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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO 

DE ESTÁGIO DO CURSO BACHARELADO EM ENFERMAGEM DA FACULDADE 

GAMALIEL 

 

Tucuruí, 03 de junho de 2019. 

 

A Coordenação de estágio do curso Bacharelado em Enfermagem da 

Faculdade Gamaliel, é o setor responsável pelo gerenciamento das informações e 

ações relacionadas a prática em campo e estágio supervisionado dos acadêmicos 

regularmente matriculados no curso de Bacharelado em Enfermagem desta 

Instituição de Ensino Superior (IES). 

Tem por objetivo propor ao estudante o aperfeiçoamento e a complementação 

de sua formação profissional através de práticas que possibilitam o aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, 

possibilitando ao acadêmico a oportunidade de aplicar e aperfeiçoar os conteúdos 

estudados durante o curso à realidade dos serviços de saúde deste município, 

desenvolvendo habilidades no que se refere as teorias de enfermagem, 

relacionamento pessoal, interpessoal, e a preparação para uma vida cidadã e 

profissional.  

Em final do mês de dezembro de 2018, a direção da Faculdade Gamaliel 

confiou a mim, Anderson Daniel Viana Pantoja, a responsabilidade de coordenar 

este setor, sendo esta ação oficializada por meio da portaria 14/2018 da FATEFIG. A 

partir daí, iniciamos os tramites para a organização das práticas em campo e 

estágios supervisionados dos acadêmicos do curso Bacharelado em Enfermagem 

desta IES. 

Foram elaborados os cronogramas de prática em campo e de estágio 

supervisionado segundo a ementa do curso, com isto, observou-se a necessidade 

da alocação de 15 preceptores, considerando que a demanda de alunos era 

extensa, haja vista que no período em questão tínhamos 03 turmas em fase de 

estágio supervisionado obrigatório, sendo 02 no décimo semestre e 01 no nono 



semestre, e as demais turmas demandavam práticas supervisionadas em campo. 

Reforço ainda que mediante solicitação de membros da diretoria dessa IES, fora 

analisada a matriz curricular afim de minimizar redundâncias de práticas externas, 

sendo minimizados situações encontradas em momentos anteriores. 

Os cronogramas foram apresentados à coordenação da Faculdade Gamaliel 

e coordenação da Clínica Escola Gamaliel, na pessoa da Drª Priscila Araújo e diretor 

administrativo, na pessoa de Océlio Nauar Junior, que aprovaram os mesmos após 

deliberação. Em seguida enviamos os documentos para o Hospital regional de 

Tucuruí (HRT) e para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para apreciação e 

liberação das atividades em campo e estágio supervisionado. A partir disto, durante 

o semestre, foram utilizadas como campo para atividades práticas e estágio 

supervisionado as seguintes unidades: Hospital Regional de Tucuruí-HRT, Unidade 

de Pronto Atendimento-UPA, Maternidade Municipal e 08 unidades de Estratégia de 

Saúde da Família-ESF.  

A coordenação de estágios do curso Bacharelado em Enfermagem junto a 

coordenação geral do curso, aprimorou projeto para o funcionamento da Clínica 

Escola Gamaliel, projeto este que foi encaminhado para Secretaria Municipal de 

Saúde e para o Conselho Municipal de Saúde para apreciação, após visita do 

conselho o projeto foi liberado para tramitação, uma vez que para a implementação 

de um novo serviço de saúde no município se faz necessária a submissão para 

apreciação do Conselho Municipal de Saúde, independente se público, privado ou 

filantrópico. 

O projeto, abrange a primeira consulta do RN, buscando ofertar orientações 

às mães a respeito da importância das consultas de puericultura para assim 

incentiva-las a acompanhar o crescimento e desenvolvimento da criança. Também 

inclui as consultas e ações relacionadas à saúde do adulto e do idoso, 

principalmente voltadas para a prevenção, tratamento e diagnóstico precoce de 

Diabetes mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica. 

A partir destas ações, foi elaborado o projeto de intervenção intitulado: 

ATENDIMENTO ACADÊMICO DA FACULDADE GAMALIEL AO PACIENTE 

DIABÉTICO, o mesmo tinha por objetivo elaborar proposta de intervenção com 

práticas complementares e avaliação criteriosa do paciente diabético, voltando a 

atenção para a avaliação do pé dos portadores da patologia. Dentro do objetivo 

visou-se ceder 04 equipamentos intitulados como diapasão de 128 hz para serem 



usados pelas unidades básicas de saúde na avaliação do pé diabético, além de 

propor treinamento abordando a temática para os Enfermeiros e ACS’s atuantes no 

município de Tucuruí. 

