - 36h/sem 

 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira 

M 

Estágio 
Curricular      
(7h-13h) 

Estágio 
Curricular 
(7h-13h) 

Estágio 
Curricular        
(7h-13h) 

Estágio 
Curricular       
(7h-13h) 

Estágio 
Curricular 
(7h-13h) 

T 

  

TCC (2h) 
Labescs 

(14h -18h) 

 

5 CALENDÁRIO ACADÊMICO 4ª SÉRIE - ANO LETIVO 2019 
FERIADOS/2019 

 
1º/01/2019 - Confraternização Universal 
05/03/2019 - Carnaval 
06/03/2019 - Cinzas  
19/04/2019 - Paixão de Cristo 
21/04/2019 - Tiradentes/Aniversário de Brasília 
1º/05/2019 - Dia do Trabalhador 
20/06/2019 - Corpus Christi 
07/09/2019 - Independência do Brasil 
12/10/2019 - Nossa Senhora Aparecida 
15/10/2019 - Dia do Professor 
28/10/2019 – Dia do Servidor Público 
02/11/2019 - Finados 
15/11/2019 - Proclamação da República 
30/11/2019 – Dia do Evangélico 
25/12/2019 – Natal  
 

Semana Pedagógica - 04 a 08/fev 
  

 Ano letivo: Início - 21/jan  
                  Término - 22/nov  

  

 IX Semana de Enfermagem/ESCS - 08/maio 
  

 VI SUS Junino - 19/jun 
  

 Teste de Progresso Anual (TPA) - 02/out 
  

 InterEnf - 10 e 11/out 

  

 EME - 23 a 25/out 

  

 Apresentação de TCC - 30/out  
  

 Recesso - 15 a 26/jul 
 
 
 Trancamento de matrícula: até 26/04/2019 
 Aniversário da ESCS: 11/09/2019 
 Renovação de matrícula: 09 a 13/12/2019 
 
Dias letivos: 202 

CH Total: 1.512h 
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RESOLUÇÃO DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 
CEPE/ESCS Nº 47/2011 - CEPE/ESCS 
 

Fica o estudante passível de ADVERTÊNCIA se apresentar 3 (três) atrasos injustificados as 
atividades do EC no período de um mês, conforme Resolução 47/2011 CEPE/ESCS do EC, 
art.16. 
 
Fica, ainda, passível de SUSPENSÃO se apresentar três (3) ausências injustificadas as 
atividades do EC consecutivas ou intercaladas, conforme Resolução 47/2011 CEPE/ESCS do 
EC, art. 17 V.  
 
O estudante que faltar ao EC deverá apresentar atestado médico à Secretaria de Curso em um 
prazo máximo de 48h, a fim de que seja avaliada a situação, visto o EC preconizar 100 % de 
frequência. 
 
O estudante terá duas oportunidades de atraso (tolerância de 15 minutos) para o início das 
atividades, após os quais terá a falta registrada para todo o período. 
 

SEGURO SAÚDE DOS ESTUDANTES 
  
Todos os estudantes regularmente matriculados nos Cursos de Graduação da ESCS possuem 
Seguro de Acidentes Pessoais coletivo, conforme determina o artigo 8° do Decreto no 87.497, 
de 18 de agosto de 1982.  
 
O serviço dá cobertura aos estudantes, assegurando apólice de seguros sobre: morte acidental, 
invalidez permanente por acidentes e despesas médico-hospitalares. 
 
São considerados acidentes quaisquer tipos de injúria à integridade física dos estudantes 
durante o período de estágio, como acidentes de trajeto e acidentes com riscos biológicos e /ou 
materiais perfurocortantes. 
 
O docente/preceptor ficará responsável pela adoção das providências cabíveis no momento do 
acidente, para garantir atendimento adequado ao estudante e posterior encaminhamento à 
Coordenação da 4ª série da ocorrência por escrito e anexando a guia de atendimento (GAE).  
 
O docente/preceptor só é responsável pelos acidentes que ocorram dentro do local do EC, 
ficando isento de responsabilidade nos casos de acidentes de trajeto, sendo o estudante 
responsável pelos encaminhamentos quanto ao acidente.  
 

 

 

 

6 INFORMES 
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DESPACHO FEPECS/DE/PROJUR 

 
ASSUNTO: ATUAÇÃO DE ESTUDANTE GESTANTE NO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
ENFERMAGEM. 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Diretoria Executiva 

Procuradoria Jurídica 

Despacho SEI-GDF FEPECS/DE/PROJUR Brasília-DF, 24 de julho de 2018 

DESPACHO PROJUR/FEPECS. 

Referência: Memorando SEI-GDF nº. 50/2018 - Coordenação do Curso de Enfermagem. 

1. Trata-se de consulta formulada pela Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS/FEPECS 
(10414434) que versa sobre a situação de aluna gestante que se encontra exercendo atividades 
de Habilidades Profissionais em Enfermagem em áreas insalubres. 

