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RESUMO 

 

 

GUILHERME, Fábio José de Almeida. O Estágio Extracurricular Remunerado em 

Enfermagem no Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Campus da 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - 

Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2014.  

 

 

A oferta de Estágio Extracurricular pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência de 

Campus - SAMUC é disponibilizada para alunos do curso de graduação em Enfermagem, 

através de um edital de Seleção, gerenciada pelo Departamento de Recursos Humanos – 

DRH, da Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. O objeto dessa pesquisa é a 

Identidade do Eu profissional dos Acadêmicos de Enfermagem que participam do Estágio 

Extracurricular Remunerado - EER no SAMUC. Os objetivos da pesquisa são: Identificar a 

atuação do acadêmico de enfermagem inserido no EER do SAMUC. Identificar as atividades 

do acadêmico de enfermagem inserido no Estágio Extracurricular do Serviço de Atendimento 

Médico de Campus – SAMUC. Discutir a Identidade do Eu Profissional do acadêmico de 

enfermagem durante as atividades do EER no SAMUC. Analisar a autonomia do acadêmico 

de enfermagem diante das atividades desenvolvidas durante o EER do SAMUC. O referencial 

teórico tem como base o conceito da Teoria da Ação Comunicativa de Habermas e a 

construção da Identidade do Eu profissional. Os participantes da pesquisa foram os 

Acadêmicos de Enfermagem integrantes do Programa de EER desenvolvido pela 

UNIGRANRIO no SAMUC, localizado no Campus I – Duque de Caxias – RJ. Realizamos a 

pesquisa através do estudo exploratório do tipo descritivo, através da abordagem 

metodológica qualitativa. Utilizamos como técnicas para coleta de dados a entrevista 

semiestruturada, observação participante apoiada por um diário de campo e análise 

documental. Realizamos a análise temática do conteúdo a partir da triangulação dos achados. 

A partir da triangulação foi realizada a construção das categorias de análise. Categoria 1 - 

Decisões e Ações dos Acadêmicos de Enfermagem no Serviço de Assistência Médica de 

Campus - SAMUC. Essa categoria apresenta o cotidiano das ações realizadas pelos alunos no 

decorrer do EER no SAMUC, o ambiente de atuação, a rotina diária do serviço, bem como a 

utilização de conteúdos abordados nas disciplinas da graduação no desenvolvimento das 

atividades. Categoria 2 - O Desenvolvimento dos Estágios do Eu profissional do Acadêmico 

de Enfermagem durante as atividades no SAMUC. Nessa categoria identificamos, de acordo 

com os estágios do Desenvolvimento do Eu profissional, que os acadêmicos participantes do 

EER no SAMUC podem ser denominados no estágio Egocêntrico, com tendências para o 

Sócio-Cêntrico-Objetivista, à luz dos conceitos habermasianos. Destacamos que o SAMUC 

precisa incorporar as mudanças adotadas pelo Governo Federal para o atendimento de 

urgência nas ações de atenção primária em saúde, enquanto Política Pública de Saúde, para 

proporcionar ao estagiário extracurricular essa vivência e reflexão, integrando-o aos serviços 

de atenção primária que a universidade disponibiliza para a população, e aproximando-se da 

academia, através da interação com disciplinas teóricas e ao próprio Projeto Político 

Pedagógico do Curso de Enfermagem. 

 

Palavras-chave: Estágios. Estágio Clínico. Estudantes de Enfermagem. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

GUILHERME, Fábio José de Almeida. O Estágio Extracurricular Remunerado em 

Enfermagem no Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Campus da 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - 

Escola de Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 

2014. 

 

The offer of extracurricular internship by the Campus Emergency Medical Service-SAMUC  

is available for undergraduate nursing students through a Selection Notice, managed by the 

Human Resources Department – DRH, from University of Grande Rio-Unigranrio. The object 

of this research is the identity of the professional self of nursing students who participate in 

the paid extracurricular internship - EER at SAMUC. The objectives of the research are: to 

identify the performance of the nursing academic inserted in the EER of SAMUC. Identify the 

activities of the nursing academic inserted in the extracurricular internship of the medical 

service Campus-SAMUC. Discuss the identity of the professional self of the nursing scholar 

during the activities of the EER at SAMUC. To analyze the autonomy of the nursing 

academic in view of the activities developed during the EER of SAMUC. The theoretical 

framework is based on the concept of Habermas ' Communicative Action Theory and the 

construction of the identity of the professional self. The participants of the research were the 

nursing academics members of the EER program developed by Unigranrio at Samuc, located 

on Campus I – Duque de Caxias – RJ. We conducted the research through the exploratory 

study of the descriptive type, through the qualitative methodological approach. We used as 

techniques for data collection The semi-structured interview, participant observation 

supported by a field diary and documentary analysis. We performed the thematic analysis of 

the content from the triangulation of the findings. From the triangulation, the analysis 

categories were constructed. Category 1- Decisions and Actions of Nursing Academics in the 

Medical Service of Campus-Samuc. This category presents the daily actions performed by 

students in the course of the EER in Samuc, the work environment, the daily routine of the 

service, as well as the use of contents approached in the undergraduate disciplines in the 

development of activities. Category 2 - The Development of the Stages of the Nursing 

Academic Professional Self during the activities at SAMUC. In this category we identified, 

according to the stages of the development of the professional self, that the students 

participating in the EER in SAMUC can be denominated in the Egocentric Stage, with 

tendencies for the Socio-Centric-Objectivist, in the light of the Habermas´ concepts. We 

emphasize that SAMUC needs to incorporate the changes adopted by the Federal government 

to emergency care in Primary Health Care actions, as a public health policy, to provide the 

trainee with extracurricular experience and Reflection, integrating it with the primary care 

services that the university provides to the population, and approaching the academy, through 

the interaction with theoretical disciplines and the Pedagogical Political Project of the Nursing 

Course. 

 

Keywords: Traineeships. Clinical Clerkship . Students, Nursing. 

  



 

 

RESUMEN 

 

 

GUILHERME, Fábio José de Almeida. O Estágio Extracurricular Remunerado em 

Enfermagem no Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Campus da Universidade 

do Grande Rio - UNIGRANRIO. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) - Escola de 

Enfermagem Anna Nery, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 

 

La oferta de Pasantías Extracurriculares por el Servicio Médico de Emergencia del Campus - 

SAMUC está disponible para estudiantes de enfermería de licenciatura a través de un Aviso de 

Selección, administrado por el Departamento de Recursos Humanos – DRH, de Universidad de 

Grande Río-UNIGRANRIO. El objeto de esta investigación es la identidad del Ser Profesional 

de los estudiantes de enfermería que participan en el pago de prácticas extracurriculares-EER en 

SAMUC. Los objetivos de la investigación son: identificar el desempeño del académico de 

enfermería insertado en la EER de SAMUC. Identificar las actividades del académico de 

enfermería insertadas en la pasantía extracurricular del campus de servicio médico-Samuc. 

Discuta la identidad del yo profesional del erudito de la enfermería durante las actividades del 

EER en SAMUC. Analizar la autonomía del académico de enfermería en vista de las actividades 

desarrolladas durante la EER de SAMUC. El marco teórico se basa en el concepto de la Teoría 

de la Acción Comunicativa de Habermas y en la construcción de la identidad del ser profesional. 

Los participantes en la investigación fueron los Académicos de Enfermería miembros del 

programa EER desarrollado por UNIGRANRIO en Samuc, ubicado en el campus I – Duque de 

Caxias – RJ. Realizamos la investigación a través del estudio exploratorio del tipo descriptivo, a 

través del enfoque metodológico cualitativo. Utilizamos como técnicas para la recolección de 

datos la entrevista semi-estructurada, observación participante apoyada por un diario de campo y 

análisis documental. Se realizó el análisis temático del contenido de la triangulación de los 

hallazgos. De la triangulación, se construyeron las categorías de análisis. Categoría 1-Decisiones 

y Acciones de los Académicos de Enfermería en el Servicio Médico de Campus-Samuc. Esta 

categoría presenta las acciones diarias realizadas por los estudiantes en el curso de la EER en 

Samuc, el entorno laboral, la rutina diaria del servicio, así como el uso de contenidos abordados 

en las disciplinas de licenciatura en el desarrollo de actividades. Categoría 2 - El desarrollo de las 

etapas de la Enfermería Académica e Ser Profesional durante las actividades en SAMUC. En 

esta categoría identificamos, según las etapas del desarrollo del ser profesional, que los 

estudiantes que participan en el EER en SAMUC pueden ser denominados en el Escenario 

Egocéntrico, con tendencias para el Socio-Céntrico-Objetivista, a la luz de los conceptos 

Habermasianos. Enfatizamos que SAMUC necesita incorporar los cambios adoptados por el 

Gobierno Federal a la atención de emergencia en las acciones de Atención Primaria de Salud, 

como una política de salud pública, para proveer al aprendiz con experiencia extracurricular y 

reflexión, integrándose con los servicios de atención primaria que la Universidad proporciona a 

la población, y acercándose a la Academia, a través de la interacción con las disciplinas teóricas 

y el Proyecto Político Pedagógico del curso de Enfermería. 

 

Palabras clave: Pasantías. Prácticas Clínicas. Estudiantes de Enfermería. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO 

 

 

 

A realização deste estudo emerge da minha vivência acadêmica e profissional, tendo 

como base o tema estágio extracurricular remunerado associado à área de urgência e 

emergência. Realizei a graduação em Enfermagem pela Universidade de Taubaté – UNITAU, 

no período de 2001 a 2005, instituição municipal de ensino superior sob a forma de autarquia 

educacional, localizada no interior do estado de São Paulo.  

Por se tratar de uma autarquia municipal, destaco que o desenvolvimento e ampliação 

da demanda de acadêmicos se deram no período de 1945 a 1960, quando se deu a 

diversificação do sistema de ensino superior no país. O sistema universitário estadual paulista 

também se expandiu e foram constituídas outras instituições estaduais e municipais em todo o 

país, totalizando 18 universidades públicas e 10 particulares, em sua maioria, confessionais 

(DURHAM, 2003). Em 1996, a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), entre outros aspectos, possibilitou a flexibilização dos currículos e a expansão de 

cursos e vagas no ensino superior. A LDB reconheceu a heterogeneidade do sistema, 

admitindo IES de diferentes formatos acadêmicos. 

Durante a realização da graduação em Enfermagem, exerci a função de Presidente do 

Diretório Acadêmico nos anos de 2002-2004. Nesta função, pude representar os interesses dos 

acadêmicos junto à universidade com a finalidade de propor a melhoria da qualidade do 

ensino; defender os interesses do corpo discente; promover a integração entre os professores, 

acadêmicos e funcionários; manter serviço de assistência ao estudante; promover atividades 

de caráter cívico, social, cultural, científico, técnico, artístico e desportivo; respeitar e 

preservar, no que fosse cabível, as tradições estudantis, a probidade da vida escolar e o 

patrimônio moral e material da Universidade de Taubaté (UNITAU, 2015). 

Esta presença, vinculada ao Diretório Acadêmico da UNITAU, ajudou na 

aproximação com questões especificas da construção do currículo do curso, diante das 

solicitações governamentais. Pude acompanhar uma demanda que teve início em 2001, 

quando o Ministério da Educação, através do Conselho Nacional de Educação instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem. A direção do 

curso de Enfermagem da universidade em que cursava a graduação iniciou o processo de 

reformulação da grade curricular e o diretório acadêmico foi convidado a fazer parte desse 

processo. Essa iniciativa, reverbera um movimento de buscar e trocar informações a respeito 
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de currículos de outras Instituições de Ensino Superior - IES, no estado de São Paulo, 

participando de encontros regionais e estaduais de estudantes de enfermagem.   

Destaco que a região de inserção da universidade em que realizei a graduação, 

denominada como Médio Vale do Paraíba engloba trinta e duas (32) cidades, no interior do 

estado de São Paulo, possuindo à época, apenas duas (02) instituições a oferecer cursos de 

graduação em Enfermagem. Outro destaque importante surge da constatação que a 

modalidade EER não era oferecida. Essa realidade foi constatada formal e informalmente 

após pesquisar nas principais instituições vinculadas à Prefeitura Municipal de Taubaté, o  

Hospital Universitário mantido com recursos da UNITAU, ao Hospital Santa Isabel de 

Clínicas, administrado pela Irmandade de Misericórdia de Taubaté e ao Hospital São Lucas, 

cujo proprietário é a Unimed – SP.  

Essa pesquisa empírica ocorreu informalmente, questionando os enfermeiros que 

atuavam nesses locais supracitados, sobre a existência dessa modalidade de estágio. 

Questionei esta ampliação de ação vinculada aos estágios extracurriculares, uma vez que estes 

eram cenários de prática curricular do curso de Graduação em Enfermagem e já reconheciam 

a participação do estudante de graduação nas ações de cuidado ao paciente nas unidades. Este 

desejo já se manifestava entre os estudantes por consultas ao setor de Recursos Humanos 

dessas instituições através da Diretoria de Comunicação do Diretório Acadêmico de 

Enfermagem da UNITAU. 

