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RESUMO 

 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma etapa obrigatória para os dois últimos 

semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. Um momento crucial para 

adquirir conhecimentos e práticas, necessárias a formação profissional e 

desenvolvimento pessoal (MARTINS et al., 2016). Considerando que a formação de 

um profissional para o mercado de trabalho não pode ser marcada apenas pela 

teoria, é preciso que o discente conheça seu espaço de atuação, sendo o estágio 

uma fase em que se oportuniza a contextualização dos conhecimentos, associando 

a teoria à prática (PEREIRA; LIMA, 2014). Este estudo teve como objetivo Identificar 

o papel do estágio curricular obrigatório na formação do acadêmico de enfermagem 

direcionada para a integralidade. Trata-se de uma pesquisa de caráter quantitativa, 

tendo como base um estudo descritivo, exploratório. A pesquisa foi desenvolvida em 

uma instituição de ensino da cidade de Maceió - AL. A coleta de dados foi realizada 

no período de abril a junho de 2017, tendo como sujeitos estudantes do Curso de 

Enfermagem do 10º período, matriculados nas disciplinas Estágio Curricular II. Para 

levantar os dados e obter as informações foi utilizado um questionário, associado á 

Escala de Likert que propicia tomar um construto e desenvolver um conjunto de 

afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os participantes emitiram seu 

grau de concordância (SEBASTIÃO, 2014). 



PALAVRAS-CHAVE: Estágio. Formação Integral. Acadêmico de Enfermagem. 

Integração. Linkert. 

 
 

 
ABSTRACT 

 

The supervised internship is a mandatory step for the last two semesters of the 

Undergraduate Nursing Course. A crucial moment to acquire knowledge and practices, 

necessary for professional training and personal development (MARTINS et al., 2016). 

Considering that the formation of a professional for the labor market can not be marked 

by theory alone, it is necessary that the student knows his space of performance, being 

the stage a stage in which the contextualization of knowledge is afforded, associating 

theory with practice (1996). The objective of this study was to identify the role of the 

compulsory curricular traineeship in the training of the nursing student focused on 

integrality. This is a quantitative research, based on a descriptive, exploratory study. 

The research was developed in an educational institution of the city of Maceió - AL. The 

data collection was carried out from April to June 2017, with subjects of the Nursing 

Course of the 10th period, enrolled in the Curricular Stage II subjects. To collect the 

data and obtain the information, a questionnaire was used, associated to the Likert 

Scale, which allows to take a construct and to develop a set of statements related to its 

definition, to which the participants gave their degree of agreement (SEBASTIÃO, 

2014). 
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INTRODUÇÃO 
 
 

O estágio profissional no Brasil foi regulamentado através da Lei n. 6.494 de 

1977, mas apenas após trinta anos de vigência e devido ao novo cenário produtivo e 

educacional, foi sancionada, em 25 de setembro de 2008, a nova Lei de Estágio, nº 

11.788. As alterações foram direcionadas principalmente à redução da carga horária; 

concessão de recesso de trinta dias remunerados após um ano de atividades; 

obrigatoriedade de auxílio-transporte e de bolsa para o estágio não obrigatório; 

indicação de professor orientador pela instituição de ensino e aplicação de legislação 

relacionada à saúde e segurança no trabalho ao estagiário (ALMEIDA; LAGEMANN 

e SOUZA, 2006 apud MURARI; HELAL, 2009). 

Em 2001 foram aprovadas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN, que 

apontaram como competências gerais na formação dos profissionais de saúde, a 

atenção à saúde direcionada pelo principio da integralidade, como forma de atender 

as necessidades sociais da saúde, com ênfase no SUS, assegurando a  

integralidade da atenção, a qualidade e a humanização do atendimento 

(COLLISELLI; TOMBINE; LEBA, 2009). 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma etapa obrigatória para os dois últimos 

semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. Um momento crucial para 

adquirir conhecimentos e práticas, necessárias a formação profissional e 

desenvolvimento pessoal ( MARTINS et al., 2016). Vivência de suma importância 

para a formação acadêmica do aluno, um componente que nos permite uma imersão 

a realidade dos serviços de saúde, para que se possa relacionar teoria e prática, 

avançar nos processos de formação profissional que também possibilita o 

desenvolvimento de novas ações interligadas a saúde de uma população 

(BERNARDO; EICKHOFF, 2015). 