2. Observa-se que a Direção Geral da ESCS já orientou a Coordenação do Curso quanto a 
existência de orientação dessa PROJUR sobre o tema, conforme Despacho (99727412), todavia, 
a Coordenação do Curso de Enfermagem indaga sobre o afastamento de estudante gestante 
nos cenários de aprendizagem de Habilidades Profissionais em Enfermagem em áreas 
insalubres, principalmente daquelas que se encontram na Atenção Hospitalar e em outros 
períodos da gestação. 

3. É a síntese do necessário. 

4. Pois bem, já foi orientado no Despacho (99727412), quanto a necessária proteção à 
maternidade, com fundamento no art. 6º, caput, da Constuição Federal de 1988 (CF/88), e na Lei 
nº. 6.202 de 17 de abril de 1975 que diz que: 

 

Lei nº 6.202, DE 17 DE ABRIL DE 1975. 

Atribui à estudante em estado de gestação o regime de exercícios domiciliares instituído pelo 
Decreto-lei nº 1.044, de 1969, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º A partir do oitavo mês de gestação e durante três meses a estudante em estado de 
gravidez ficará assistida pelo regime de exercícios domiciliares instituído pelo Decreto-lei número 
1.044, 21 de outubro de 1969. 

Parágrafo único. O início e o fim do período em que é permitido o afastamento serão 
determinados por atestado médico a ser apresentado à direção da escola. (grifo nosso) 
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Art. 2º Em casos excepcionais devidamente comprovados mediante atestado médico, 
poderá ser aumentado o período de repouso, antes e depois do parto. (grifo nosso) 

Parágrafo único. Em qualquer caso, é assegurado às estudantes em estado de gravidez o 
direito à prestação dos exames finais. (grifo nosso) 

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Brasília, 17 de abril de 1975; 154º da Independência e 87º da República. 

(...) 

5. No caso, o fato da estudante estar em atividades de Habilidades Profissionais de 
Enfermagem, em alguma das Séries do Curso de Enfermagem, deve ser avaliado pela 
Coordenação do Curso de acordo com ambiente ou cenário de aprendizagem. 

6. Orienta-se que a regra é o deferimento de afastamento a partir do oitavo mês de 
gestação, sendo as atividades compensadas da forma que a Coordenação entender cabível, 
devendo a estudante subsidiar tal pedido acompanhado do devido Atestado Médico Gestacional. 

7. Agora, excepcionalmente, considerando o quadro individual da gestante, explica-se que, 
este afastamento pode ocorrer em momento anterior ao oitavo mês gestacional, desde que 
a aluna apresente Atestado médico mencionando expressamente a necessidade de afastamento 
por maior período de repouso ou risco na gestação, e nesses casos cabe também à 
Coordenação do Curso verificar a melhor maneira da estudante repor as atividades ou tarefas 
que lhe forem atribuídas, bem como o melhor momento para tanto. 

8. De qualquer modo, importante ficar claro que no caso de realização de atividades em 
locais insalubres, seja qual for o período gestacional, devem ser avaliadas no caso a caso. 

9. Ademais, cabe ressaltar que a ponderação da necessidade de afastar ou limitar as atividades 
de alunas em situação de gestação seja realizada considerando os riscos do cenário de atuação, 
a fim de aferir os limites de atuação da gestante, cabendo a Coordenação atuar na forma que 
melhor garantir a proteção à gestante. 

10. Por fim, caso ainda persistam eventuais dúvidas, nos colocamos à disposição para 
esclarecimentos. 

Brasília-DF, 24 de julho de 2018. 

Tiago Matheus Lopes 

Gerente de Contencioso Administrativo 

GECAD/PROJUR/DE/FEPECS 

Kelen Cristina de Oliveira 

Chefe da Procuradoria Jurídica 

PROJUR/DE/FEPECS 
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ANEXO A  
FORMATO F1 ECO 

 

AVALIAÇÃO FINAL DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO – 2015 

Estudante:                                                                                                                                                              Matrícula:  

 

AVALIAÇÃO DO ESTUDANTE NO ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO - 4ª SÉRIE 

ÁREAS DE 
ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

CONCEITO 
F3 EC 

1º SEMESTRE 

 
PLANO DE 

REAVALIAÇÃO   
F3 EC 

CONCEITO  
F3 EC 

2º SEMESTRE 

PLANO DE 
REAVALIAÇÃO  

F3 EC 

FALTAS 
JUSTIFICADAS 

COM 
REPOSIÇÃO 

ASSINATURAS DOS DOCENTES DE ESTÁGIO 
CURRICULAR OBRIGTÓRIO 

S I  S I  Nº %  

 
ECO 401E - Estágio Curricular Obrigatório em 
Atenção Primária. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

ECO 402E - Estágio Curricular Obrigatório em 
Atenção Hospitalar. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

      

 

CONCEITO FINAL DO ESTUDANTE NA UNIDADE EDUCACIONAL ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO -  4ª SÉRIE  

(     ) Satisfatório                                                                 (     ) Insatisfatório 
Data: ____/_____/______ 