Através da interação com acadêmicos de outras instituições de ensino no 

desenvolvimento do estágio curricular, senti-me motivado pela iniciativa de realizar 

atividades complementares à formação oferecida pela graduação, em especial o Estágio 

Extracurricular Remunerado – EER. Consideramos o EER uma atividade pedagógica 

dinâmica, emancipadora e instigante, uma vez que há a possibilidade de que esse acadêmico 

desenvolva a comunicação e a interação ao participar das atividades e ações de enfermagem 

sem a vinculação formal de um professor, sendo acompanhado e avaliado por um enfermeiro 

da instituição, além da possibilidade de interação com outras categorias profissionais.  

Consideramos que a modalidade de EER, pode ser analisada pela teoria da Ação 

Comunicativa de Jürgen Habermas (2011), quando o acadêmico se propõe a buscar a 

integração com os profissionais e atividades vinculadas ao serviço de enfermagem; de 

instaurar formas de busca pela totalidade em um campo de saber múltiplo, pluralista, 

heterogêneo, reconhecendo a complexidade dos fenômenos, dialeticamente, com olhares 

diferenciados. Neste cenário, atores e atividades, podemos considerar que o acadêmico busca 

a sua emancipação articulada à comunicação mediatizada pela razão como condição para o 
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entendimento, conceito definido por Habermas na Teoria da Ação Comunicativa 

(BAUMGARTEN, 1998). 

Destacamos a afirmativa de Frias (2012), em relação ao iluminismo alemão, ao 

defender que a busca da maioridade do homem mediante a razão para a efetivação do 

progresso esteja no cerne de todo o movimento. O movimento alemão deve ser destacado pela 

sua originalidade em relação ao iluminismo francês e inglês; a originalidade reside no fato de 

apresentar e afirmar os problemas especulativos da filosofia, visando sempre a rigorosa 

"forma lógica" como método fundamental para pormenorizar a análise racional. Nossas 

reflexões se relacionam como ponto de apoio, que passa pela formação de uma identidade 

racional voltada para um interesse emancipatório no agir e falar diante da prática a ser 

executada pelos acadêmicos de enfermagem no cenário pré-hospitalar. 

Concordamos com Aragão (1992) quando este define interesse emancipatório como a 

consciência crítica, a reflexão do indivíduo pelo interesse prático, no intuito de desenvolver a 

interação entre as pessoas norteadas pela racionalidade. Destaco a afirmação de Silva (2009) 

que esse interesse emancipatório não se forma de imediato no individuo, e sim, é um processo 

de formação que depende de como ele reage aos problemas apresentados e também de como 

este se identifica perante a sociedade em que vive. 

Com o intuito de adquirir experiência e conhecimento necessários para o 

desenvolvimento das ações de Enfermagem, após concluir a graduação em Enfermagem, no 

ano de 2006 iniciei como Enfermeiro no Programa de Residência em Enfermagem pela 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. Esta prática adquirida fez com 

que pudesse desempenhar atividades como Enfermeiro Assistencial por três (03) anos em 

Cuidados com Paciente Crítico e por igual tempo como Enfermeiro Supervisor do Serviço 

Noturno no Hospital Quinta D’Or. Neste período, permanecia a busca pelo conhecimento 

integrado a prática que era desenvolvida, o que suscitou o ingresso no curso de Pós 

Graduação lato sensu em Terapia Intensiva pela Universidade do Grande Rio Prof. José de 

Souza Herdy – UNIGRANRIO.  

Ampliando a experiência profissional, desde 2008 atuo como professor da Escola de 

Ciências da Saúde – ECS e a partir do ano de 2011 coordeno o curso de Pós Graduação lato 

sensu de Enfermagem em Urgência e Emergência pela UNIGRANRIO. Além dessas 

atividades atuo também como instrutor do Curso ―Cuidados Avançados de Enfermagem no 

Trauma‖ – ATCN, capítulo Brasil em parceria com o Colégio Americano de Cirurgiões e 

Sociedade dos Enfermeiros do Trauma – STN. Estas ações indicam como se deu a ampliação 

do conhecimento e a criação de interfaces com outros parceiros que atuam na área de urgência 
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e emergência, obtendo reconhecimento como Enfermeiro com atuação em Urgência e 

Emergência, realizando a integração da área acadêmica com a prática assistencial. Considero 

que ocorreu uma íntima relação da ação instrumental, considerada por Habermas (2012) como 

uma razão estreita e mutilada, ao conhecimento adquirido com a prática assistencial através 

das parcerias estabelecidas com o apoio da linguagem, proporcionando evolução para a 

prática comunicativa.  

O cenário que proporcionou o apoio a esta maioridade do conhecimento, evoluindo da 

razão instrumental para a comunicativa foi a UNIGRANRIO. Esta instituição congrega seis 

(06) campi e quatro (04) Unidades de Ensino, distribuídos pelo estado do Rio de Janeiro. No 

Campus I - Duque de Caxias existe o setor de Atendimento Pré Hospitalar Fixo, denominado 

Serviço de Assistência Médica de Urgência de Campus - SAMUC, que tem a finalidade de 

prestar o primeiro atendimento aos funcionários, alunos e a população em geral que sofram 

qualquer agravo de saúde nas dependências da instituição. O SAMUC está vinculado ao 

Serviço de Saúde Ocupacional/ Medicina e Enfermagem do Trabalho sob responsabilidade de 

um Médico e de um Enfermeiro do Trabalho.  

A oferta de EER nesta instituição de ensino se dá pelo SAMUC, disponibilizada para 

acadêmicos dos cursos de graduação em Enfermagem e Medicina, através de um edital de 

seleção, gerenciada pelo setor de Recursos Humanos – RH da UNIGRANRIO. Ressalto que o 

programa de EER não está vinculado a uma disciplina de um curso de graduação específico e 

os profissionais que atuam nesse serviço não são professores da instituição e sim 

colaboradores do Setor de Saúde Ocupacional. Em 2010 iniciei minha participação na 

estruturação dessa modalidade ao formular a Prova Específica do processo seletivo, bem 

como desenvolvi um Programa de Treinamento para os alunos integrantes. Apesar do foco 

desse serviço ser o atendimento à saúde do trabalhador, fui escolhido para desenvolver este 

treinamento pela proximidade com o tema emergência na minha prática docente. 

Com a publicação da Lei n. 11.788/2008, o estágio vinculado ao SAMUC tem 

regulamentados os principais aspectos para a sua realização, a saber: matrícula e frequência 

regular do estagiário em curso de educação superior; celebração de termo de compromisso 

entre o estagiário, a empresa mantenedora do estágio e a instituição de ensino; 

compatibilidade entre a atividade desenvolvida no estágio e aquelas previstas no termo de 

compromisso; duração máxima do contrato de estágio por até dois (02) anos e alteração nos 

limites da carga horária. O EER vinculado ao SAMUC pode ser desenvolvido nos dias de 

semana em que não estão previstas atividades teóricas e práticas do curso de graduação e 
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também no período de férias escolares, devendo realizar uma carga horária de doze (12) horas 

semanais, divididas em dois (02) períodos de seis (06) horas.  

Considero como problemática do estudo a presença dos estagiários nesse cenário de 

atuação, compartilhado entre acadêmicos de enfermagem e medicina, que realizam 

atendimento por todo o Campus I, inclusive em momentos de situações críticas, sendo 

supervisionados pelo Enfermeiro e pelo Médico do Serviço de Saúde Ocupacional. Destaco, 

ainda, que a proposta de estágio está desvinculada do Projeto Pedagógico de Curso, o que 

fragmenta as ações realizadas neste cenário. 

Diante do cenário descrito, propomos para esse estudo utilizar o conceito da Teoria da 

Ação Comunicativa de Habermas e a construção da Identidade do Eu profissional para o 

desenvolvimento da análise das atividades do estudante de enfermagem em campo prático. 

Habermas enfatiza a busca pela integração, do reconhecimento da complexidade do fenômeno 

através da dialética, com olhares diferenciados. De acordo com Gonçalves (2004), a 

Identidade do Eu profissional está vinculada a condicionamentos culturais e sociais, 

relacionando-se com o desenvolvimento de processos biopsíquicos. 

Diante do exposto, construímos as seguintes questões norteadoras para o estudo: 

 Quais são as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos de enfermagem no 

decorrer do Estágio Extracurricular Remunerado no Serviço de Assistência 

Médica de Urgência de Campus – SAMUC? 

 Como essas atividades direcionam o acadêmico de enfermagem para a 

Identidade do Eu profissional? 

O objeto de estudo é a Identidade do Eu profissional dos Acadêmicos de Enfermagem 

que participam do EER no Serviço de Assistência Médica de Urgência de Campus – 

SAMUC. 

Os objetivos da pesquisa são: 

 Identificar as atividades do acadêmico de enfermagem inserido no Estágio 

Extracurricular do Serviço de Atendimento Médico de Campus – SAMUC.  

 Discutir a Identidade do Eu Profissional do acadêmico de enfermagem durante 

as atividades do EER no SAMUC. 

 Analisar a autonomia do acadêmico de enfermagem diante das atividades 

desenvolvidas durante o EER do SAMUC. 

Ressaltamos que a discussão sobre a modalidade de EER poderá trazer à tona a 

discussão iniciada pela Lei n.
0
 9.394/96 (BRASIL, 1996), conhecida como a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB), em dezembro de 1996, a Resolução de nº 03/2001 do 
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Conselho Nacional de Educação – CNE (BRASIL, 2001), que trata das Diretrizes 

Curriculares Nacional do curso de Graduação em Enfermagem e a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que normatiza o estágio de estudantes desenvolvido no ambiente de 

trabalho. 

A LDB trouxe no seu escopo a flexibilização dos currículos de graduação e as novas 

responsabilidades para as Instituições de Ensino Superior – IES. No 3
0
 Seminário Nacional de 

Diretrizes para a Educação em Enfermagem – 3
0
 SENADEN, resgatou-se o Parecer n

0
 314/94 

– CFE (BRASIL, 1994) e a Portaria n
0
 1721/94 – MEC (BRASIL, 1994), em fase de 

implantação , que serviu de subsídio para a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais. 

No 51
0
 Congresso Brasileiro de Enfermagem e 10

0
 Congresso Pan-americano de Enfermería 

em 1999 foi elaborada a ―Carta de Florianópolis‖ com uma proposta para as Diretrizes 

Curriculares, que emergiu das discussões da categoria. No que concerne aos Estágios, sejam 

eles curricular ou extracurricular, existe a orientação da participação do Enfermeiro na 

programação e no processo de supervisão  da (o) aluna (o) nos serviços de saúde (na rede 

hospitalar e ambulatorial) onde se desenvolve o estágio, para que ocorra a integração 

academia-serviço intra e extra-muros (DUMÊT; CALHAU, 2013).  

Consideramos que a investigação contribuirá para o fortalecimento da Disciplina de 

Urgência e Emergência Pré-hospitalar, pois oferece uma discussão acerca desse campo 

prático, no que tange ao Ensino em Enfermagem e particularmente em situações de Urgência 

e Emergência. Vislumbro que com essa investigação contribui para a Assistência de 

Enfermagem ao paciente que se encontra em situação crítica de saúde no ambiente pré-

hospitalar, pois o decorrer dos anos, associado ao aumento de estudos sobre a temática, 

contribuirão exponencialmente para a melhoria da assistência de enfermagem. 

A partir da aproximação com a temática, emerge a necessidade de pesquisa e 

discussão sobre o EER, com o intuito de atualizar e fomentar publicações sobre esse fim. 

Associado a essas contribuições, cito também para o Grupo de Pesquisa ―O mundo do 

trabalho, comunicação e educação em Enfermagem‖, integrado ao Núcleo de Pesquisa 

Educação e Saúde em Enfermagem – NUPESEnf da Escola de Enfermagem Anna 

Nery/Universidade Federal do Rio de Janeiro – EEAN/UFRJ, em relação à produção de 

estratégias pedagógicas para a formação do enfermeiro e suas repercussões no processo de 

trabalho em saúde.  

Após essa apresentação, o presente trabalho está estruturado da seguinte forma:  
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No capítulo I, figuram os aspectos históricos do estágio extracurricular remunerado no 

Brasil, de onde abordamos o início dessa atividade e seus desdobramentos através da revisão 

de literatura. 

No capítulo II, visamos a buscar e apresentar os conceitos fundamentais que envolvem 

a ―Teoria da Ação Comunicativa‖, de Jürgen Habermas. Elaboramos esse capítulo com o 

intuito de apresentar ao leitor a construção da Identidade do Eu Profissional. Ainda no 

capítulo II, apresentaremos o cenário da pesquisa (Serviço de Atendimento Médico de 

Campus - SAMUC), o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Curso de graduação em 

Enfermagem da UNIGRANRIO, fazendo um breve relato de sua história, os participantes, a 

técnica de coleta de dados e sua análise, bem como os procedimentos éticos e legais do 

estudo.  