A Formação Integral de um ser não esta diretamente ligada a sua relação 

profissional mais também a um conjunto de fatores que possibilitam o seu meio 

perante a sociedade. Para Aurélio (1989, p.365) o verbete “integrar” é definido como 

sendo: “tornar inteiro; completar, inteirar, integralizar. Inteirar-se, completar-se; 

juntar-se, tornando-se parte integrante; reunir-se, incorporar-se”( GOUVÊA, 2014). 



Neste contexto, a experiência adquirida no estágio curricular pode representar 

para o aluno, uma grande contribuição para sua formação integral, considerando  

que cada vez mais são requisitados profissionais  bem preparados com habilidades  

e competências específicas. Ao chegar à universidade o aluno se depara com o 

conhecimento teórico, porém muitas vezes, não consegue relacioná-lo à  prática,  

pois para isso é necessário vivenciar momentos reais em que o ensino se integra ao 

serviço de saúde (BERNARD; PAZ, 2012). 

 

Entende-se por integração ensino-serviço, o trabalho coletivo, pactuado e 

integrado de estudantes e professores dos cursos de formação na área da 

saúde com trabalhadores que compõem as equipes dos serviços de 

saúde, incluindo-se os gestores, visando à qualidade de atenção à saúde 

individual e coletiva, à qualidade da formação profissional e ao 

desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços. 

(ALBUQUERQUE, 2008). 

 
Historicamente, o conceito de estágio curricular consolidou-se, no Brasil, 

ligado ao conjunto das Leis Orgânicas do Ensino Profissional, definidas no período 

de 1942 a 1946. Os estágios supervisionados se constituíam em passarelas 

construídas entre a teoria e a prática no processo da formação profissional, à época, 

encarado como preparação para postos de trabalho, conforme recomendava a 

Organização Internacional do Trabalho - OIT (BRASIL, 2008). 

No entanto, apesar da obrigatoriedade do estagio curricular já constar na 

história da formação em enfermagem no Brasil, a dimensão do estágio como espaço 

de interseção de saber-poder é pouco discutida, e muitas vezes o estudante fica 

alheio a todo o processo de negociação do estágio e por vezes os próprios docentes 

não engendram processos de negociação com os profissionais do serviço para a 

realização do estágio (RODRIGUES; TAVARES, 2012). 

Neste contexto, o estágio e o planejamento curricular devem ser considerados 

fatores indispensáveis na consolidação do processo ensino-aprendizagem, pois leva 

o aluno a ter experiências verdadeiramente vivenciadas e adquiridas pelo trabalho e 

atenção aos usuários dos serviços de saúde (SENA; ALVES; SANTOS, 2016). 

Para Scalabrin e Molinari (2013), o estágio é ainda uma prática de 

aprendizado por meio do exercício de funções referentes à profissão será exercida 

no futuro e  que  adiciona  conhecimentos  práticos  aos  teóricos  aprendidos    nos 



cursos. Há várias modalidades de estágio, o estágio curricular obrigatório que é uma 

atividade assegurada na matriz curricular do curso, cuja prática varia de acordo com 

o curso e pode ser realizadas em organizações públicas, privadas, organizações não 

governamentais ou através de programas permanentes de extensão da  

universidade. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem - DCNs aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE (2001)  

estabeleceram o perfil profissional do enfermeiro como generalista, crítico- reflexivo, 

o qual fomente mudanças na práxis do sistema de saúde. As DCNs tem importante 

papel no processo de ensino- aprendizagem do enfermeiro, haja vista que orienta a 

formação para a efetivação dos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS (LIMA, 

et al., 2013). 

Diante do que foi exposto acredita-se que ao identificar o papel do estágio 

curricular obrigatório na formação dos alunos do Curso de Enfermagem, podem-se 

direcionar melhor as ações acadêmicas desenvolvidas na comunidade, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento de competências necessárias para atender o 

princípio da integralidade. 