_______________________________________________ 
Assinatura do Coordenador da 4ª Série 
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Observações sobre o desempenho do estudante durante o Estágio Curricular Obrigatório* 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Espaço reservado para o coordenador do cenário de estágio registrar informações que julgar relevantes sobre o estudante.  
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ANEXO B  

FORMATO F2 ECO 
 

REAVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE NA UNIDADE EDUCACIONAL 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 
Este documento faz parte da avaliação do curso de enfermagem 

Essas informações serão utilizadas para a melhoria do processo ensino-aprendizagem 

 

Estudante: __________________________________________________Matrícula: __/____________ 
Série: (    ) 1ª Série (    ) 2ª Série (    ) 3ª Série    (    ) 4ª Série 
Grupo: (    ) A (    )  B (   )  C  (   ) D (    ) E (    ) F (    ) G (    ) H (    ) I (    ) J 
Unidade Educacional____________________________________________________________________________________________________________ 
 

EAC                               ST                          HPE                           PCE                                       EC. TRANSVERSAL                     EC. ESPECÍFICO 

Objetivos Educacionais que requerem atenção 

1ª AVALIAÇÃO 2ª Avaliação - R1 3ª Avaliação R - 2 4ª Avaliação 
RE/ SALTO TRIPLO 

S I S I S I S I 

         

         

         

         

Data     

Docente 1     

Docente 2     

Assinatura do Estudante     

Comentários do estudante/Coordenador: 



 
               Manual do Estágio Curricular Obrigatório 
 

41 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

Brasília/DF ___/___/____,     ___________________________________________ 

                                            Assinatura do Coordenador da Série 
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ANEXO C  
 FORMATO F3 ECO -Anual 4ª série - 2018 

 

AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO ESTUDANTE EM ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO (ECO) 
 

Estudante:  ________________________________________________________________Matrícula: _____/_________ 

(   ) ECO - 401     Período _______________________ a ____________________________Grupo: _________________ 

(   ) ECO - 402     Período _______________________ a  ____________________________Grupo: __________________ 

Docentes Avaliadores:_____________________________________________________________________________    
                                        _____________________________________________________________________________ 
 
 

ORIENTAÇÃO: 
Considerar SATISFATÓRIO o estudante que demonstrou desempenhos, habilidades, comportamentos e/ou atitudes que permitiram o alcance 
dos objetivos de aprendizagem estabelecidos para o ECO. 
 

1 – PROCESSO DE APRENDIZAGEM E INTERAÇÃO COM OS SERVIÇOS DE SAÚDE  

 ABS - 401 CM - 402 PS - 402 PED - 402 ALCON - 402 
CF 

S I S I S I S I S I 

1.1 Formula perguntas relacionadas com o cenário.             

1.2 Busca informações com evidências científicas.            

1.3 
Entende conceitos de forma verbal e/ou escrita desenvolvendo 
raciocínio clínico. 

    
  

     

1.4 
Realiza integração prático-teórica com análise crítica dos dados 
encontrados durante o ECO. 

    
  

     

1.5 Integra dimensões psicológicas, biológicas e sociais.            

1.6 
Desenvolve e avalia as ações aplicadas para resolução de problemas 
concretos.  

    
  

     

2 – PROCESSO ATITUDINAL, COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES INTERPESSOAIS 

 ABS - 401 CM - 402 PS - 402 PED - 402 ALCON - 402 
CF 

S I S I S I S I S I 

2.1 Apresenta atitude ética em relação à: responsabilidade, pontualidade e 
assiduidade. 

           

2.2 Demonstra respeito e cooperação.            

2.3 Apresenta autonomia, iniciativa e interesse.            

2.4 Apresenta comunicação clara.            

2.5 Demonstra habilidade em fazer e receber críticas.            

2.6 Apresenta capacidade de comunicação nas relações interpessoais.            

2.7 Desenvolve liderança, organização e eficiência.             

2.8 Demonstra ação para corrigir fragilidades.            

3 – PROCESSO DE AVALIAÇÃO – CUIDADO DAS NECESSIDADES INDIVIDUAIS EM TODAS AS FASES DA VIDA   

 ABS - 401 CM - 402 PS - 402 PED - 402 ALCON - 402 
CF 

S I S I S I S I S I 

3.1 Identifica necessidades de saúde.            

3.2 Realiza inquérito populacional, investigação epidemiológica.            

3.3 Coleta e registra dados para o Histórico de Enfermagem.            

3.4 Realiza exame físico.             

3.5 Formula e processa o problema – Raciocínio Clínico.            

3.6 Realiza diagnóstico situacional.            

3.7 Propõe hipóteses de solução.             

3.8 Fundamenta a investigação diagnóstica.            

3.9 Elabora e executa o plano de cuidados.             

3.10 Elabora e executa plano de intervenção.            

3.11 Realiza autoavaliação e avaliação da equipe/docente/preceptor de 

forma crítica. 
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4 – PROCESSO DE AVALIAÇÃO – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE 