Com o capitulo III, apresentaremos a categorização frente à análise e discussão dos 

resultados mediante os achados obtidos. Foram identificadas duas (02) categorias que são: 

Categoria 1 - Decisões e Ações dos Acadêmicos de Enfermagem no Serviço de Assistência 

Médica de Campus - SAMUC e Categoria 2 - O Desenvolvimento dos Estágios do Eu 

profissional do Acadêmico de Enfermagem durante as atividades no SAMUC. 

Para o capitulo IV, anunciamos as reflexões que emergiram a partir da análise das 

falas dos participantes da pesquisa, baseadas nas convicções dos autores, fomentadas pelas 

publicações sobre a temática atendimento pré hospitalar e estágio extracurricular remunerado, 

que intitulamos de ―Integração Serviço de Atendimento Médico de Campus - Graduação: 

Caminhos Possíveis para a Prática Pedagógica‖. 

Com o capítulo V, revelamos as Considerações Finais frente ao estudo realizado e a 

seguir, são apresentadas as referências, apêndices e anexos. 
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2 A ORIGEM DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM ENFERMAGEM E SUA 

INSERÇÃO NO PROJETO PEDAGÓGICO DA UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO 

 

 

Na tentativa de localizar e compreender o fenômeno estudado realizamos o 

levantamento de artigos e demais estudos sobre a temática Estágio Extracurricular 

Remunerado – EER, em Enfermagem vinculado às Instituições de Saúde no Brasil. O 

levantamento bibliográfico ou prospecção da informação para fins técnico-científicos acerca 

do tema teve seu início com a formulação da pergunta de revisão: quais são as evidências 

científicas da enfermagem sobre o planejamento e desenvolvimento e avaliação do estágio 

extracurricular em Enfermagem? 

Ressaltamos o estudo de Galvão (2010) que descreve que a função do levantamento 

bibliográfico é potencializar intelectualmente o conhecimento coletivo, a fim de evitar a 

duplicação de pesquisas, ou quando for de interesse, reaproveitar e replicar pesquisas em 

diferentes escalas e contextos; observar possíveis falhas nos estudos realizados; conhecer os 

recursos necessários para a construção de um estudo com características especificas; 

desenvolver estudos que cubram lacunas na literatura trazendo real contribuição para a área de 

conhecimento; propor temas, problemas, hipóteses e metodologias inovadoras de pesquisa; 

otimizar recursos disponíveis em prol da sociedade, do campo cientifico, das instituições e 

dos governos que subsidiam a ciência.   

O levantamento da literatura foi iniciado utilizando as estratégias de busca temática 

proposta pela Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, que concentra fontes de informação em 

saúde disseminando a literatura cientifica e técnica. Os bancos de dados foram: Literatura 

Internacional em Ciências da Saúde – LILACS, Base de dados de Enfermagem – BDENF e 

Literatura do Caribe em Ciências da Saúde – MEDCARIBE. 

Adicionalmente, utilizamos as seguintes bases que completam o panorama proposto 

neste trabalho: Banco de Teses da Capes, no portal de teses da Universidade de São Paulo, 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal do Espírito Santo, Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Santa Maria, Universidade Federal do 

Tocantins, Universidade Federal de Brasília, Universidade Federal do Ceará, Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal de Pernambuco, Universidade Federal 

da Bahia e também pela rede mundial de computadores, utilizando os mesmos critérios 

adotados para busca nas bases de dados. 
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Utilizamos o vocabulário estruturado dos Descritores em Ciências da Saúde – DeCS, 

como linguagem única para a indexação de revistas cientificas, livros, dentre outros que estão 

disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, base de dos que contem artigos científicos 

de fontes do meio técnico - cientifico, com conteúdo atualizado e com alto fator de impacto. 

Os descritores escolhidos foram: Estágio, Estágio Clínico e Estudantes de 

Enfermagem. No quadro 1, a seguir, dispomos a organização temática dos descritores 

localizados integrados ao objeto de estudo proposto. 

 

Quadro 1 – Apresentação dos Descritores, Categoria e Definição, à luz dos Descritores 

em Ciências da Saúde – DeCS 

 

Categoria Descritor Definição 

SH1.030.030.040 Estágio Práticas de trabalho por períodos curtos de tempo; 

são principalmente realizadas durante a vida 

estudantil ou durante a fase de pesquisa de um 

projeto. 

I02.358.105  Estágio Clínico Programas educacionais em medicina para 

estudantes que não colaram grau; para os 

estudantes dos segundo, terceiro e quarto anos em 

ciências da saúde, em que os estudantes recebem 

treinamento clínico e experiência em hospitais- 

escola ou centros de saúde afiliados.  

I02.851.686.685  Estudantes de 

Enfermagem 

Indivíduos matriculados em uma escola de 

enfermagem ou em um programa de educação 

formal que leva à graduação em enfermagem. 
 

Fonte: DeCS, 2014. 

 

Após o reconhecimento e a definição do Descritor foi realizada a busca de publicações 

no Portal da BVS. Inicialmente pesquisamos separadamente cada descritor, conforme 

apresentado no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Trabalho
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Tempo
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Vida
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Pesquisa
javascript:void(submit_GET_METHOD('003008','003008-1','hierarchic'))
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Programas
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Medicina
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estudantes
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estudantes
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Ciências%20da%20Saúde
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Estudantes
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Hospitais
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Centros%20de%20Saúde
javascript:void(submit_GET_METHOD('013725','013725-1','hierarchic'))
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermagem
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Educa%C3%A7%C3%A3o
http://decs.bvs.br/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=p&search_language=p&search_exp=Enfermagem
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Quadro 2 – Apresentação das referências localizadas por descritor 

 

Descritores 
Banco de Dados 

BDENF LILACS MEDCARIBE 

Estágio 07 33 0 

Estágio Clínico 144 178 12 

Estudantes de Enfermagem 851 937 08 

Total 858 970 20 

Fonte: LILACS, MEDCARIBE e BDENF, 2014. 

 

Com o resultado numericamente significativo dessa busca inicial, percebemos a 

necessidade de trazer à tona a especificidade do estudo proposto e com o intuito de aproximar 

a revisão de literatura, procedemos com a associação dos descritores, conforme apresentado 

no Quadro 3. 

 

Quadro 3 - Distribuição quantitativa das referências encontradas nas bases de dados, 

com os descritores associados em duplas 

 

Descritores 
Banco de Dados 

BDENF LILACS MEDCARIBE 

Estágio + Estudantes de Enfermagem 02 02 00 

Estágio Clínico + Estudantes de Enfermagem 48 01 02 

Estágio + Estágio Clínico 00 00 00 

Total 50 03 02 

Fonte: LILACS, MEDCARIBE e BDENF, 2014. 

 

Os critérios de inclusão estabelecidos para a busca foram: produções que estivessem 

disponíveis na integra online e de acesso livre; produções grafadas nos idiomas português, 

inglês e espanhol; produções com o enfoque nas interfaces que contemplam o objeto deste 

estudo. 

Ao final deste levantamento, realizamos a leitura dos resumos para verificar mais 

atentamente o conteúdo dos materiais disponíveis, promovendo com isso uma nova seleção, 

com o intuito de separar as publicações com aderência à abordagem temática escolhida. É 

válido registrar a análise de todos os resumos encontrados nos bancos de dados com os 

descritores Estágio, Estágio Clínico e Estudantes de Enfermagem. 
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Com a leitura do resumo, buscando materiais que atendiam aos objetivos e 

delineamento da pesquisa, após a seleção e exclusões de produções que não estavam 

disponíveis na íntegra e eram repetidas, selecionamos seis (06) publicações científicas da base 

de dados da BDENF e LILACS. Acreditamos que seja importante destacar que nos 

deparamos com produções científicas que se repetiam nas bases de dados e optamos por 

priorizar a LILACS e a BDENF haja vista que nestas os trabalhos estavam disponíveis na 

íntegra. As publicações disponíveis no MEDCARIBE não possuíam aderência à pesquisa e 

por isso não foram incluídas como bibliografia. 

Com o intuito de aumentar o quantitativo de publicações, realizei busca no Banco de 

Teses e Dissertações. Com este levantamento adicional, identificamos seis (06) publicações, 

totalizando uma amostra final de 12 (doze) publicações, que consideramos como bibliografia 

para este estudo. Além destas produções buscamos as bases legais para o fortalecimento da 

pesquisa, que envolve aquelas vinculadas à Educação e à Enfermagem. 

Consideramos importante o desenvolvimento de pesquisas em todo o Brasil, inclusive 

sobre a temática em estudo, pois conforme demonstramos no apêndice A, a região Sudeste do 

país concentra essas investigações. O fator mais conhecido na determinação da qualidade e 

relevância das revistas cientificas é o de impacto. Há outros fatores como o índice de 

imediaticidade e a vida média de um periódico. Estes têm a função de avaliar a qualidade de 

uma revista, se possui crescimento a partir das citações realizadas. Podemos considerar neste 

momento o fator de impacto das revistas nas quais as publicações foram aceitas, que podem 

minimizar a dificuldade de acesso à ampliação do conhecimento entre os profissionais de 

Enfermagem. 

Com a definição da amostra obtida pela revisão de literatura e leitura na íntegra dos 

materiais encontrados, realizamos a delimitação dessas publicações (apêndice B). Para este 

movimento de pré-análise apoiamo-nos em Gil (2002) para reafirmar a necessidade de um 

levantamento preliminar que deve ser considerado como um estudo exploratório que auxilia o 

pesquisador a se familiarizar com a área de estudo proposta, bem como sua delimitação.  

A partir deste levantamento bibliográfico pudemos construir a trajetória dos estágios 

extracurriculares em Enfermagem, objeto deste capítulo. Destacamos o caráter de atividade 

complementar fornecido ao estágio extracurricular, que consideramos necessária para a 

formação do estudante, pois proporciona o aumento da autonomia profissional e intelectual. 

Estas atividades Complementares correspondem a um componente curricular que o aluno 

deve desenvolver no decorrer de sua graduação, de forma aberta e flexível.  
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Por atividade complementar, contempla-se além do EER, a monitoria, programas de 

iniciação cientifica, programas de extensão, estudos e cursos realizados em outras áreas afins, 

conforme Resolução CNE/CES nº 3, de 07 de novembro de 2001 (BRASIL, 2001). Apesar do 

entendimento dos estudos complementares já vislumbrarem o reconhecimento dos estágios 

extracurriculares pelas unidades universitárias, vale ressaltar que a regulamentação para 

realização dos EER foi descrito na Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (BRASIL, 

2008). 

As medidas que foram estabelecidas com a ―Lei do Estágio‖ visavam evitar a 

contratação de estagiários de maneira fraudulenta; assegurar proteção aos estagiários; e 

inovações legislativas de ordem diversa. Ao estudante integrado ao ensino regular superior é 

possibilitado ampliar as suas competências próprias da sua atividade profissional, contando 

com o acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente (BOUCINHAS FILHO, 2008). 

O Conselho Federal de Enfermagem, através da Resolução COFEN-245/2000 

(COFEN, 2000), já abordava o assunto e propunha diretrizes para a realização do Estágio 

Extracurricular. Nesta estabelecia que o estudante deveria ter concluído as disciplinas 

Semiologia e Semiotécnica de Enfermagem e apresentar a inscrição regular em uma 

instituição de ensino para que pudesse ser efetivada a inscrição temporária dos estudantes no 

Conselho Regional de Enfermagem. As disciplinas Semiologia e Semiotécnica de 

Enfermagem foram incorporadas ao currículo de Enfermagem de acordo com a Resolução 

314/94 do Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1994), vinculada a uma das quatro (04) 

áreas temáticas, a de Fundamentos de Enfermagem. Estas disciplinas visam à investigação e 

estudo dos sinais e sintomas apresentados pelo paciente, no contexto da Semiologia e a 

metodização das ações que sucedem ao exame físico, a Semiotécnica (POSSO, 2005).  