Desse modo, acredita-se que o estágio curricular é um momento oportuno 

para o desenvolvimento de competências e habilidades consideradas essenciais 

para formação do futuro enfermeiro, além de ser um momento ideal para a 

contextualização da teoria aprendida nas atividades acadêmicas desenvolvidas em 

sala de aula e a realidade apresentada pela comunidade por ele assistida. 

Em face desta situação, o presente estudo teve como objetivo Identificar o 

papel do estágio curricular obrigatório na formação do acadêmico de enfermagem 

direcionada para a integralidade. Assim, visando responder este objetivo, foi 

elaborada a seguinte questão norteada: qual o papel do estágio curricular para 

formação integral do aluno?  

Desta maneira, entende-se que o Estágio Curricular Supervisionado vai muito 

além de um simples cumprimento de exigências acadêmicas. Ele é uma 

oportunidade de crescimento pessoal e profissional, além de ser um importante 

instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade. 

 



METODOLOGIA 
 

Trata-se de um estudo descritivo, exploratório, de abordagem quantitativa 

desenvolvida em uma instituição privada de ensino superior localizada no município 

de Maceió. 

A coleta de dados foi realizada nos meses de Abril a Junho de 2017, sendo estes 

dados concedidos por 47 alunos da instituição de ensino, onde foi realizada a 

pesquisa, sujeitos matriculados no 10º período do curso de Graduação de 

Enfermagem.  

O Estudo foi iniciado após a autorização do Comitê de Ética da Instituição - CEP. 

Os envolvidos na pesquisa iniciaram sua participação na amostragem após ler, 

tomar ciência e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

(Apêndice 1) 

A Técnica de coleta de dados para medir o grau de satisfação foi a realização de 

um questionário (Apêndice 2) constituído inicialmente para caracterização dos 

sujeitos, com informações sobre idade, sexo, estado civil, cor, ocupação e profissão. 

A segunda parte do questionário utilizou o método da escala Likert, com questões 

direcionadas para avaliação do nível de satisfação. A Escala de Likert que propicia 

tomar um construto e desenvolver um conjunto de afirmações relacionadas à sua 

definição, para as quais os respondentes emitirão seu grau de concordância 

(SEBASTIÃO, 2014).  

Dentre as escalas de respostas foram usadas cinco possibilidades: Concordo 

Totalmente, Concordo, Indiferente, Discordo e Discordo Totalmente. O questionário 

contou com 10 perguntas afirmativas e fechadas a serem respondidas pelo método 

da escala Likert. 

Os dados foram analisados, agrupados e dispostos em gráficos e tabelas, 

através do programa Microsoft Word 2013 e Excel 2013. 

A amostra se caracterizou como predominantemente feminina (91,48%) com 

média de idade de 20 à 49, sendo 20 sujeitos da pesquisa profissionais de saúde e 27 

somente alunos de graduação. 

 

 

 

 

 



 

GRÁFICO 1: Caracterização dos sujeitos considerando sexo e faixa etária. 
 

 
                                                   

 

 

 

 

 
 
 
  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
 
 
               

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Considera-se que a integração entre teoria e prática durante o estágio 

curricular supervisionado, possibilita ao individuo uma vivência diferenciada e 

importante para o aprimoramento de seus conhecimentos e principalmente para sua 

formação profissional e desenvolvimento pessoal. 

 

GRÁFICO 2: A integração entre teoria e prática propiciada pelo Estágio Curricular.   

  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Percebe-se conforme apresentado no Gráfico 2, que 6,3% (3) dos profissionais e 

14,89% (7) dos estudantes concordaram totalmente ao afirmar que o estágio 

curricular supervisionado propiciou a integração entre  os conteúdos teóricos 
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apresentados em sala de aula com a realidade dos serviços  de saúde e 4.24% (2) 

do total de entrevistados discordou ou 2,12% (1) que discordaram totalmente com o 

item avaliado. 