 
ABS - 401 CM - 402 PS - 402 PED - 402 ALCON - 402 

CF 
S I S I S I S I S I 

4.2 Organiza e elabora o trabalho em saúde.            

4.3 Opera no coletivo organizado (equipe).            

4.4 Planeja o processo de trabalho em equipe.            

4.5 Promove a Gestão do Cuidado.            

4.6 Avalia de modo crítico o trabalho em saúde.            

4.7 Sistematiza as informações em saúde.            

5 – CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

Item CONSIDERAÇÕES - (Fragilidades e pendências) CENÁRIO 
ECO 401 ECO 402 

1.0    

    

    

    

    

    

2.0    

    

    

    

    

    

3.0    

    

    

    

    

    

4.0    

    

    

    

    

    

6 – CONCEITO FINAL NA UNIDADE EDUCACIONAL 

         (  ) SATISFATÓRIO          (  ) INSATISFATÓRIO 

7 – CIÊNCIA DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO 

DOCENTE: CARIMBO: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

____________________________________________________ 

Assinatura do ESTUDANTE 

(ECO – 401) 

_______________________________________________ 

Assinatura do ESTUDANTE 

(ECO – 402) 

 

Data:  ______/_____/__________
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ANEXO D – RESOLUÇÃO Nº 47/2011 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO/ESCS 

 

RESOLUÇÃO Nº 47/2011, DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO/ESCS 

 

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO “AD REFERENDUM” DO 

CEPE/ESCS, DA REGULAMENTAÇÃO DO ESTÁGIO 

CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM 

ENFERMAGEM DA ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA 

SAÚDE. 

 

O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE DA ESCOLA SUPERIOR DE 

CIÊNCIAS DA SAÚDE – ESCS, no uso de suas competências conferidas pelo Regimento da ESCS, considerando o 

advento da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, assim como a necessidade de regulamentar o Estágio Curricular do 

Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS, RESOLVE: 

Capítulo I 

DA FINALIDADE 

Art. 1º O presente Regulamento visa disciplinar o exercício e a organização das atividades pertinentes ao ESTÁGIO 

CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM da ESCS no âmbito de seu currículo e das Unidades de 

Saúde da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. 

 

Capítulo II 

DO CONCEITO 

Art. 2º O ESTÁGIO CURRICULAR corresponde ao último ano do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS, em que o 

estudante deve desenvolver as competências adquiridas ao longo de todo o curso, fundamentadas em metodologias ativas 

de ensino-aprendizagem. 

 

Art. 3º O ESTÁGIO CURRICULAR deverá se desenvolver, obrigatoriamente, em Unidades de Saúde da Secretaria de 

Estado de Saúde do Distrito Federal, objetivando que o estudante assuma, progressivamente, responsabilidade na gestão 

em serviço e na atenção integral à saúde do indivíduo e da coletividade.  

 

Capítulo III 

DAS CARACTERÍSTICAS 

Art.4º O ESTÁGIO CURRICULAR deverá possuir os seguintes requisitos: 

I - Metodologias ativas de ensino-aprendizagem. 

II - Carga horária de 30 (trinta) horas semanais e duração de 1 (um) ano letivo, contemplando: 

a) Períodos de rodízio, envolvendo as três grandes áreas: Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, Saúde da Criança e do 

Adolescente e Saúde do Adulto e do Idoso; 

b) Os três níveis de assistência; 

III - Sistema de avaliação formativa e somativa em todas as áreas. 

 

Capítulo IV 

DO ESTÁGIO CURRICULAR OFERECIDO PELA ESCS 

Seção I 

DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 5º A organização do ESTÁGIO CURRICULAR estará submetida às disposições deste Regulamento e às normas 

curriculares definidas pelo Conselho Nacional de Educação/MEC, a quem cabe estabelecer as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. 

 

Art. 6º A Coordenação do ESTÁGIO CURRICULAR será exercida pelo Coordenador da 4ª série do Curso de Graduação em 

Enfermagem, a quem caberá zelar pela programação anual de ensino-aprendizagem, de acordo com as diretrizes gerais 

estabelecidas pelo Manual do ESTÁGIO CURRICULAR do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS. 
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Art. 7º O ESTÁGIO CURRICULAR terá duração de um ano letivo, exceto quando se tratar de estudante portador de 

deficiência, e incluirá vivências essenciais nas áreas de Saúde da Mulher e do Recém-Nascido, Saúde da Criança e do 

Adolescente e Saúde do Adulto e do Idoso, com atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em cada área.  

Parágrafo único. O ESTÁGIO CURRICULAR terá carga horária de 30 (trinta) horas semanais, incluindo a carga horária 

teórica de, no máximo, 20% (vinte) por cento do total do estágio. 

 

Art. 8º Os estudantes serão encaminhados pela FEPECS à Direção do Hospital Regional ou Unidade de Saúde mediante 

carta de apresentação.  

 

Art. 9º Não será oferecida moradia nas Unidades de Saúde da SES/DF aos estudantes, sendo, entretanto, garantida pela 

SES/DF, alimentação gratuita aos estudantes que estiverem de plantão ou conforme regulamentação interna. 