O projeto foi enviado para a Secretaria Municipal de Saúde e Direção de 

Atenção Básica do município de Tucuruí, na pessoa da Enfª Márcia Pontes, com a 

proposta de que a aplicabilidade do mesmo substituísse o fornecimento de materiais 

normalmente entregues à secretaria para uso dos acadêmicos durante as práticas 

em campo e estágio supervisionado nas unidades de saúde do município. 

Após a apreciação do projeto, foi firmada a parceria estre essa IES e a 

Secretaria Municipal de Saúde. O treinamento para os ACS’s aconteceu no dia 31 

de maio de 2019 e o treinamento dos enfermeiros nos dias 23 e 24 de maio de 2019, 

ao final do treinamento foi entregue o Diapasão para a Diretora de atenção básica 

do município. Vale ressaltar que a responsabilidade da ministração do treinamento 

foi passada para os preceptores de estágio, não havendo custos, uma vez que os 

mesmos já fazem parte do quadro de funcionários da instituição. Contamos também 

com o apoio da Liga Acadêmica e da Comissão de Eventos de saúde da Faculdade 

Gamaliel, ambas compostas por acadêmicos de Enfermagem. 

Dentro das ações do semestre, tivemos ainda a semana de enfermagem, que 

culminou no dia 11 de maio de 2019 com uma ação realizada na Clínica Escola 

Gamaliel, contando com a presença dos acadêmicos de enfermagem do 9º e 10º 

semestre que aplicaram diversas modalidades de atendimento sobre a supervisão 

dos preceptores de estágio, oferecendo serviços como: avaliação e orientações 

nutricionais, aferição de P.A, aferição de glicemia e consultas de enfermagem. 

Neste semestre tivemos uma redução de gastos significativa, que foi possível 

condensando algumas atividades práticas e minimizando o número de preceptores, 

além disto, foram desenvolvidas diversas ações pelos alunos e preceptores do curso 

promovendo a propagação do nome da faculdade Gamaliel como referência nos 

cursos de saúde. 

Foi possível também, reduzir os custos com materiais, uma vez que através 

da parceria firmada com a SMS por meio do Projeto de Intervenção supracitado não 

se fez mais necessária a provisão de materiais para uso dos acadêmicos de 

enfermagem durante suas praticas e estágio nas unidades do município. O custo 

com o projeto de intervenção chegou em uma média de R$ 700,00 valor 



considerado irrisório em comparação aos valores repassados ao HRT por semestre 

para o custeio de materiais e EPI’s usados pelos alunos. 

Como problemática relacionada aos estágios e práticas em campo, tivemos o 

cruzamento dos horários cedidos para a Faculdade Gamaliel com outras Instituições 

de Ensino Superior e Técnico, no Hospital Regional de Tucuruí, ao tomar 

conhecimento da situação, solicitamos ao Núcleo de Ensino e Pesquisa - NEP do 

HRT a revisão dos cronogramas de estágio da nossa instituição, considerando que 

fomos a primeira IES a entregar a programação de práticas e estágio, porém fomos 

prejudicados pelo desalinhamento deste setor do HRT, causando constrangimento e 

irritabilidade aos alunos que foram prejudicados pela necessidade de trocas de seus 

dias de estágio que culminaram na contradição das informações contidas nas 

declarações levadas a seus setores de trabalho previamente. Se faz necessária uma 

reunião com a nova direção do HRT para alinhar as conversas sobre a cedência de 

horários para estágio, com o objetivo de minimizar as problemáticas geradas por 

situações como esta.  

Reitero ainda, informação repassada as coordenações da Faculdade 

Gamaliel (Pedagógica e Geral do curso de enfermagem) e direção administrativa, 

sobre a finalização do contrato de cedência de campo de atividades práticas e 

estágio supervisionado. Através de reuniões pessoais e informativo encaminhado 

por e-mail, friso que ao final de dezembro de 2019 o contrato de abertura de locais 

de prática se encerarão tanto pela esfera estadual, quanto pela esfera municipal, 

sendo necessário programação pela IES para renovação do mesmo. 

Com a experiência delegada a coordenação de estágio da Faculdade 

Gamaliel, coloco-me a total disposição desta IES para qualquer esclarecimento e 

firmo parceria sempre ao intuito de desenvolver as atividades da melhor maneira 

possível, aumentando a divulgação da Faculdade e aprimorando a organização das 

atividades desenvolvidas pelos acadêmicos. 

Atenciosamente, 

 

 

 
______________________________________________________ 

Anderson Daniel Viana Pantoja 
Coordenador de Estágio do Curso de Enfermagem – Faculdade Gamaliel 

 