Existe também a Resolução COFEN de nº 299/2005 (COFEN, 2005) que revoga a de 

nº 245/2000 (COFEN, 2000), que foi novamente revogada pela Resolução COFEN 371/2010 

(COFEN, 2010), que traz à discussão a autorização para a realização de estágio 

extracurricular do enfermeiro na supervisão de estágio. Este movimento de Revogações em 

série demonstra a dificuldade na discussão deste tema e a sua efetiva consolidação. Para evitar 

conflitos, o caminho da discussão das Resoluções foi a de reforçar o papel do Enfermeiro 

como Responsável Técnico da Área de Enfermagem e a de supervisor de estágio, tendo em 

vista que o cenário são as instituições de saúde, com ênfase no Sistema Único de Saúde – 

SUS. 
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Com a criação da Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 do Ministério da 

Educação é publicada a Resolução COFEN Nº 371/2010 (COFEN, 2010), que dispõe sobre a 

participação do Enfermeiro na supervisão de estágio de estudantes dos diferentes níveis da 

formação profissional de Enfermagem. Identificamos nas Resoluções do COFEN um 

contrassenso, pois ao querer regulamentar uma atividade de ensino, este conselho sobrepôs  

sua atuação, haja vista que já existe a Associação Brasileira de Enfermagem - ABEn, criada 

especificamente para fomentar e regulamentar ações de ensino e pesquisa na Enfermagem. A 

Lei do Estágio, normatizou as regras e definições no que tange às atividades extracurriculares 

e definiu também o caráter educativo dessa prática pedagógica que deve ser aplicada na 

administração pública, empresas privadas e profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe. 

A lei do Estágio normatiza as regras e definições no que tange as atividades 

extracurriculares e definiu também o caráter educativo dessa prática pedagógica, que deve ser 

aplicada na administração pública, empresas privadas e profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrados nos respectivos conselhos de classe.  

A referida lei indica a essência da atividade estágio e sua principal finalidade:  

O estágio é um ato educativo escolar supervisionado e desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam 

frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

 

Dentre as vantagens trazidas ao estagiário podemos destacar: o direito de recesso 

remunerado proporcional aos dias trabalhados; vinculo do estágio ao projeto pedagógico da 

IES, compatibilizando com o itinerário formativo; contrato de estágio com máxima duração 

de até dois (02) anos; elaboração de relatório de atividades do estagiário para a instituição de 

ensino no mínimo de seis (06) meses; a jornada de trabalho será de no máximo seis (06) horas 

diárias e trinta (30) semanais, para estudantes do ensino superior, ensino técnico e ensino 

médio; cota de vagas para portadores de deficiência física e a possibilidade de contratação 

pelos profissionais liberais. 

Na enfermagem, o EER envolve os diferentes níveis de formação, tanto alunos de 

graduação quanto de nível médio. Concordo com Secaf, Lorencette e Marx (1989) quando 

descreve o estágio como atividade fundamental para a preparação e treinamento para o 

mercado de trabalho e que durante o estágio, ao aluno participante deve-se oferecer receita 

determinante para custear as suas despesas de cunho pessoal e complementar sua renda 

familiar, além de auxiliar no próprio custo da graduação. 
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Corroboramos a definição de EER proposto por Caldeira (1992) que o EER deve ser 

visto como atividade pedagógica capaz de proporcionar maiores habilidades no desempenho 

profissional ao afirmar que ao contrário do estágio extracurricular o aluno no estágio 

curricular convive de modo artificial com a realidade do campo de estágio, isto é, relaciona-se 

não com a equipe multiprofissional, contudo essencialmente, com seus colegas/alunos e 

professores. 

É válido ressaltarmos os estudos de Pires (2006) ao concluir que no estágio 

extracurricular, a relação do aluno de enfermagem com o campo de prática deixa de ser 

mediada ou até mesmo atenuada pelo professor e pela instituição de ensino superior. Com isso 

o acadêmico passa a participar ativamente da realidade dos processos de trabalho, implicando 

na possibilidade de fazer parte da dinâmica deste, sem que lhes causem prejuízo na 

integralização dos currículos.  

Consideramos que a proposta de EER, no qual vincula os estudantes de enfermagem, 

foi iniciada na década de sessenta (60), através do Projeto Rondon. Esse projeto foi uma 

iniciativa do governo federal com o objetivo de instrumentalizar esses alunos para a prática 

profissional. Destacamos que essa iniciativa por parte do governo federal aconteceu em um 

momento em que se iniciou uma série de medidas para contenção de gastos públicos e isso 

afetou diversos setores, inclusive o de atendimento hospitalar (SANTOS, 1996).  

No decorrer dos anos, várias iniciativas foram adotadas para a promoção do EER. 

Podemos citar a iniciativa do Hospital Alemão Osvaldo Cruz, entre as décadas de 70 e 80 

(SECAF; LORENCETTE; MARX, 1989). 

No ano de 1982, o Departamento de Enfermagem da Escola Paulista de Medicina cria 

o Programa de Bolsa de Enfermagem, de caráter extracurricular, cuja coordenação do 

programa é coordenada e supervisionada por enfermeiros do hospital e por docentes da escola 

(CALDEIRA, 1989). No final da década de 80, o município do Rio de Janeiro, inicia um 

Programa de EER nas Unidades de Saúde por ela administrada, para os alunos de instituições 

de ensino superior conveniados. Em 2003, a relação dessas IES foi atualizada e publicada no 

Diário Oficial do município.  

Em meados da década de 90, a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

endossa, também, a oferta de EER, sendo este ampliado em 2011 com a inserção desses 

acadêmicos nas Unidades de Pronto Atendimento – UPA. Nessa mesma década, há também a 

inserção no EER de alunos do curso de enfermagem pela Secretaria de Saúde do Estado de 

Minas Gerais, conforme Caldeira (1992) relata em seus estudos sobre a temática. 
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Nos anos 2000, destacamos a realização de EER em unidade de Terapia Intensiva 

Coronariana, no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas conforme relato de 

experiência de Vaccari; Azzolin e Mellin (2008). Acerca das contribuições do EER na 

formação do acadêmico de enfermagem, a iniciativa do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Santa Maria em Unidade de Terapia Intensiva (SOUZA; SOARES e 

CAMPONOGARA, 2011); do Hospital Municipal José Facundo Filho, do Município de Jucás 

- CE (BESERRA JUNIOR; SOUZA e SILVA, 2011); e a modalidade EER na rede 

ambulatorial de uma Instituição Privada no município de Belo Horizonte - MG (ALMEIDA et 

al., 2012).     

Na UNIGRANRIO as atividades desenvolvidas no estágio extracurricular remunerado 

integram o Projeto Pedagógico do Curso, sendo caracterizadas como Atividades 

Complementares Curriculares (ACC) e regulamentadas em 2004, pela Resolução do Conselho 

de Ensino e Pesquisa - CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de dezembro de 2004. Objetiva: a) buscar 

uma maior integração entre os corpos docente e discente; b) flexibilizar o currículo pleno do 

curso; c) proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-

instrumental; d) aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinariedade 

necessários à formação acadêmica dos egressos; e) diversificar e enriquecer a formação 

humanística oferecida nos Cursos de Graduação; f) desenvolver no discente a competência de 

resolver problemas, de construir suas próprias oportunidades e de manter-se em processo de 

atualização de conhecimento; g) possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu 

universo cultural e enriquecimento de seu processo formativo; e h) promover a 

indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As atividades foram divididas em grupos de ações, para melhor entendimento dos 

discentes e localização das atividades: Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa 

e Extensão (ACC "1"), Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional (ACC "2"), 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos científicos (ACC "3") e Grupo IV: Vivência 

profissional complementar (ACC "4"). Neste contexto de estudo estamos classificando a 

atividade no Grupo I, como ―Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO‖ 

ou Grupo IV ―Realização de estágios não-curriculares‖. 

Está descrito no Projeto Político Pedagógico da UNIGRANRIO (2010), que a 

universidade, desde a década de 1980, forma profissionais qualificados para as demandas do 

mundo do trabalho, por considerar desde a sua origem que o ato pedagógico carrega 

implicações sociais e está marcado pela prática social de cada momento histórico, de um 

desejo pedagógico para se materializar, e precisa acompanhar a dinâmica social e o galopante 



26 

avanço tecnológico, sem se distanciar em nenhum momento dos valores humanos. A 

preocupação do ensino universitário deve ser de favorecer instrumentos para a aplicação das 

informações adquiridas na sua atividade, objetivando estimular o processo criador do 

estudante ao vivenciar tarefas cotidianas da profissão escolhida (DEMO,1993).  

O curso busca promover a interdisciplinaridade como requisito para a consolidação de 

saberes especializados e para sua aplicação, a partir de conhecimentos comuns e gerais, a 

flexibilidade de métodos, além de critérios, com vistas ao atendimento das diferenças 

individuais de cada discente. Define como objetivo geral do curso, a formação de enfermeiros 

generalistas com competências técnico–científicas, político-social, ético e legal, na 

perspectiva da integralidade da atenção à saúde. Para a formação de alunos que tenham a 

capacidade de assimilação de informação, bem como de saber selecioná-la, relacioná-la e 

fazê-la é preciso afluir para processos criativos sempre apoiados nos princípios de ética, 

igualdade, qualidade, liberdade, autonomia, pluralismo e do espírito dialógico que deve 

nortear suas atividades, nas diferentes dimensões da sustentabilidade (UNIGRANRIO, 2010). 

Para isto, se faz necessário a diversificação de se trabalhar com técnicas de aprendizagem 

tanto em atividades teóricas como em atividades práticas. 

Deste modo, o Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem cita quais são as 

técnicas utilizadas em atividades teóricas e práticas, a saber:  

As técnicas de aprendizagem utilizadas nas atividades teóricas são: Discussão de 

artigos, aulas dialogadas, seminários, mostras científicas, estudos dirigidos, 

dinâmica de grupo, estudos de casos, elaboração de portfólio, atividades em 

biblioteca e utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação em Saúde 

(TICs), dentre outras. Nas atividades práticas são: visitas técnicas, utilização de 

laboratórios, aulas demonstrativas, inserção de simulação, apresentação de vídeo 

comentado, casos clínicos, dentre outras (UNIGRANRIO, 2010, p. 7). 

  

A formação do enfermeiro deve ter como uma das finalidades a consciência crítica e o 

papel que deve exercer no seio da sociedade. De acordo com Unicovsky e Lautert (1998), 

espera-se que o estudante de enfermagem, exercite sua potencial de análise, através do 

aprofundamento cientifico, possibilitando o exercício de suas atividades profissionais de 

forma construtiva e positiva. Para que se alcancem estes resultados, os componentes 

curriculares buscam trabalhar a unidade teoria-prática sob diferentes aspectos, possibilitando a 

visão abrangente da prática de enfermagem. Um dos pontos onde a formação alcança o seu 

ápice é o Estágio Supervisionado (ES) momento em que o discente terá oportunidade de 

desenvolver atividades pré-profissionais, preparando-se mais efetivamente para o desempenho 

de suas funções como enfermeiro. 
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O Curso de Graduação em Enfermagem é programado para acontecer em, no mínimo 

por oito (08) semestres letivos e, no máximo de seis (06) anos ou doze (12) semestres letivos, 

com seu funcionamento ocorrendo nos turnos da manhã e da noite. A Matriz Curricular possui 

em sua estrutura disciplina teórica, teórico-prática, Estágio Supervisionado e Atividades 

Complementares totalizando 4.000 horas. O currículo está organizado em três (03) unidades 

curriculares organizadas a partir do eixo integrador ―As dimensões do cuidado na atenção à 

saúde‖, adotado na concepção do curso.  

A Unidade Curricular 1, intitulada ―O Cuidar na Dimensão da Saúde e Sociedade‖ 

abrange o 1º, 2º e 3º períodos, a Unidade Curricular 2, intitulada ―O Cuidar na Dimensão do 

Processo Saúde-Doença nos ciclos da vida‖ engloba o 4º,5º e 6º períodos. Em relação à 

Unidade Curricular nº 3, cumpre acrescentar que ela é intitulada como ―A Imersão na Prática 

do Cuidar em Enfermagem‖, cujos períodos de sua ocorrência são o sétimo e o oitavo, 

respectivamente. Nesses períodos se concentram o Estágio Supervisionado Integralizador 

(ESI) I e II, respectivamente. 

Sobre as Atividades Complementares, o Conselho Nacional de Educação, através da 

Resolução 03, de 07 de novembro de 2001, que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Enfermagem, afirma no artigo 8º: 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Enfermagem deverá contemplar 

atividades complementares e as Instituições de Ensino Superior deverão criar 

mecanismos de aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, 

através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou a distância, a saber: 

monitorias e estágios; programas de iniciação científica; programas de extensão; 

estudos complementares e cursos realizados em outras áreas afins. 