 Brehmer e Ramos (2014), diz que os processos de integração desenvolvidos 

pelas inúmeras instituições de ensino com os serviços de saúde representam um 

objeto de estudo a fim de refletir, fomentar a discussão e evidenciar os aspectos 

implicados nas experiências. Nos cenários dos serviços de saúde os alunos 

desenvolvem vivências únicas, impossíveis de serem desenvolvidas nos limites de 

uma sala de aula. A realidade torna-se o objeto da aprendizagem. Os espaços onde 

se processam a integração entre ensino e serviços de saúde são considerados 

típicos de cidadania, onde há expressões dos papéis sociais, dos saberes e dos 

modos de ver o mundo. 

 

GRÁFICO 3: Possibilidade de problematizar as situações de saúde, definindo com 
autonomia a conduta mais adequada para cada caso. 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

No que se refere à autonomia, 27,65% (13) dos profissionais e 34,04% (16) 

dos estudantes concordaram que puderam problematizar as situações de saúde, 

definindo a conduta mais adequada para cada caso (Gráfico 3), enquanto 8,5% dos 

estudantes discordam, no grupo dos profissionais apenas um respondeu que 

discorda totalmente (2,12%). 

Dias et al. (2014), afirma que os acadêmicos de enfermagem passam por uma 

fase de transformação no momento de estágio, encontrando dificuldades para lidar 

com experiências novas traduzidas em incertezas e medos, modificando a forma de 

pensar e decidir. Por isso torna-se essencial que exista abertura suficiente para 
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possibilitar ao estagiário, a problematização da situação de saúde da população, 

para que este participe de forma ativa do planejamento das ações a serem 

desenvolvidas. 

Rodrigues e Tavares, (2012), corroboram ao descrevem a relevância dos 

estágios como uma oportunidade rica para o acadêmico colocar em prática todo seu 

poder de crítica e reflexão desenvolvido ao longo do curso, e passa a tomar decisões 

de acordo com a situação-problema que lhe é apresentada. Tanto o docente como o 

discente deve estar preparado para criar possibilidades para essa construção. 

 

GRÁFICO 4: Compreensão do principio da integralidade ( Sistema Único de Saúde) 
no cotidiano dos serviços de saúde. 
 
 

   
  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

No Gráfico 4, observa-se que somente os estudantes (12,76% ) responderam  

concordar totalmente que durante o estágio curricular supervisionado puderam 

compreender como o principio da integralidade se aplica no cotidiano dos serviços 

de  saúde, 29,78% dos profissionais e 23,40% evidenciaram concordar com a 

questão, mas  17,02% estudantes foram indiferentes,6,38% profissionais e 2,12% 

discordaram, na categoria discordo totalmente evidenciou o mesmo grau de 

porcentagem para os entrevistados. 

A Constituição Federal estabelece que o acesso aos serviços de saúde no 

país tem caráter universal, ao qual, todos têm direito. A saúde é um direito de 

cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar este direito. Neste 

sentido, o acesso às ações e serviços deve ser garantido independentemente de 

sexo, raça, renda, ocupação, ou outras características sociais ou pessoais. O 



conjunto contínuo e articulado de ações e serviços, preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade é considerado como um 

direito de integralidade (ROCHA, 2016). Assim cabe ao estagiário contribuir para a 

universalização da assistência integral, garantindo que todas as necessidades e 

direitos da população sejam respeitados. 

No contexto do Sistema Único de Saúde, o princípio da integralidade significa 

considerar a pessoa como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Por 

isso, devem-se integrar as ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação 

e promover a articulação com outras políticas públicas. 

 

GRÁFICO 5: Participação ativa no planejamento e desenvolvimento das ações de 
saúde desenvolvidas nas disciplinas estágio curricular  
 

 

 

 
  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Ao serem questionados sobre a possibilidade de participar ativamente do 

planejamento e desenvolvimento das ações de saúde durante a realização do 

estágio curricular supervisionado, observa-se que 8,5% dos profissionais de saúde e 

25,53% dos  estudantes concordaram totalmente enquanto 25,53% dos profissionais 

e 19,14% dos estudantes afirmaram concordar com a questão. Dos 47 participantes 

apenas 6,38% (3) profissionais de saúde e 4,25% (2) estudantes afirmaram não 

terem tido a oportunidade de participar junto a equipe de saúde do planejamento e 

desenvolvimento das ações (Gráfico 5). 

