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 Ementa

Gestão e gerenciamento de enfermagem em serviços de saúde. Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). Desenvolvimento de
plano de trabalho de interesse da unidade de estágio com relatório final que conste a discussão e análise da implementação da prática
assistencial proposta para a otimização do serviço e da assistência de enfermagem

 Objetivo geral

Capacitar o acadêmico para desenvolver habilidades e competências na gestão e gerenciamento de enfermagem e desenvolver a SAE como
instrumento de gestão em enfermagem

 Objetivo específico

1. Exercer a gestão e gerência geral da unidade hospitalar, nos Centros Integrados de Saúde ou serviço de saúde de referência, apropriando-
se dos instrumentos de gestão e administração.
2. Desenvolver a Sistematização da Assistência de Enfermagem nos campos de atuação.
3. Capacitar o acadêmico para desenvolver as atribuições/competências dos diferentes níveis da assistência de enfermagem.

 Conteúdo programático

Planejamento, execução e avaliação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE);
Administração em Enfermagem;
Gestão e Gerência em Saúde e Enfermagem;
Supervisão em Enfermagem;
Gerenciamento de conflitos na equipe;
A epidemiologia como instrumento de gestão em saúde e enfermagem;
A pesquisa em saúde e na enfermagem;
Planejamento em saúde e enfermagem.

 Metodologia

A supervisão a ser utilizada neste estágio será indireta, quando o campo for unidades básicas, serviços de referência ou unidades de pronto

atendimento de Chapecó. A professora supervisora fará obrigatoriamente uma visita semanal e/ou quando necessário.

?	No Hospital Regional do Oeste e Hospital da Unimed os acadêmicos terão supervisão diária de uma professora, que fará rodízio nos

setores.
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A supervisão a ser utilizada neste estágio será indireta, quando o campo for unidades básicas, serviços de referência ou unidades de pronto

atendimento de Chapecó. A professora supervisora fará obrigatoriamente uma visita semanal e/ou quando necessário.

?	No Hospital Regional do Oeste e Hospital da Unimed os acadêmicos terão supervisão diária de uma professora, que fará rodízio nos

setores.

 Sistema de avaliação

Avaliação do desempenho do acadêmico ocorrerá durante o periodo de acompanhamento do estágio, nas diferentes atividades de campo e

trabalhos/estudos. Esta avaliação visa interpretar o processo de desenvolvimento do acadêmico na administração e gerenciamento, tendo a

realidade como foco. Ainda, avaliar a capacidade do acadêmico em elaborar propostas para intervenção.

O ECS II vai gerar as seguintes notas:

1.	40% para o estágio em hospitais, sendo que destas:

 20% correspondem à auto – avaliação,

 40% será nota do professor e 40% do enfermeiro supervisor, exceto nas unidades do Hospital Regional do Oeste em que a nota do professor

terá peso de 80%.

2.	40% para o estágio nas UBS, CSF ou Unidades de Referência, sendo que destas:

 20% correspondem à auto - avaliação do acadêmico,

 40% será nota do professor e 40% do enfermeiro supervisor, exceto nas unidades da Secretaria de Saúde de Chapecó, em que a nota do

professor terá peso de 80%.

3. 20% para os trabalhos acadêmicos, que se compõe de:

3.1	 Relatório de intervenção na atenção básica/primária sobre prática assistencial de interesse das UBS, CSF Serviço de Referência,

conforme modelo relato de experiência da revista “UDESC em ação”. Este trabalho poderá ser individual ou em grupo de acadêmicos que

farão estágio na mesma unidade.

3.2	 Relatório de intervenção na atenção hospitalar, relacionado ás unidades hospitalares conforme modelo relato de experiência da revista
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A Resolução nº 018/2004-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada.

Segundo esta resolução, o aluno que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelos professores, poderá solicitar
segunda chamada de provas na Secretaria Acadêmica através de requerimento por ele assinado, pagamento de taxa e respectivos
comprovantes, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de realização de cada prova, sendo aceitos pedidos, devidamente
comprovados, motivados por:
I - problema de saúde, devidamente comprovado, que justifique a ausência;
II - doença de caráter infecto-contagiosa, impeditiva do comparecimento, comprovada por atestado médico reconhecido na forma da lei
constando o Código Internacional de Doenças (CID);
III - ter sido vítima de ação involuntária provocada por terceiros;

Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada
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