 

Dentre as possibilidades de atividade complementares, destaco a oferta de Estágio 

Extracurricular Remunerado no Serviço de Atendimento Médico de Campus - SAMUC que 

acontece no Campus I - Duque de Caxias. Esse serviço, originalmente  denominado Brigada 

Socorrista, foi criado em 2000, por iniciativa do Reitor Arody Cordeiro Herdy com o intuito 

de oferecer atendimento emergencial para diversos segmentos da população como colegas 

estudantes, professores, operários da construção civil, funcionários e toda a população 

inserida no campus através de visitação, extensão universitária, cursos de extensão e palestras, 

bem como proporcionar aos acadêmicos que participam dessa atividade uma aproximação 

com o mundo do trabalho e também ao cenário de atendimento pré hospitalar.  Ressalto que 

SAMUC possui um local para atendimento dessa população, porém, há atendimentos em que 

os alunos precisam se deslocar até a cena para realizar os mesmos. 
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Em 1
0
 de Setembro de 2012, a Reitoria da UNIGRANRIO publica a Política de 

Assistência Médica de Urgência de Campus, com o intuito de estabelecer critérios de 

atendimento e orientações aos profissionais e estagiários alocados no serviço. Esse documento 

define a estrutura para atendimento:  

... equipe de plantonistas, composto de estagiários de medicina e enfermagem, 

lotados na Divisão de Recursos Humanos - DRH e fisicamente alocados na base da 

assistência médica de urgência de campus, extensão do Núcleo de Saúde e 

Segurança do Trabalho - NUSSO; O SAMUC estará subordinado funcionalmente e 

tecnicamente ao NUSSO, da DRH, cujo responsável técnico é o Médico do 

Trabalho; O SAMUC funcionará diariamente, de segunda a sábado, nos seguintes 

horários: segunda-feira a sexta-feira de 07:00 as 22:00 horas e sábado de 08:00 as 

13:00 horas (UNIGRANRIO, 2012, p 2). 

 

Consideramos as atividades complementares um importante componente curricular 

para que o aluno, no decorrer da graduação, através da prática de estudos independentes, se 

aproxime do mundo do trabalho e se desenvolva sua capacidade crítica e reflexiva. Concordo 

com Reibnitz (1998) ao afirmar que o ensino de enfermagem necessita estar direcionado para 

a formação de um profissional reflexivo e consciente de sua responsabilidade histórica e da 

prática laboral, na perspectiva de qualificar essa prática. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

 

3.1 ASPECTOS DA TEORIA DA AÇÃO COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS 

PARA A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DO EU PROFISSIONAL 

 

 

Para a escolha do referencial teórico a ser utilizado, consideramos que este perpassará 

toda a pesquisa, além de ser utilizado para a discussão dos dados coletados será também para 

responder aos problemas e indagações que surgiram na elaboração dessa pesquisa. 

Procuramos utilizar um teórico que de alguma forma tenha aderência aos nossos pensamentos, 

proposições e ao objeto de estudo. Com isso, o referencial a ser utilizado está em consonância 

com a Teoria da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas. 

Jürgen Habermas nasceu em 12 de junho de 1929, na Alemanha. Possuía formação em 

História, Psicologia, Filosofia, Economia e Literatura Alemã nas Universidades de Götingen, 

Zurich e Bonn. Apresentou, ao término do seu doutorado, em 1954 na Universidade de Bonn, 

a Tese ―O Absoluto na História‖ e esteve sempre vinculado à Escola de Frankfurt. 

Entende-se por Escola de Frankfurt, um movimento intelectual que surgiu ao final da 

década de 20 e que buscou introduzir o pensamento marxista na Alemanha, depois da 

Primeira Guerra Mundial, mas que acabou seguindo uma linha não-ortodoxa em relação ao 

marxismo ―oficial‖. De acordo com Aragão (1992), a heterodoxia se expressava na tentativa 

de atualização e enriquecimento daquele referencial com contribuições da psicanálise, da 

história, da estética e outras áreas correlatas. Os principais membros da Escola de Frankfurt 

foram Walter Benjamin (1882-1940); Max Horkheimer (1885-1973); Herbert Marcuse (1898-

1979) e Theodor W. Adorno (1903-1969). Compõe a segunda geração de teóricos Karl-Otto 

Apel e Jürgen Habermas. 

De acordo com Rasche (2008), Habermas esteve sempre vinculado à Escola de 

Frankfurt, sendo um dos representantes da Teoria Crítica. Essa teoria contrapôs-se à Teoria 

Tradicional ao buscar unir teoria e prática, incorporando ao pensamento tradicional dos 

filósofos uma tensão com o presente. Foi utilizada e criticada por diversos pensadores e 

cientistas sociais, em relação à sua própria criação, definida prioritariamente como autocrítica. 

Ao construir os conceitos de ―Ação Comunicativa‖ e do ―Mundo da Vida‖ Habermas 

tem o intuito de fundamentar e validar as suas ideias na área da filosofia. Mas, para isso, 

utilizou-se das teorias científicas de Piaget (processo cognitivo) e Kohlberg (processo moral). 

 De acordo com Santos (2005a) a Teoria da Ação Comunicativa deverá permitir a 

elaboração de condutas, papéis e representação do mundo vivido, concebida como uma dentre 
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muitas alternativas da realidade social. Diante dessa afirmativa, consideramos que ao longo da 

sua vida, Habermas tem procurado criar uma teoria que consiga incluir teoria e prática, que 

seja justificada e explicativa. Parte também de um pressuposto que todo o conhecimento é 

induzido ou dirigido por interesses, porém, não um interesse diminuto e restrito, mas sim 

amplo.  

Os interesses são estruturados por processos de aprendizagem e compreensão mútua, 

segmentando-o em três (03) divisões: técnico; comunicativo e emancipatório (HABERMAS, 

2012). O interesse técnico surge a partir do desejo de controle de uma atividade ou segmento. 

Todo o conhecimento científico enquadra-se nesta esfera de interesses. O interesse 

comunicativo surge entre os membros de uma sociedade com o intuito de originar 

entendimentos (o que em determinado momento leva a desentendimentos) entre as várias 

comunidades. A terceira divisão aborda que o interesse emancipatório deveria ser a orientação 

de todos em uma sociedade, pois está ligada à autorreflexão. Com a autorreflexão, o indivíduo 

poderá estabelecer modos de comunicação entre os homens tornando razoáveis as suas 

interpretações.   

A linguagem é o verdadeiro traço distintivo do ser humano, capacita o ser social e 

cultural, o que fornece uma identidade e possibilita partilhar estruturas de pensamentos 

coletivos onde cada qual possui a sua razão com o intuito de focalizar o ―bem comum‖, ou 

seja, através da argumentação pode se chegar ao consenso. Com esse conceito, emerge 

também o pensamento da força do melhor argumento, que combate e promove a emancipação 

dos indivíduos. Nesse processo é importante destacar a interação linguística mediada, pois é 

através da linguagem e na linguagem que se revela a compreensão do ser humano 

(HABERMAS, 2012).   

Em relação ao ―Mundo da Vida‖, Habermas o divide em 03 (três): objetivo, social e o 

subjetivo. É sabido que no cotidiano, nos deparamos com esses três (03) mundos, porém, o 

desafio lançado é de que mesmo conhecendo-os saibamos que existem fatores que interferem 

no Mundo da Vida, ou seja, no desenvolvimento deste.     

Diante do exposto, consideramos pertinente utilizar os conceitos da Teoria da Ação 

Comunicativa, em especial o de discutir os estágios da Identidade do Eu Profissional por parte 

dos Acadêmicos de Enfermagem que participam do EER no SAMUC. 

Habermas (1980) defende que a ação comunicativa surge através da interação de, no 

mínimo dois sujeitos que são capazes de falar e agir, que estabelecem relações interpessoais 

para alcançar uma compreensão sobre a situação discutida, em que ocorre a interação e sobre 

os planos de ação individuais vislumbrando, através do entendimento para coordenar suas 



31 

ações. De acordo com Rasche (2008), é através da ação comunicativa que acontece a 

interação, pessoas expõem suas expectativas em relação às outras e, a partir disso, 

estabelecem formas de controle social. Segundo Habermas (2012) a identidade do Eu 

profissional é gerada pela socialização e possui relação com o desenvolvimento de processos 

biopsíquicos, à medida que o sujeito, apropriando-se dos universos simbólicos, integra-se, a 

um certo sistema social, ao passo que, mais tarde ela é garantida e desenvolvida por uma 

crescente independência com relação aos sistemas sociais.  

Utilizando dos conceitos de Habermas para a identidade do Eu profissional para a área 

de Emergência Pré Hospitalar, estimamos o conhecimento técnico cientifico para a assistência 

de enfermagem ao paciente, realizado de maneira ágil e com tomada de decisão imediata 

decorrente de um momento de agravamento crítico de doença. Com isso, queremos focalizar 

nossa avaliação para o desenvolvimento do estudante, no momento que esta se insere no 

mundo do trabalho.  

Apoiamo-nos em Gonçalves (2004), ao considerar que a escola, apesar de não ser o 

único espaço, atua para a formação da identidade do Eu, haja vista, que o indivíduo terá 

possibilidades de vivenciar de modo intencional e sistemático, formas construtivas de 

interação social, adquirindo saberes éticos e condições para o exercício da cidadania. A 

formação da identidade do Eu é mediada por mecanismos de aprendizagem, através da 

relação dialética do organismo com o meio, onde estruturas externas se transformam em 

internas. Mecanismos como esses se encontram descritos em Piaget (interiorização), e 

também na psicanálise e no interacionismo (internalização) (HABERMAS, 2016). 

Concordamos com Silva (2009, p. 224), em seus estudos define que:  

... o desenvolvimento da identidade do Eu se dá em direção a uma crescente 

autonomia, o que significa que o Eu, conseguindo obter êxito, cada vez mais, 

na resolução de problemas, torna-se progressivamente mais independente em 

relação às determinações sociais, culturais, parcialmente interiorizadas, e aos 

seus próprios impulsos. 

 

Destacamos ainda a afirmativa de Gonçalves (2004), em relação à identidade do Eu 

profissional pressupor valorizações através de uma compreensão de si mesmo e que isso 

envolve uma apropriação de sua história pessoal, inserida em um contexto de tradições 

culturais vivenciadas. Essa compreensão de si não significa somente o modo como essa 

pessoa se identifica perante ao mundo, mas também como esta planeja e deseja ser, com 

valores éticos e morais incorporados ao longo de seu desenvolvimento. 
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3.2 REFERENCIAL METODOLÓGICO 

 

Realizamos a pesquisa através do estudo exploratório do tipo descritivo, através da 

abordagem metodológica qualitativa. Na pesquisa qualitativa a preocupação deve ser menos 

com a generalização e mais com o aprofundamento, a abrangência e a diversidade no processo 

de compreensão (MINAYO, 2006). Na observação de Deslandes e Gomes (2004), a 

abordagem qualitativa possui foco central na compreensão do significado das ações sociais e 

apoia-se nas diferentes bases disciplinares, metodológicas e paradigmáticas, possibilitando um 

conjunto de atividades interpretativas, ressaltam também que o foco são os estudos de 

instituições, grupos, movimentos sociais e conjuntos de interações sociais.   

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, esclarecer e 

modificar conceitos e ideias, com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato. São realizadas especialmente quando o tema 

escolhido é pouco explorado (GIL, 2008). 

Concordamos com Boaventura (2007) ao afirmar que o intuito do estudo descritivo é 

identificar as características de determinada população ou fenômeno, discutindo os fatores 

que interferem ou condicionam a ocorrência desses fenômenos.   

 

 

3.2.1 Cenário de pesquisa 

 

 

O cenário da pesquisa foi o Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Campus - 

SAMUC que está inserido nas dependências do Campus I - Duque de Caxias.   

A Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy – UNIGRANRIO foi 

fundada em 1970, pelo patriarca da família Cordeiro Herdy, citado no próprio nome da 

Universidade. Originalmente é denominada Instituto Superior de Estudos Sociais. Em 1972, 

foram implantados os primeiros cursos superiores – Ciências Contábeis e Administração. Os 

cursos de Pedagogia e Letras começaram a funcionar no ano seguinte, sendo criado, em 1974, 

o Centro Educacional de Duque de Caxias (CEDUC) para atuar como Colégio de Aplicação, 

Na oportunidade é criada a Associação Fluminense de Educação (AFE), entidade 

mantenedora da agora denominada Faculdades Unidas Grande Rio. 

Na década de 80, tem-se a criação dos primeiros cursos da área de Saúde — 

Odontologia, Enfermagem e Farmácia, seguido dos cursos de Ciências Biológicas, 

Matemática e Química. No ano de 1989, o professor José de Souza Herdy falece e o seu filho, 
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Arody Cordeiro Herdy, assume a coordenação geral da instituição e  no decorrer dos anos 

coordena o processo de reconhecimento das Faculdades Unidas Grande Rio como 

Universidade. 

O ato de reconhecimento da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy – 

UNIGRANRIO se deu pela Portaria Ministerial nº 940, publicada no D.O.U. de 17 de junho 

de 1994, tendo sido então criados os cursos de Direito, Informática e Secretariado Executivo. 

No ano seguinte é criado o curso de Medicina Veterinária e a habilitação Português-Espanhol 

do curso de Letras. Os anos 90 registram também o aumento dos cursos da área da saúde, com 

a criação dos cursos de Medicina e Fisioterapia. No primeiro semestre de 2000, é lançado o 

curso de Educação Física. Já em 2003, criou-se o curso de Bacharelado em Serviço Social e 

inúmeros cursos superiores de tecnologia, e no primeiro semestre de 2004, iniciaram-se os 

cursos de Bacharelado em Nutrição, Licenciatura em Educação Artística (Artes Visuais) e 

Licenciatura em História. 