 

Neste contexto, Lima et al. (2014), ressaltam que, o enfermeiro que 

acompanha o aluno neste momento, deve ter consciência da importância de seu 

papel enquanto referência profissional. Sua participação na elaboração do 

planejamento do estágio é indispensável, pois sua ausência nessa etapa e o 

consequente desconhecimento acerca do seu papel revelam grandes fragilidades na 



construção e desenvolvimento do estágio curricular supervisionado. 

No estágio curricular supervisionado, o aluno é apresentado ás possíveis 

ações que em sua trajetória será desenvolvida, de acordo com sua formação 

acadêmica, exercendo o principio da integralidade, podendo vivenciar todos os 

espaços do cuidado, seja ele assistencial, gerencial, que mais aumentam as 

possibilidades de o aluno vivenciar situações que demandam ações e reflexões, 

sempre se pautando pelo conhecimento científico. 

TABELA 1: Fatores que contribuíram para o melhor aproveitamento do estágio 
curricular desenvolvido nas disciplinas estágio curricular. 

 

     Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

Entre os entrevistados o acolhimento da equipe foi considerado o elemento de 

maior importância para o melhor aproveitamento do estágio curricular supervisonado 

representando 40,42% na apuração total. 

Feldhaus et al.(2016), citam que após inserção em campo de estágio, podem 

se observar vários problemas na unidade, o que mais se destaca é o conflito 

interpessoal. O conflito em equipe prejudica o bom funcionamento da unidade de 

saúde, no momento em que ocorre falha na comunicação principalmente entre a 

equipe de enfermagem e equipe médica, ocorrendo perda de informações e 

prejudicando o atendimento e tratamento ao paciente. 

A compreensão da equipe de profissionais de saúde que recebe o aluno é o 

ponto fundamental para o desenvolvimento pessoal e profissional. Deve ser realizado 

por intermédio de um processo educativo, que tenha vivencia e interesse, onde o ser 

humano veja sua existência reconhecida nas relações que mantém com o outro, o que 

favorecerá no desenvolvimento mutuo das ações e aprendizagem, sendo assim essa 

Ordem de 
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Fatores de importância 

 
 

 
Percentuais obtidos 

1º Acolhimento da 
equipe de saúde 

40,42% 

2º Abertura dos 
usuários e pacientes 

36,17% 

3º Presença do professor 23,40% 



relação de grande relevância para vivencia do aluno no estágio curricular 

supervisionado. 

A abertura apresentada por usuários e pacientes foi considerado como 

segundo fator mais importante para o melhor aproveitamento do estágio curricular 

supervisionado (36,17%) demonstrando a importância de se respeitar a autonomia e 

independência daquele que pode ser considerado o ator principal do cuidado em 

saúde. 

Silva e Marran, (2015), complementam tal informação ao afirmar que o 

professor tem suma importância na inserção do aluno no espaço do estágio curricular 

pois o mesmo atua como elo de ligação entre todos os atores envolvidos nesses 

cenários, ou seja, estudante, profissionais do campo, outros docentes e pacientes.  

Cerca de 23,40% dos alunos entrevistados concordaram totalmente que a 

presença do professor é o um dos principais fatores que contribuíram para o melhor 

aproveitamento do estágio curricular supervisionado. 

 

CONCLUSÃO 
 

De acordo com os resultados apresentados, existe diferença entre as respostas 

da amostra constituída pelos estudantes e por profissionais de saúde, tendo em vista 

que os que já atuam no campo de saúde, conhecem as condições oferecidas e as 

rotinas do serviço. 

Identificou-se que, o acolhimento da equipe de saúde que recebe esses alunos, 

tem grande importância no desenvolvimento, planejamento e nas execuções das 

atividades e procedimentos a serem realizados. A presença do professor contribui 

significativamente para uma aprendizagem eficaz, como também o vínculo com os 

demais profissionais, ressaltando assim, a importante relação entre, acadêmico, 

supervisor e vivências práticas, para o compartilhamento do saber. 