 

Seção II 

DOS PRECEPTORES E DOCENTES 

Art. 10.  Os preceptores serão selecionados entre os servidores efetivos lotados nos cenários de ensino apropriados à 

programação do ESTÁGIO CURRICULAR, segundo critérios e em número necessário, estabelecidos pela ESCS para o 

exercício da função, durante o ano letivo da série. 

 

Art. 11. Concluído o processo seletivo realizado pela ESCS, a SES/DF designará os preceptores selecionados que 

acompanharão os trabalhos dos estudantes em sua respectiva área.  

 

Art. 12. A supervisão das atividades práticas do ESTÁGIO CURRICULAR será realizada conjuntamente por preceptores e 

docentes da ESCS, sendo estes responsáveis também pela programação teórica e avaliação dos estudantes. 

 

Capítulo V 

DOS DEVERES DO ESTUDANTE 

Art. 13. São deveres do estudante: 

I - Cumprir este regulamento, as normas da SES/DF e da Diretoria Geral de Saúde correspondente e as diretrizes gerais 

estabelecidas por este Regulamento e pelo Manual do Estágio Curricular do Curso de Graduação em Enfermagem da 

ESCS; 

II – Assinar o Termo de Compromisso de Estágio Curricular; 

III – Participar integralmente das atividades educacionais do Programa de ESTÁGIO CURRICULAR; 

IV – Repor a carga horária no caso de faltas justificadas, segundo critérios estabelecidos pelo Manual do Estágio Curricular 

do Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS; 

V - Cumprir a escala de serviço e plantões, conforme programação estabelecida; 

VI - Comparecer com pontualidade a todas as atividades programadas; 

VII - Executar, sempre sob orientação e supervisão, as tarefas previstas no programa educacional, definidas pelos 

respectivos preceptores e docentes; 

VIII - Zelar e responsabilizar-se pelo uso dos materiais que lhe forem confiados; 

IX - Frequentar o local de estágio devidamente uniformizado, portando, de forma visível, seu crachá de identificação; 

X - Ter atitude de atenção, respeito, responsabilidade e ética, com os servidores e os usuários dos serviços; 

XI - Comunicar ao docente responsável pelo estágio, irregularidades eventualmente presenciadas no serviço; 

XII – Participar, quando convocado pelos gestores, de reuniões para discutir assuntos relativos à rotina do serviço. 

 

Capítulo VI 

DA AVALIAÇÃO EM ESTÁGIO 

Art. 14. A avaliação será obrigatoriamente realizada pela ESCS, obedecendo aos parâmetros do Manual de Avaliação do 

Curso de Graduação em Enfermagem da ESCS, independente do local de execução do Estágio Curricular. 

 

Capítulo VII 

DAS TRANSGRESSÕES E SANÇÕES DISCIPLINARES 

APLICADAS AO ESTUDANTE 

 

Art. 15. Constituem transgressões passíveis de punição o desrespeito a este Regulamento, à Resolução CEPE/ESCS nº 

003/2003 e ao Código Penal vigente, independente de punições por instâncias superiores. 
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Art. 16. Constituem transgressões cometidas pelos estudantes e punidas com pena de ADVERTÊNCIA: 

I - Prestar informações ou assinar documentos sobre assuntos fora de sua competência; 

II - Intervir em questões disciplinares referentes aos servidores da Instituição; 

III- Ausentar-se da atividade sem prévia autorização do responsável imediato; 

IV - Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado; 

V - Apresentar impontualidade habitual, ou seja, três atrasos injustificados às atividades do ESTÁGIO CURRICULAR  no 

período de um mês.  

 

Art. 17. Constituem transgressões cometidas pelos estudantes e punidas com pena de SUSPENSÃO: 

I- Retirar, sem prévia autorização da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da Instituição; 

II - Desrespeitar seus superiores hierárquicos ou qualquer outro servidor da Instituição;  

III - Apresentar inassiduidade habitual, ou seja, três ausências injustificadas, consecutivas ou intercaladas, às atividades do 

ESTÁGIO CURRICULAR ;  

IV - Praticar ato de insubordinação – recusa ao cumprimento das tarefas designadas; 

V - Praticar atos atentatórios à moral ou à disciplina no âmbito da Instituição; 

VI - Faltar injustificadamente a plantão. 

§ 1º A pena de suspensão nunca será inferior a 03 (três) nem superior a 30 (trinta) dias. 

§ 2º A suspensão do estudante implica necessidade de posterior reposição da carga horária para fins de recebimento da 

Declaração de Conclusão do ESTÁGIO CURRICULAR. 

 

Art. 18. Constituem transgressões cometidas pelos estudantes e punidas com pena de EXCLUSÃO: 

I - Substituir servidor efetivo ou temporário da SES/DF em qualquer de suas atividades assistenciais; 

II- Receber, em razão de suas atribuições, vantagens de qualquer espécie; 

III - Ofender fisicamente, em serviço, servidor ou particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem; 

IV- Ausentar-se injustificadamente às atividades do ESTÁGIO CURRICULAR  por período superior a 30 (trinta) dias 

consecutivos; 

V - Utilizar comprovadamente as instalações ou materiais da Instituição para fins de uso pessoal ou visando lucro próprio. 