A sede da instituição localiza-se no município de Duque de Caxias, região 

Metropolitana do Rio de Janeiro, e é denominada campus I. Além desse, existem outros 06 

(seis) campi e também 04 (quatro) Unidades de Ensino, distribuídos pelo Estado do Rio de 

Janeiro. A UNIGRANRIO está localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro a qual 

congrega 17 dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, que segundo dados do IBGE 

(2008), possuem 11.812.482 habitantes, concentra cerca de 70% da população estadual e 

quase toda a totalidade de bens e serviços do Estado.  

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro e, em particular, dessa Região Metropolitana, 

a UNIGRANRIO está em um contexto geográfico que envolve dois dos mais prósperos 

municípios: Duque de Caxias e Rio de Janeiro, com a vice-liderança e a liderança, 

respectivamente, em termos de arrecadação.    

A referida Instituição de Ensino Superior mantém a oferta de 30 (trinta) cursos de 

Graduação, 14 (quatorze) de Graduação Tecnológica, 34 (trinta e quatro) cursos de Pós 

Graduação lato sensu, 05 (cinco) Curso de Pós Graduação strictu sensu, sendo 03 ofertas para 

Mestrado Acadêmico, 01 para Mestrado Profissional e 01 (um) para Doutorado e atua 

também no Ensino Médio e Profissionalizante, através do seu Colégio de Aplicação - CAP 

UNIGRANRIO. 

Como descrito, a instituição oferece um grande número de cursos, dentre eles o curso 

de Enfermagem, cuja política pedagógica do Curso de Graduação em Enfermagem da 

UNIGRANRIO baseia-se na compreensão de que a universidade tem o dever de formar um 
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profissional técnico e eticamente comprometido com a sociedade na qual está inserida. 

(UNIGRANRIO, 2010). 

 

3.2.2 Participantes da pesquisa 

 

 

Os participantes da pesquisa foram os Acadêmicos de Enfermagem integrantes do 

Programa de Estágio Extracurricular desenvolvido pela UNIGRANRIO no setor de 

Atendimento Pré Hospitalar Fixo, denominado SAMUC, localizado no Campus I – Duque de 

Caxias – RJ. Na primeira etapa foram selecionados 02 estudantes que desenvolviam o EER na 

época da coleta de dados. Em uma segunda etapa com a localização do estagiário egresso 

através da consulta ao Banco de Dados de Estagiários do SAMUC, realizamos um convite 

para que estes participassem do estudo voluntariamente. Ao final, a amostra de participantes 

totalizou 08 acadêmicos de enfermagem, contemplando 100 % dos estagiários que 

desenvolveram atividade de EER a partir da (re) estruturação do Serviço de Atendimento Pré 

Hospitalar, que aconteceu no ano de 2010. 

O critério para inclusão desses participantes foi o aluno que participa ou já tenha 

participado do EER no SAMUC. Excluímos da pesquisa os participantes que foram 

acadêmicos de outras áreas que participam do EER, como o Curso de Medicina, que também 

atua no cenário. 

 

 

3.2.3 Instrumentos de coleta 

 

 

Denzin e Lincoln (2006) destacam que o pesquisador qualitativo acredita que tem 

melhor condição de se aproximar da perspectiva do ator por meio da entrevista e da 

observação direta. Utilizamos para a coleta de dados a técnica de entrevista semiestruturada 

(Apêndice C) e a observação participante (Apêndice D). A coleta de dados aconteceu no 

período de janeiro a junho de 2014.  

Em relação ao roteiro de observação sistemática, adotamos como base os critérios 

utilizados pelos docentes da UNIGRANRIO (2014) na avaliação dos alunos em campo de 

estágio integrado aos estágios para o desenvolvimento da Identidade do Eu Profissional, 

elaborado por Santos (2005b). Durante a observação realizamos também consulta ao Livro de 

Ordens e Ocorrências do SAMUC buscando informações registradas pelos acadêmicos no 
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decorrer das atividades realizadas no EER. No período de janeiro a junho de 2014, foram 

realizadas 07 observações.  

 

Quadro 4 - Roteiro para Observação Sistemática 

 

 

 

Itens 

Estágios de Desenvolvimento do Eu Profissional 

 

Simbiótico 

 

Egocêntrico 

 

Sócio-Cêntrico-

Objetivista 

 

 

Universalista 

Comunicação Sem interação 

com pacientes 

ou membros da 

equipe 

Apresenta pouca 

interação com os 

paciente e com 

os membros da 

equipe só há 

interação nos 

momentos de 

atendimento 

 

Interação com 

pacientes e 

membros da 

equipe 

exclusivamente 

para resolução 

do atendimento 

Interação entre 

os membros da 

equipe e 

pacientes 

Interesse 

demonstrado 

frente à situação 

Demonstra 

desinteresse em 

aprender 

continuamente e 

não apresenta 

responsabilidade 

em aprender 

Demonstra 

interesse em 

aprender, 

oscilando com 

momentos de 

desinteresse, e 

se mostra pouco 

responsável por 

sua formação e 

dos demais 

colegas 

 

Demonstra 

interesse em 

aprender, 

oscilando com 

momentos de 

desinteresse; 

contribui para 

sua formação e 

para a dos 

demais colegas 

Apresenta-se 

disponível a 

novas 

atividades e 

tem interesse 

em aprender 

continuamente 

Organização e 

Atitude frente à 

situação 

Desorganização 

e não possui 

tomada de 

decisão e 

iniciativa 

Gerencia 

parcialmente as 

atividades;  

apresenta 

dificuldades em 

tomadas de 

decisão e possui 

pouca iniciativa  

 

Gerencia as 

atividades com 

iniciativa, 

porém, 

apresenta 

dificuldade em 

tomar decisão  

Gerencia 

totalmente as 

atividades de 

cuidado  

Conhecimento 

Aplicado frente 

à situação 

Não aplica 

conhecimentos  

Aplica 

parcialmente os 

conhecimentos e 

demonstra 

dúvidas 

 

Aplica os 

conhecimentos 

sem reflexão 

crítica 

Apresenta 

conhecimento 

esperado para 

a situação 

 

Fonte: Guilherme e Santos, 2014. 
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Em relação à busca de documentos, seu desenvolvimento deu-se através do 

Regulamento das Atividades complementares curriculares (anexo A), informações obtidas por 

e-mail junto ao RH da UNIGRANRIO (anexo B), Política de assistência médica de urgência 

de campus (anexo C), distribuição dos alunos por plantão (anexo D), formulário para 

avaliação de desempenho diário do aluno em atividades práticas e estágio supervisionado 

(anexo E), documento com os critérios para a avaliação de desempenho diário do aluno em 

atividades práticas e estágio supervisionado (anexo F) e formulário para realização de prova 

prática em campo de estágio (anexo G).  

 

 

3.2.4 Análise 

 

 

Em relação à análise temática do conteúdo, realizamos a triangulação dos achados: 

entrevista, observação participante e documentos/leis. A partir da triangulação desses 

instrumentos, emergiram as seguintes categorias: Categoria 01 - Decisões e Ações dos 

Acadêmicos de Enfermagem no Serviço de Assistência Médica de Campus - SAMUC e 

Categoria 02 - O Desenvolvimento dos Estágios do Eu profissional do Acadêmico de 

Enfermagem durante as atividades no SAMUC. 

O material teórico-filosófico que sustentou as análises das categorias que emergiram a 

partir da triangulação dos instrumentos foi constituído pela Teoria do Agir Comunicativo de 

Jurgen Habermas (2012), pelo conceito da Identidade do Eu Profissional do mesmo filósofo e 

por artigos, livros, tese, dissertações relacionadas à temática. Consultamos também 

publicações oriundas da atual política de Educação Superior, como as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em Enfermagem, e de Saúde, relacionadas ao 

atendimento de emergência e documentos afins. 

 

 

3.2.5 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 

O projeto de pesquisa foi encaminhado na integra ao Comitê de Ética da Escola de 

Enfermagem Anna Nery - EEAN/ UFRJ - Hospital Escola São Francisco de Assis (anexo H) 

e ao Comitê de Ética da Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - 

UNIGRANRIO (anexo I), onde recebeu parecer favorável, com o número do CAAE: 

23641113.5.0000.5238. Destacamos também que recebemos autorização da UNIGRANRIO 

para a utilização do nome da instituição (anexo J).    
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As entrevistas, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 

TCLE (Apêndice E) foram gravadas em MP3 e receberam transcrição literal, sendo 

registradas na íntegra, apenas com as necessárias adaptações advindas das peculiaridades da 

passagem da linguagem falada para a escrita. Os depoimentos dos participantes foram 

identificados por códigos. Para garantir a confidencialidade e sigilo das informações, optamos 

por utilizar a sigla A (Acadêmico) com o número ordinal conforme a ordem de realização das 

entrevistas (A1, A2, A3...). As entrevistas foram transcritas na íntegra e apresentadas aos 

participantes da pesquisa para procedermos com a validação dos achados. Após a leitura da 

transcrição da entrevista pelos participantes, estes confirmaram e aprovaram a apresentação 

dos achados. 
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4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo apresentamos os achados obtidos a partir da abordagem aos 

participantes do estudo – os estudantes de graduação em Enfermagem sobre a temática 

vivenciada – Estágio extracurricular remunerado em Enfermagem. A análise e discussão dos 

achados se deram com base nos documentos relacionados à constituição do Estágio 

extracurricular desenvolvido na unidade de estudo e ao Referencial Teórico da Ação 

Comunicativa de Jürgen Habermas. 

No que se refere à caracterização dos participantes, destacamos que foram constituídos 

oito (08) alunos, seis (06) do sexo feminino e dois (02) do sexo masculino, com faixa etária 

entre vinte e dois (22) e quarenta e três (43) anos.  

 

Quadro 5 – Gênero e Faixa Etária dos participantes da pesquisa 
 

Participantes  Masculino  Feminino  

Total: 08  02  06  

Faixa Etária: 22 a 43 anos 

Fonte: Guilherme e Santos, 2014. 

 

O graduando brasileiro é mais velho do que a faixa etária ideal (18 a 24 anos) e se 

divide entre o estudo e o trabalho. O retardar do ingresso destes graduandos ao curso superior 

se dá por uma questão de ordem socioeconômica. Encaminhando-se para o mercado de 

trabalho,  quando voltam a estudar, não lhes é possível largar o emprego. 

A realidade das instituições privadas e dos estudantes no ingresso nas instituições 

escolares está descrita no Mapa do Ensino superior no Brasil (2015). O ensino superior 

privado no Estado do Rio de Janeiro obteve nos últimos 13 anos um crescimento de 77,5 % 

em relação ao número de matrículas. Já o setor público apresentou um aumento menor, de 

69,1 %. Entre 2012 a 2013, houve uma redução de 2,3 % no total de matrículas em cursos 

presenciais (531 mil contra 519 mil), sendo que nas IES públicas ocorreu um pequeno 

aumento de 4,8 % (130 mil matrículas contra 136 mil) e uma redução de 4,6 % na rede 

privada (401 mil contra 383 mil). Em 2013 havia136 mil alunos matriculados nas IES da rede 

pública (26,2 %) e 383 mil alunos na privada (73,8 %), totalizando 519 matriculas. 

O número de ingressantes (que iniciam o 1
0
 ano) em cursos presenciais no Estado do 

Rio de Janeiro sofreu uma queda de 3,3 % no período de 2012 a 2013. Na rede privada a 



39 

redução foi maior, 4,9 % (155 mil alunos em 2012 contra 148 mil em 2013) e na pública 

houve um aumento de apenas 3,6 % (38 mil em 2012 para 39 mil em 2013). 

Na figura 1, apresentamos a relação de matrículas de alunos ingressantes e concluintes 

do curso de Enfermagem no Rio de Janeiro em relação aos demais cursos, obtidos no ano de 

2013. 

 

Figura 1 - Relação de matrículas de alunos ingressantes e concluintes do curso de 

Enfermagem no Rio de Janeiro em relação aos demais cursos 
 

 
Fonte: Mapa do Ensino Superior no Brasil, 2015. 

 

O Relatório INEP/SINAES – ENADE 2013 destaca que o estudante da 

UNIGRANRIO, não raro, busca recursos externos para a manutenção no Curso de 

Enfermagem. Dos 259 respondentes, 75,3 % destacam que possuem renda e que utilizam para 

si e para ajuda aos familiares, bem como recebem uma contribuição dos familiares para 

manter-se nos estudos.  

O quadro 6 é a descrição da análise do INEP sobre a situação financeira do estudante 

na ocasião da sua conclusão do curso.  
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Quadro 6 – Situação financeira do estudante 
 

Qual alternativa melhor descreve sua situação financeira 

(incluindo bolsa)? 