A instituição de ensino deve estar informada dos pontos positivos e negativos 

do estágio curricular supervisionado relatado pelos alunos que estão no final da 

graduação, buscando maneiras de incremento na qualidade dos estágios, oferecendo 

mais oportunidades de praticar, de vivenciar a realidade, afim de que as dificuldades 



revertam-se em aprendizagem, aperfeiçoando o aluno para tornar-se um profissional 

capacitado para o mercado de trabalho. 
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APÊNDICE I 

 

 



APÊNDICE II 
 

 
O PAPEL DO ESTÁGIO CURRICULAR PARA FORMAÇÃO INTEGRAL DO ALUNO: A 

PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM  

 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS: 
 

1- Identificação 
 

1.1  Idade:       10 à 19( ) / 20 à 29 ( ) / 30 à 39 ( ) / 40 à 49 ( ) 

1.2 Cor/etnia: Branca ( ) / Parda ( ) / Preta ( ) / Amarela ( )  

1.3 Estado Civil: Solteira ( ) Noiva ( ) Casada ( ) Separada ( ) Viúva ( ) 

1.4 Ocupação/Profissão: 

 
Questões 1.10- Escala de Respostas: 1= Concordo Totalmente 2= Concordo 3 = Indiferente 4= Discordo 5 = 
Totalmente discordo. 
 

1) O estágio curricular desenvolvido nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado  I e II propiciou a integração 
entre os conteúdos teóricos apresentados em sala de aula com a realidade dos serviços de saúde 

1- Concordo 
totalmente 

2-concordo 3-indiferente 4- discordo 5-discordo 
totalmente 

2) Durante a realização das disciplinas Estágio Curricular Supervisionado I e II pude problematizar as situações de 
saúde, definindo com autonomia a conduta mais adequada para cada caso. 

1- Concordo 
totalmente 

2- concordo 3- indiferente 4- discordo 5- discordo 
totalmente 

3) Durante a realização do estágio, as ações de saúde foram direcionadas principalmente para a realização de 
procedimentos e técnicas. 
 

1-concordo 
totalmente 

2-concordo 3-indiferente       4-discordo 5-discordo 
totalmente 

4) Durante a realização do estágio, as ações de saúde foram direcionadas principalmente para a compreensão do 
papel do enfermeiro nos serviços de saúde 
 

1- concordo 
totalmente 

2- concordo 3- indiferente 4- discordo 5- discordo 
totalmente 

5) Durante o estágio curricular  desenvolvido nas disciplinas pude compreender como o princípio da integralidade 
(Sistema Único de Saúde) se aplica no cotidiano dos serviços de saúde. 

1- Concordo 
totalmente 

2-concordo 3-indiferente 4- discordo 5-discordo 
totalmente 

6) O estágio curricular atendeu às minhas necessidades de ensino e aprendizagem 
 

1- Concordo 
totalmente 

2- concordo 3- indiferente 4-discordo 5-discordo 
totalmente 

7) As ações de saúde durante desenvolvidas nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado I e II foram bem 
conduzidas pelo professor 

1- concordo 
totalmente 

2-concordo 3-indiferente 4-discordo 5-discordo 
totalmente 



 
 
 

8) Durante o estágio participei ativamente do planejamento e desenvolvimento das ações de saúde desenvolvidas 
nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado I e II. 
 

1-concordo 
totalmente 

2-concordo 3-indiferente 4-discordo  

9) Enumere em ordem de importância, os fatores que podem ter contribuído para o melhor aproveitamento do 
estágio curricular desenvolvido nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado  I e II.  

(   ) Acolhimento da equipe de saúde    (   ) Condições físicas e materiais dos serviços de saúde 
(   )Presença do professor                      (   ) Duração do estágio                (   )Motivação    
(   ) Período de nivelamento                   (   ) Pacientes / usuários 
 

10) Enumere em ordem de importância, os fatores que podem ter prejudicado o aproveitamento do estágio curricular 
desenvolvido nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado  I e II.  

(   ) Acolhimento da equipe de saúde    (   ) Condições físicas e materiais dos serviços de saúde 
(   )Presença do professor                      (   ) Duração do estágio               (   )Motivação   
(   ) Período de nivelamento                   (   ) Paciente / usuários 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 



 