 

Capítulo VIII 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Art. 19. Toda e qualquer infração observada deverá ser comunicada ao Coordenador do Curso de Graduação em 

Enfermagem que terá o prazo de sete dias para apuração prévia dos fatos e decisão fundamentada.  

Parágrafo único. Os casos não solucionados serão remetidos à Diretoria Geral da ESCS para instauração de processo 

disciplinar escolar em conformidade com as Normas de Conduta do Corpo Discente da Escola Superior de Ciências da 

Saúde em vigor. 

 

Art. 20. No caso de transgressão punível com a pena de advertência será instaurado processo disciplinar simplificado, cuja 

comissão será composta pelos Coordenadores do Curso de Graduação em Enfermagem e da 4ª Série, e pelo Gerente de 

Educação e Avaliação, ouvindo-se o denunciante, o suposto infrator e até 3 (três) testemunhas dos fatos indicadas por cada 

uma das partes. 

§1º A comissão responsável pela apuração dos fatos elaborará relatório sucinto manifestando-se pela aplicação da 

penalidade ou arquivamento do caso. 

§2º Na hipótese de aplicação da penalidade de advertência, ocorrerá o registro nos assentamentos acadêmicos. 

 

Art. 21. As penalidades de suspensão e de exclusão serão precedidas da devida apuração dos fatos, realizada por 

comissão disciplinar específica instituída pelo Diretor da ESCS, composta por 03 (três) membros, indicando, dentre eles, o 

seu presidente.  

§ 1º A comissão terá como secretário, servidor designado pelo seu presidente, podendo ou não, a indicação recair sobre um 

de seus membros. 

§ 2º Não poderá participar da comissão disciplinar, cônjuge, companheiro ou parente do investigado, consanguíneo ou afim, 

em linha reta ou colateral, até o terceiro grau. 

 

Art. 22. O Diretor da ESCS procederá ao julgamento do mérito assegurando ao investigado, ampla defesa e contraditório, 

com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito. 
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Art. 23. Do Processo Disciplinar poderá resultar: 

I – Arquivamento do processo. 

II - Suspensão de 3 (três) até 30 (trinta) dias. 

III – Exclusão do estudante. 

Parágrafo único. O prazo para conclusão do Processo Disciplinar será de 30 (trinta)  dias, podendo ser prorrogado por igual 

período, a critério da autoridade superior. 

 

Art. 24. A comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à 

elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração. 

 

Art. 25. As reuniões e as audiências da comissão terão caráter reservado, podendo participar apenas os interessados 

diretos do processo. 

 

Art. 26. O Processo Disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases:  

I – Instauração, pelo Diretor da ESCS;  

II – Inquérito Administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório; 

III – Julgamento. 

 

Art. 27. Na fase de inquérito, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações de diligências 

cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa 

elucidação dos fatos. 

 

Art. 28. É assegurado ao estudante investigado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de 

procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova 

pericial. 

§ 1º O presidente da comissão poderá negar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum 

interesse para o esclarecimento dos fatos. 

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de 

perito. 

 

Art. 29. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo Presidente da Comissão, devendo a 2ª 

via com o ciente do intimado, ser anexado aos autos. 

Parágrafo único. Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe 

imediato, com a indicação do dia e hora marcados para a inquirição. 

 

Art. 30. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. 

§ 1º As testemunhas serão inquiridas separadamente. 

§ 2º Na hipótese de depoimento contraditório ou que se infirmem, proceder-se-á à acareação entre os depoentes. 

 

Art. 31. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do investigado. 

§ 1º No caso de mais de um investigado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas 

declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles. 

§ 2º O procurador do investigado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe 

vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquiri-las por intermédio do presidente da comissão. 

 

Art. 32. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do investigado, a comissão proporá à autoridade competente que 

lhe seja submetido a exame ou junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. 

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será processado em auto apartado e apenso ao processo principal, após a 

expedição do laudo pericial. 

 

Art. 33.  Tipificada a infração disciplinar, será formulado o indiciamento do estudante, com a especificação dos fatos a ele 

imputados e as respectivas provas. 

§ 1º O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo 

de 10 (dez) dias, assegurando-lhe vista do processo. 
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§ 2º Havendo 02 (dois) ou mais indiciados, o prazo será comum e de 20 (vinte) dias. 

§ 3º O prazo de defesa poderá ser prorrogado pelo dobro, para diligências reputadas indispensáveis. 

§ 4° No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data 

declarada, em termo próprio, pelo membro da Comissão que fez a citação, com assinatura de duas testemunhas. 

 

Art. 34. O indiciado que mudar de residência fica obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. 

 

Art. 35. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e 

mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. 

§ 1º O relatório será sempre conclusivo quanto a inocência ou a responsabilidade do estudante.  

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do estudante, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, 

bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. 

§ 3º Na hipótese de o relatório da comissão concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade 

competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público. 

 

Art. 36. O Processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade instauradora do processo para 

julgamento. 