% UNIGRANRIO 

Não tenho renda e meus gastos são financiados por programas 

governamentais. 

0,8 

Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família 

ou por outras pessoas. 

23,9 

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas 

para financiar meus gastos. 

33,7 

Tenho renda e não preciso de ajuda para financiar meus gastos. 13,2 

Tenho renda e contribuo com o sustento da família. 20,6 

Sou o principal responsável pelo sustento da família. 7,8 
Fonte: INEP, 2013. 

Grassani (2013) ressalta que na obtenção de um estágio e/ou emprego, além de 

aumentar a renda individual e familiar, a sustentabilidade financeira proporciona uma 

autoimagem positiva. Essa conquista no mundo do trabalho aumenta sua segurança pessoal e 

o seu bem-estar e consequentemente a produtividade na sua vida pessoal e profissional. 

Segundo o Censo da Educação Superior divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira – INEP (BRASIL, 2008) destaca-se que ocorreu o 

aumento no número de ingressantes entre 2000 e 2006, principalmente, na faixa etária dos 25 

aos 29 anos. A educação superior brasileira registrou 7,8 milhões de matriculas na graduação, 

um aumento de 6,8 % em relação a 2013, que teve 7,3 milhões. 

Goldemberg (1993) descreve que no caso do ensino superior, embora o percentual da 

faixa etária de 20 a 24 anos matriculada seja de cerca de 10 %, portanto, muito inferior a de 

outros países da América Latina, como Argentina (39 %) e Chile (18 %), revela-se 

relativamente elevado quando comparado ao número de estudantes que logra completar o 

nível médio. Com efeito, o ingresso no ensino superior representa cerca da metade dos 

concluintes do ensino médio; considerado muito alto quando se analisa o que ocorre na 

França, por exemplo, onde tal percentual é de 33 %, conforme dados da UNESCO. Desse 

modo, uma política de expansão do ensino universitário só faz sentido se estiver associada à 

ampliação do nível médio o qual, por sua vez, depende do aumento de concluintes do ensino 

fundamental. 

 No presente estudo, há a predominância das mulheres em todo o sistema. Elas 

respondem por 55,7 % das matrículas em 2006, sendo que nas instituições particulares a 

participação é mais acentuada (56 %).  

Para melhor compreensão do cenário acadêmico, em especial de Enfermagem na 

atualidade, devemos retroagir no tempo para conhecer como a prática da enfermagem 
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acontecia no mundo e no Brasil, em especial. No mundo podemos destacar nos séculos XII e 

XVI, esta prática não trazia atrativo para as mulheres de casta social mais elevada. Com o 

limiar da Revolução Capitalista foi possível com o apoio da Igreja Católica e de algumas 

classes sociais, a melhoria das condições do pessoal a serviço dos hospitais. A Revolução 

Industrial trouxe do século XVI ao XIX, o desenvolvimento da Enfermagem moderna na 

Inglaterra (COREN-RJ, 2005).  

Na Europa o marco da Enfermagem mundial é a reformista da saúde, a inglesa 

Florence Nightingale (1820-1910) e no Brasil, a Enfermagem é referenciada pela baiana, 

Anna Justina Nery, que realizou cuidados aos soldados brasileiros na Guerra do Paraguai 

(1886-1870). 

No Brasil, até o início do século XX, a Enfermagem Brasileira era praticada por 

religiosas, vindas geralmente da Europa para se ocupar dos doentes e preparar pessoal para 

exercer essa arte no país. O paradigma da Enfermagem cristã enfatizava no desempenho 

profissional valores relacionados a amor, abnegação e desprendimento, não valorizando a luta 

por remuneração digna, condições ambientais de trabalho adequadas e inserção na vida social 

e política (LIMA, 1993).    

Na caracterização dos participantes do estudo, conforme apresentamos no quadro 7, 

pudemos constatar que dois (02) alunos já possuem formação superior, um da área da saúde e 

outro da área de humanas, outros cinco (05) alunos possuem formação em Técnico de 

Enfermagem e um (01) aluno sem formação profissional anterior. Dos alunos com formação 

técnica em enfermagem, quatro (04) possuem vínculo empregatício na área. Com isso, além 

da jornada profissional e acadêmica este estudante concilia as atividades do Estágio 

Extracurricular, interferindo negativamente no tempo que estes estudantes universitários se 

dedicam às aulas. 

  

Quadro 7 – Área de Formação anterior ao curso de Graduação em Enfermagem 

 

Área de Formação 

Anterior 
Ciências da Saúde Humanas Técnica 

Participantes 01 01 05 

Fonte: Guilherme e Santos, 2014. 
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Em relação à atuação no SAMUC e à participação nas disciplinas do curso de 

graduação durante o semestre letivo: dois (02) alunos cursavam o 5
0  

período, a mesma 

quantidade de aluno cursavam o 6
0 

período, um (01) realizou no 7
0 

período e três (03) fizeram 

o EER no último período da graduação. 

No processo de seleção ao SAMUC, o pré-requisito para o EER é o estudante estar 

cursando a partir do 5
0
 período da graduação, inferimos que 50% dos estudantes realizam o 

Estágio Extracurricular Remunerado nos dois (02) últimos períodos visando a uma maior 

aproximação com o mundo do trabalho. O aluno a partir do 5
0
 período já possui conteúdos 

relacionados às disciplinas de Semiologia e Semiotécnica, Urgências e emergências Pré 

Hospitalar e Ensino Clínico na atenção básica de saúde.    

 

 

Quadro 8 – Semestre letivo dos participantes da pesquisa 

 

Semestre Letivo 5
0 

período 6
0 

período 7
0 

período 8
0
 período 

Participantes  02  02  01  03  

Fonte: Guilherme e Santos, 2014. 

 

Ao realizarmos a análise dos dados, destacaram-se as seguintes categorias: Categoria 

01 - Decisões e Ações dos Acadêmicos de Enfermagem no Serviço de Assistência Médica de 

Campus - SAMUC  e Categoria 02 - O Desenvolvimento dos Estágios do Eu profissional do 

Acadêmico de Enfermagem durante as atividades no SAMUC. 

 

Categoria 1 - Decisões e Ações dos Acadêmicos de Enfermagem no Serviço de 

Assistência Médica de Campus – SAMUC. 

Essa categoria apresenta o cotidiano das ações realizadas pelos alunos no decorrer do 

EER no SAMUC, o ambiente de atuação, a rotina diária do serviço, bem como a utilização de 

conteúdos abordados nas disciplinas da graduação no desenvolvimento das atividades.  

Habermas utiliza o conceito de racionalização proposto por Max Weber para descrever 

o processo de desenvolvimento existente nas sociedades modernas. A crítica está na 

organização dos conceitos de meios para busca de fins, tecnificação e comunicação. 

Habermas posiciona-se radicalmente contra a universalização da ciência, instrumental, em 
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esferas de decisão onde deveria imperar um outro tipo de racionalidade: a racionalidade 

comunicativa (GONÇALVES, 1999). 

Utilizamos os termos Ação e Decisão para retratar o caráter instrumental que é 

utilizado pelo estudante para buscar conhecer a prática e dominar as técnicas. Por outro lado, 

a unidade de trabalho exige decisão acertada e ágil em determinadas situações, que só podem 

emergir com a discussão com seus pares. Por isso, destacamos que Habermas visualiza o 

resgate de uma racionalidade comunicativa em esfera de decisão do âmbito da interação social 

que foram penetradas por uma racionalidade instrumental. Estabelecidas as regras de 

discussão e argumentação, essas poderão ser modificadas, no decorrer das sessões, por 

decisão do grupo. 

Salientamos que a estruturação dos cenários de atendimento pré-hospitalar no Brasil é 

abordado pela Portaria n
0
 2048, de 05 de novembro de 2002 , da Política Nacional de Atenção 

às Urgências (BRASIL, 2006), porém, é uma área que carece de regulamentação própria e 

definição das ações de cada profissional de saúde que atua neste segmento, o que 

evidenciamos na postura dos estudantes quando identificamos a preocupação do aluno em 

conhecer o setor que ele está inserido, dos instrumentos que este precisa preencher, dos 

recursos humanos e materiais que o serviço dispõe, dos tipos de atendimento que são feitos no 

SAMUC.    

O SAMUC é um serviço de atendimento de urgência inserido nas dependências do 

Campus I - Duque de Caxias, da UNIGRANRIO, onde o aluno, ao realizar o estágio 

extracurricular remunerado, realiza atendimento emergencial a toda a comunidade desse 

campus. Ao longo da graduação, o aluno compartilha de conteúdos teóricos e de atividades 

práticas simuladas através da disciplina de Urgência e Emergência, porém, essa disciplina não 

oferece atividade prática em serviço de urgência pré-hospitalar. 

As falas dos participantes descrevem o SAMUC como um setor que traz algo novo, 

inexplorado até o presente momento. Consideramos que a busca por este estágio acontece 

pela necessidade de fortalecer a prática e associar a teoria que é abordada na disciplina da 

graduação. 

Os participantes da pesquisa retratam a participação no SAMUC com muita ansiedade 

pela presença do inesperado. Fazem parte dessa prática o exercício das habilidades 

especificas, que envolvem o conhecimento das técnicas, bem como a resolução dos conflitos. 

Os alunos que já trabalham possuem facilidade da gestão do processo de trabalho, eles 

buscam se situar no cenário de prática e a escala de atividades por profissional. Existe ainda a 

discussão da possibilidade de antecipação aos problemas que possivelmente poderiam ocorrer, 
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tendo em vista a área de trabalho que estão pleiteando. Reconhecendo o cenário de prática, 

conhecendo os papeis, advém a segurança no agir.    

No primeiro dia queria saber de tudo (...), onde estavam os materiais, como 

funcionava, quem estaria na escala comigo. Como já trabalho, sei que a gente 

precisa se antecipar aos problemas e como o setor de urgência é muito dinâmico 

estava ansiosa e queria que nada desse errado comigo e com quem eu precisasse 

socorrer. (A8) 

 

Primeiro dia tudo é novo, então a gente tem essa, essa (...), esse receio de conhecer o 

novo. Então a gente começa conhecendo a papelada, conhecendo as descrições que 

tem que fazer, materiais e tudo. Como passando o tempo, você se torna mais seguro 

das atividades que você faz, além de conhecer o ambiente você já sabe o que 

provavelmente você tem de atendimento, pega uma rotina daquele ambiente. (A1) 

 

Nos primeiros dias como era novidade, a gente ficava mais em pânico. Qualquer 

pessoa que entrasse aqui já dava um medo (risos), por não saber bem o que é, 

ansiedade (... com risos). Mas agora é natural (...), tenho mais segurança para mexer, 

qualquer coisa‖. (A2) 

 

Então (...) eu prestava atendimento aos alunos no campus da UNIGRANRIO em 

Caxias, é (...) primeiros socorros e aos funcionários também (...), o serviço se 

estendia ao shopping da faculdade. Então a gente atendia a esses 03 públicos que se 

tinha algum problema de hipotensão, de pressão alta, alguma coisa emergencial que 

a gente pudesse resolver. (A3) 

 

Na primeira semana fiquei preocupada pois era a minha primeira vez em um setor de 

atendimento pré hospitalar, estava ansiosa com o que faria no decorrer do estágio. 

(A6) 

 

Dias et al. (2014) analisa a situação dos alunos de um curso técnico de Enfermagem e 

percebe os sentimentos de medo e ansiedade ao passar pelo estágio. Neste estudo estes 

sentimentos foram ocasionadas pela sensação de insegurança, despreparo diante das 

demandas cotidianas inerentes ao exercício profissional, necessidade de fazer com que os 

pacientes sintam-se seguros mediante aos seus cuidados. 

O SAMUC é um cenário de aprendizagem de prática de futuros profissionais da área 

de Enfermagem que gera ansiedade e exige a aproximação entre aluno e profissional de 

campo, agindo como suporte para superação das dificuldades encontradas. Os alunos 

experimentam este sentimento quando colocados frente a novas situações, sob as quais não 

têm domínio e com as quais têm que lidar, experimentando esse sentimento (DIAS et al., 

2014). 

Gisi et al. (2000) destaca que o estágio propicia tanto a competência técnico-cientifica 

quanto a compreensão das implicações do trabalho no contexto das relações sociais. Portanto, 

não é tão-somente exercício pré-profissional, ou uma atividade prática qualquer, mas é 

fundamentalmente um espaço que poderá propiciar além do saber-fazer especifico de sua área 

de formação também o desenvolvimento da criatividade, da autonomia, da ética e da 
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solidariedade quando os alunos, ao se confrontarem com situações reais, nelas intervêm, sob a 

supervisão de professores e profissionais do campo de estágio. 

