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PLANO DE CURSO 
 

CURSO DE ENFERMAGEM 

DISCIPLINA: estágio supervisionado em enfermagem i 

CÓDIGO: CS1710  CARGA HORÁRIA: 120 H  CRÉDITO: 02  

  

 

EMENTA: Assistência Sistematizada de Enfermagem ao indivíduo e 

família a nível ambulatorial e/ou hospitalar nas afecções médico-

cirúrgicas nos aspectos preventivos, curativos e de reabilitação. 

  

1. OBJETIVO GERAL:  

Proporcionar ao acadêmico a prática da assistência sistematizada 

com embasamento técnico-científico ao indivíduo e família a nível 

ambulatorial e/ou hospitalar nas afecções médico-cirúrgicas nos aspectos 

preventivos, curativos e de reabilitação. 

  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

� &         Sistematizar a assistência ao indivíduo em unidades 

clínicas e cirúrgicas de acordo com a realidade; 

� &         Prestar assistência de Enfermagem integral e 

individualizada ao indivíduo; 

� &         Aplicar princípios na execução de procedimentos técnicos; 

� &         Utilizar instrumentos básicos de Enfermagem no processo 

de cuidar do indivíduo e família. 

  



 

 

3. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO:  

1. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem em 

Ambulatório;  

2. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos com afecções respiratórias; 

3. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos submetidos a tratamento cirúrgico; 

4. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções cardiovasculares e 

hematopoéticas; 

5. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções digestivas; 

6. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções endócrinas e metabólicas; 

7. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções uro-genitais; 

8. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções músculo-esqueléticas, 

tegmentares e imunológicas; 

9. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções neuro-sensoriais; 

10. &           Assistência Sistematizada de Enfermagem aos 

indivíduos portadores de afecções oncológicas. 

  

4. AVALIAÇÃO  

No decorrer do estágio os alunos serão avaliados de forma 

continuada no desenvolvimento de suas atividades (assistência, estudo de 

caso e prova prática).  

  