 

Art. 37. No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, o Diretor da ESCS proferirá a sua decisão, 

notificando, em caso de suspensão ou exclusão do estudante, a secretaria de assuntos acadêmicos da ESCS para registro. 

 

Art. 38. As eventuais sanções constarão da ficha do estudante por 5 (cinco) anos. 

 

Art. 39. A ação disciplinar prescreverá:  
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com exclusão;  
II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;  
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à advertência.  
§ 1o  O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.  
§ 2o  Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.  
§ 3o  A abertura do processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.  
§ 4o  Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.  
 

Art. 40. É vedado ao estudante pedir desligamento da ESCS antes do julgamento final do Processo Disciplinar. 

 

Art. 41. Os autos do Processo Disciplinar, caso requisitados por outros órgãos interessados na apuração da transgressão 

cometida, poderão ser fornecidos mediante cópia. 

Capítulo IX 

DOS RECURSOS E DA REVISÃO 

Art. 42. As decisões disciplinares do Diretor da ESCS são passíveis de revisão, em face de razões de legalidade e de 

mérito, observada a legislação pertinente. 

§ 1o O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o 

encaminhará ao CEPE. 

§ 2o Reconsiderada a decisão, apenas em parte, a remessa à instância superior terá lugar para decisão quanto à matéria 

não reconsiderada no prazo de 10 (dez) dias. 

 

Art. 43. O recurso deverá conter os seguintes dados: 

I - identificação do recorrente ou de quem o represente; 

II - domicílio do recorrente ou local para recebimento de comunicações; 

III - fundamentos do pedido de reexame, podendo ser juntados os documentos que julgar conveniente; 

IV - data e assinatura do recorrente ou do seu representante legal. 

 

Art. 44. São as seguintes às instâncias acadêmicas de recurso: 

I – Órgão de 1° grau: Diretor Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde  

II – Órgão de 2º grau: Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE. 

Parágrafo único. O CEPE constitui instância superior para julgamento de arguição de ilegalidade, contra decisão do Diretor 

Geral da ESCS, ouvida a Procuradoria Jurídica da FEPECS. 
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Art. 45. Têm legitimidade para interpor recurso: 

I - os titulares de direitos e interesses que forem parte do processo;  

II – aqueles cujos direitos ou interesses possam ser indiretamente afetados pela decisão a ser adotada. 

 

Art. 46. Será de 10 (dez) dias o prazo para interposição de recurso, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da 

decisão recorrida. 

§ 1° Para os efeitos deste artigo será válido o recibo aposto em Aviso de Recebimento Postal. 

§ 2° No caso de ser impossível a localização do interessado direto e nos de interessados incertos e não sabidos, o prazo 

estipulado no “caput” deste artigo será contado a partir da divulgação do teor da decisão, pela sua afixação em local público 

e visível e pela publicação em veículo de comunicação institucional. 

 

Art. 47. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso deverá ser decidido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do 

recebimento dos autos pelo órgão ou autoridade competente. 

Parágrafo único. O prazo mencionado neste artigo poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. 

 

Art. 48. O recurso somente será acolhido com efeito suspensivo, se da execução imediata do ato ou da decisão recorrida 

puder resultar sua ineficiência com prejuízo irreparável para o recorrente no caso de seu provimento. 

Parágrafo único. A autoridade ou o órgão recorrido, este por sua presidência, quando receber o recurso com pedido de 

efeito suspensivo deverá fundamentar essa decisão. 

 

Art. 49. O Diretor da ESCS ao receber o recurso, na hipótese de considerar que existem outros interessados no processo, 

deverá comunicar a esses interessados o recebimento do recurso e abrir prazo para manifestação daqueles que assim o 

desejarem fazer. 

 

Art. 50. O recurso não será conhecido quando interposto: 

I - fora do prazo; 

II - perante órgão incompetente; 

III - por quem não seja legitimado. 

Parágrafo único. Na hipótese do inciso II, será indicada ao recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo 

para recurso. 

 

Art. 51. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a 

decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. 

Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame à situação do requerente, este deverá 

ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. 

 

Art. 52. Em caso de o recurso ter seu provimento negado, o fato será comunicado ao interessado, arquivando-se o 

processo. 

§ 1º O processo só será encaminhado à instância superior na hipótese de novo recurso do interessado, devidamente 

fundamentado. 

§ 2º Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da sanção. 

 

Art. 53. Concluído o julgamento, o processo será remetido à autoridade ou órgão competente para o respectivo 

cumprimento. 

 

Capítulo X 

DO PROCESSAMENTO 

Art. 54. É impedida de atuar no processo a autoridade que: 

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; 

II – seja parte ou venha a participar no processo ou se for cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau dos 

interessados; 

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou o respectivo cônjuge ou o companheiro. 

Art. 55. A autoridade que incorrer em impedimento deverá comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. 

Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. 
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Art. 56. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização, e a 

assinatura da autoridade responsável. 

§ 1° Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade. 

§ 2° A autenticação de documentos apresentados em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo. 

§ 3° O processo deverá ter suas páginas numeradas sequencialmente e rubricadas. 

 

Art. 57. Os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual 

tramitar o processo. 

Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiamento prejudique o curso regular 

do procedimento ou cause dano ao interessado ou a ESCS. 

 

Capítulo XI 

DOS PRAZOS 

Art. 58. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e 

incluindo-se o do vencimento. 

§ 1o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que não houver 

expediente ou este for encerrado antes da hora normal. 

§ 2o Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

§ 3o Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. Se no mês do vencimento não houver o dia 

equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

 

Art. 59. Salvo motivo de força maior devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. 

 

Capítulo XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 60. Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da ESCS que comunicará a decisão ao Colegiado de Ensino e 

Pesquisa e Extensão - CEPE/ESCS. 

 

Art. 61. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

 

Brasília, 7 de dezembro de 2011. 

Mourad Ibrahim Belaciano 
Escola Superior de Ciências da Saúde 

Presidente do CEPE 
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ANEXO E - RESOLUÇÃO Nº 41/2009 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E 
EXTENSÃO/ESCS 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 41/2009 DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO/ESCS 
 
 

REGULAMENTA OS AFASTAMENTOS DAS 
ATIVIDADES EDUCACIONAIS PREVISTOS EM LEI, 
OS AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE E A 

REPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS. 
 
 
O PRESIDENTE DO COLEGIADO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO – CEPE DA ESCOLA SUPERIOR DE 
CIÊNCIAS DA SAÚDE - ESCS, “ad referendum”, no uso de suas competências conferidas pelo Regimento da ESCS 
aprovado pela Portaria nº 92/2005 - SEEDF, RESOLVE: 
 
Art. 1º - É obrigatória a presença mínima de 75% das atividades programadas de cada unidade educacional para aprovação 
conforme previsto no artigo 47, § 3º da Lei nº 9.394 de 20/12/96, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, na Resolução nº 4 de 16/09/86 do Conselho Federal de Educação e no Art. 136 do Regimento da ESCS, 
aprovado pela Portaria nº 92/2005 – SEE-DF. 
 
Parágrafo primeiro - O estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, em regime de internato exige frequência 
integral. 
 
Art. 2º - Conforme a lei federal nº 10.861/2004 e o Decreto-Lei nº 715/69 é previsto o abono de faltas apenas nas seguintes 
situações: 
 
I - O estudante convocado, matriculado em Órgão de Formação de Reserva que esteja obrigado a faltar a suas atividades 
civis, por força do exercício ou manobras, ou reservista que seja chamado para fins de exercício de apresentação das 
reservas ou cerimônia cívica do Dia do Reservista; 
 
II - O estudante com representação na CONAES (Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior) que tenha 
participado de reuniões da CONAES em horário coincidente com as atividades acadêmicas. Parágrafo primeiro – O abono 
de falta se dará mediante apresentação de comprovante de comparecimento emitido pelo órgão responsável pela 
convocação. 
 
Art. 3º - Conforme a Lei Federal nº 6.202/75, a ausência as atividades letivas poderá ser substituída por exercício 
domiciliares no caso da aluna gestante a partir do oitavo mês de gestação, durante três meses mediante relatório médico. 
 
Art. 4º - O estudante com necessidade de afastamento das atividades letivas por motivo de saúde por período igual ou 
superior a 4 (quatro) dias deverá dar entrada com requerimento em até 3 (três) dias úteis na  Secretaria de Cursos da ESCS 
anexando atestado médico acompanhado de relatório circunstanciado contendo identificação (local, unidade, número, data 
e hora) da guia de atendimento e / ou prontuário, caracterizando o motivo do afastamento bem como sua urgência e 
gravidade. 
 
Parágrafo primeiro – O requerimento será submetido à análise e deliberação por comissão designada pelo Diretor Geral da 
ESCS. 
 
Parágrafo segundo – O estudante que tiver o requerimento deferido, deverá submeter-se a reposição das atividades 
mediante programa específico de recuperação elaborado pela coordenação da série e coordenação da unidade 
educacional. A reposição deverá se dar dentro do período letivo da série em que o estudante estiver cursando. 
 
Parágrafo terceiro – No caso de impossibilidade de cumprimento do programa específico de recuperação ou dos exercícios 
domiciliares poderá ser concedido, excepcionalmente, o trancamento geral de matrícula ressalvado o disposto no Art. 115 
do Regimento da ESCS. 
 
Parágrafo quarto – Uma vez cumprido o programa específico de recuperação o estudante será submetido à avaliação 
prevista na Unidade Educacional, em consonância com o Regimento da ESCS. 
 
Parágrafo quinto - Serão indeferidos os requerimentos de afastamento das atividades educacionais por motivo de saúde 
com duração menor que 4 (quatro) dias. 
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Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor Geral da ESCS. 
 
Art. 7º - Ficam revogadas as Resoluções CEPE nº 02/2004 e 23/2006 e demais disposições em contrário. 
 
 
 
 
Brasília, 27 de fevereiro de 2009. 
MOURAD IBRAHIM BELACIANO 
CEPE/ESCS/FEPECS PRESIDENTE 