Destacamos os estudos de Santos (2014) em relação aos benefícios e pontos positivos 

do estágio extracurricular remunerado, o qual permite o intercâmbio e a troca de novos 

conceitos e estratégias apreendidos pelo aluno através da vivência diária; a construção de uma 

rede de contatos com pessoas influentes do meio corporativo; o financiamento das próprias 

despesas por meio do estágio extracurricular remunerado; o direito a alguns benefícios, como 

alimentação e transporte; permite angariar referências profissionais para o currículo. 

A proatividade e antecipação de problemas tem íntima relação com a prática do 

planejamento escrito e mental, que deriva da experiência continuada dos profissionais com 

situações cotidianas. Um aluno com proatividade tem iniciativa, busca de conhecimentos, 

assume responsabilidades, antecipa e soluciona problemas e previne prejuízos. Carvalho, 

Valsecchi e Pelloso (2003) reiteram que o estágio supervisionado não é apenas um lugar para 

aplicar conhecimentos, mas o local privilegiado para desenvolver a identidade profissional, 

para detectar problemas próprios da profissão, para refletir e para tomar decisões.       

Durante o desenvolvimento do EER no SAMUC as atividades desenvolvidas pelos 

participantes foram em sua maioria aferição de Pressão Arterial e Curativo. Os destaques 

feitos pelos alunos estão voltados para os dois (02) procedimentos que mais realizaram no 

EER. 

a gente pegava muito (...) atendimento verificação de PA, muita pressão arterial 

(A2). 

 

(...) o serviço se estendia ao shopping da faculdade. Então a gente atendia à esses 03 

(três) públicos que se tinha alguma problema de hipotensão, de pressão alta, alguma 

coisa emergencial que a gente pudesse resolver. (...) normalmente (...) a maior parte 

é verificação de pressão arterial, é (...) pode ser tanto de funcionários, alunos e de 

pessoas que vem até a brigada (...) (A3). 

 

verificar pressão (...), fazia curativos em algumas pessoas quando tinham alguma 

queda, era mais verificar pressão (A4). 

 

o maior número é de aferir pressão arterial mesmo (...) (A7). 

 

Esta informação foi ratificada na observação participante realizada na unidade do 

SAMUC e no relato apresentado no Livro de Ocorrências do Setor: 

 
(...) Chegou uma pessoa que solicita verificar a PA pois está se sentindo mal. A2 

pede para ela sentar, pega o aparelho verifica a pressão, constata que está dentro dos 

limites de normalidade e orienta a procurar o posto de saúde para marcar consulta 

(Observação 1/A2 ). 

 

Apresentamos também, o relato dos participantes no Livro do Setor: 
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08:00 h - Assumo plantão com setor organizado, sem pendências. 

10:00 h - Aferição de PA (110x80 mmHg) de (nome da pessoa). Orientada a 

procurar atendimento no posto de saúde. (Relato de A2). 

 

14:00 h - Aferição de PA (100x70 mmHg) de (nome da pessoa). Paciente relata não 

possuir nenhuma doença e não fazer uso de medicamentos. Orientada quanto à 

alimentação, pois a paciente relatou não ter almoçado, e qualquer alteração voltar ao 

setor de atendimento e procurar atendimento no posto de saúde. (Relato de A6). 

 

Percebemos que o aluno desenvolve ações básicas durante o atendimento: aferição de 

pressão arterial e realização de curativos. As atividades que foram destacadas além destas 

foram: ataque epilético; dores abdominais; desmaios; síncopes e quedas. Consideramos que o 

aluno pense ser complexo atuar em atividades como: parada cardiorrespiratória e traumas, que 

pode levar o profissional a expandir seu agir nas ações da equipe de saúde. Ao serem 

indagados sobre quais as ações realizadas durante o estágio, relatam que: 

A gente pegava muito (...) atendimento verificação de PA, muita pressão 

arterial. É (...) tivemos já (...) alguns atendimentos com pessoa tendo ataque 

epilético (...). Em época de prova acho que o pessoal desenvolvia sistema 

nervoso, ficava mais nervoso, mais nervoso (repete), acontecia muito de 

dores abdominais, alguns momentos alguns desmaios, sincopes, mas também 

pegamos algumas, casos de acidentes, no caso de próprios funcionários, de 

casos de queda onde teve problema, lesão à nível craniano (A1). 

 
Então (...) eu prestava atendimento aos alunos no campus da UNIGRANRIO 

em Caxias, é (...) primeiros socorros e aos funcionários também (...), o 

serviço se estendia ao shopping da faculdade. (...) pode ser tanto de 

funcionários, alunos e de pessoas que vem até a brigada, normalmente 

pessoas que passam mal e acionam a brigada com desmaios, baixa de pressão 

(...) (A3). 

 

o maior número é de aferir pressão arterial mesmo, nas épocas que a 

UNIGRANRIO esta em semana de prova a gente atende também alguns 

desmaios, crises nervosas (A7). 

 

A expectativa do acadêmico é executar ações complexas, e até tem um diagnóstico 

empírico sobre em quais momentos podem surgir situações que demandem maior cuidado e 

atenção, quando destaca os períodos de prova, nos quais ocorrem desmaios e síncopes; bem 

como acidentes relacionados com o trabalho dos funcionários da Instituição. A razão que 

persiste nesta etapa inicial do trabalho do aluno é a instrumental, vinculada ao conhecimento e 

à ação, para obter o controle teórico e prática dos objetos, privilegiando o sujeito que conhece 

em detrimento das situações, necessidades e clientes. 

Um aspecto que devemos observar e reafirmar ao acadêmico durante o transcorrer de 

seu curso de graduação é o reconhecimento da atenção básica como elemento articulador da 

rede de atenção à saúde, como porta de entrada e ordenadora da rede. Dessa forma, o aluno 

deve reconhecer que o seu atendimento constitui-se em uma demanda espontânea constituída 
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de estudantes, funcionários e a comunidade, de onde devem ser encaminhados os casos de 

pacientes crônicos em episódios de piora do quadro de saúde e urgências de menor gravidade.  

Na vigência de situações de emergência, os alunos estão capacitados para identificar 

precocemente os casos graves, iniciar manobras de suporte básico de vida e acionar o serviço 

de remoção para que haja a adequada continuidade do atendimento. Tais atribuições estão 

definidas na Política Nacional de Atenção Básica (2011), bem como na Política Nacional de 

Atenção às Urgências (BRASIL, 2006) e na Política Nacional de Humanização (BRASIL, 

2010). 

Os participantes da pesquisa apontam que os conteúdos teóricos, principalmente os 

abordados, nas disciplinas de Semiologia e Semiotécnica e de Urgência e Emergência foram 

importantes para subsidiar as ações desenvolvidas no SAMUC, como afirmam ao ser 

perguntados sobre quais  conteúdos abordados na graduação foram utilizados: 

 
olha todo conteúdo que foi aplicado (...) é (...) principalmente na parte de 

paciente crítico e emergência (...) todo momento foi utilizado e também 

semiotécnica (A1).  

 

muita coisa, principalmente Urgência e Emergência (A2).  

 

Semiologia Básica, Urgência e Emergência também serviu muito para o 

primeiro atendimento, saúde do adulto também, do idoso reforçou bastante 

(A3). 

 
os conteúdos de Urgência e Emergência ajudaram muito (...), foi os 

conteúdos que a gente mais via  (A4). 

 

antes de iniciar o estágio extracurricular estudei os conteúdos da disciplina de 

urgência pré hospitalar, com o passar do tempo comecei/precisei estudar 

também semiologia e semiotécnica, pois é mais o perfil dos atendimentos 

aqui do SAMUC (A5). 

 

consegui aplicar bastante alguns conteúdos de urgência pré e de semiologia 

que estudei em sala de aula (A7). 

 

os conteúdos de semiologia foram os que eu mais vivenciei e consegui 

aplicar, algumas noções de emergência pré hospitalar também (A8).  

  

A disciplina Semiologia e Semiotécnica, atualmente é descrita no currículo como 

Processo de Cuidar em Enfermagem - PCE, e ocorre nos três (03) primeiros períodos da 

graduação, respectivamente. O foco da disciplina é apresentar ao aluno o processo cuidar 

cuidado, através da sistematização da assistência de enfermagem com ênfase no diagnóstico 

através da taxonomia de NANDA, discutir o papel do enfermeiro na sociedade e na equipe de 

saúde, a partir dos instrumentos básicos de enfermagem e os marcos teóricos e conceituais da 

profissão (UNIGRANRIO, 2014). 

No que diz respeito à disciplina de Urgências e Emergências Pré Hospitalar, os 

conteúdos são abordados no 4
0
 período com o intuito de subsidiar as ações para o cuidado 
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emergencial, além de contextualizar as iniciativas do Governo Federal para o enfrentamento 

das situações de urgência e emergência através do SUS, através da Política Nacional de 

Atenção às Urgências (BRASIL, 2006). 

 

Categoria 2. O Desenvolvimento dos Estágios do Eu profissional do Acadêmico de 

Enfermagem durante as atividades no SAMUC. 

Para a construção desta categoria utilizamos como base o instrumento de observação, 

descrito anteriormente no Quadro 04 - Roteiro para Observação Sistemática, que traz as 

principais nuances que o aluno deve exibir no transcorrer de seu estágio. Neste instrumento, 

apresentamos as características a serem exibidas pelos alunos, vinculadas aos estágios de 

desenvolvimento, que envolvem a ação instrumental quando da realização das ações técnicas 

de enfermagem e a sua consequente aprendizagem e a prática comunicativa. 

 

Quadro 9 – Estágios de desenvolvimento da Identidade do Eu Profissional 

 

Estágios Significado 

Simbiótico Interesse próprio.  

Egocêntrico 

Reconhece as regras culturais e as interpreta em termos de consequências 

objetivas da ação e estabelece trocas equivalentes para atender seus 

carecimentos.  

Sócio-

Cêntrico-

Objetivista 

Reconhece que não basta interpretar as falas segundo seus interesses e que 

depende da interação com outros sujeitos para que possa construir algo.  

Universalista 
Apresenta capacidade de pensar por hipóteses, de refletir, de trabalhar com 

diferentes discursos. Não aceita "ingenuamente" as normas, analisa-as à luz 

de princípios. 

Fonte: Santos, 2014. 

 

Para melhor conhecer o desenvolvimento dos estágios do eu profissional deste aluno, 

temos que observar a presença deste ser no mundo (escolar e profissional) e as relações que 

estabelece com vários elementos no cenário da prática que envolve interesses, a linguagem, 

capacidade de aprendizagem e a ação social (ARAGÃO, 1992). Neste estudo foi possível 

observar os dois mundos: escolar e profissional, tendo em vista que o setor de atuação estava 
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concentrado vinculado a faculdade e que o EER explora o segmento profissional, tendo em 

vista a ausência do docente neste cenário. 

Ao ler a transcrição das entrevistas, juntamente com o relato das observações 

realizadas e com as anotações realizadas no livro do setor, identificamos, de acordo com os 

estágios do Desenvolvimento do Eu profissional, que os acadêmicos participantes do EER no 

SAMUC podem ser denominados no estágio Egocêntrico, com tendências para o Sócio-

Cêntrico-Objetivista. Felizmente, não tivemos alunos no estágio simbiótico e continuamos em 

busca de alunos universalistas. Os alunos encontram se em transição do mundo sistêmico, no 

qual rege a razão instrumental e estratégica para o mundo vital, na busca do agir 

comunicativo.  

O que corrobora para a nossa afirmação são as falas dos participantes ao ser 

perguntados sobre fatores que ajudaram no desenvolver de suas atividades durante o estágio e 

quando foram solicitados a comparar as atuações nos primeiros dias do estágio com as 

últimas: 

(...) Através disso a gente conseguia identificar apendicite, através de Sinal de 

Blackburn, Sinal de Murphy, conseguia identificar varias possíveis patologias, 

vários problemas que poderiam estar associado. Então (...) toda forma de 

aprendizado, inclusive não só na graduação como nos casos à parte que a graduação 

oferecia, foi aplicada diretamente no SAMUC (A1). 

 

A medida que foi chegando o 6
0
, 7

0
 e 8

0
 período, amadurecimento profissional foi 

assim, espetacular. Realmente colocar em prática, assimilar a teoria da sala de aula 

com a prática do campo de estágio, isso ajudou muito. Eu (...) no momento é (...) só 

enxergo fatores positivos, acho que negativos nenhum, não me atrapalhou, a carga 

horária era suficiente para estudar e conseguia estar no local, por ser dentro da 

faculdade também facilitou bastante (...). Então assim, eu não consigo no momento 

pontos negativos, só agregado mesmo conhecimento e segurança na profissão (A3). 

 

A gente acaba aprimorando os conhecimentos, cada coisa que a acontece (...) a gente 

vai sabendo fazer as coisas melhor, identificar, vai se aperfeiçoando (A4). 

 

 

Diante desses relatos, identificamos que no decorrer das atividades do EER o aluno foi 

capaz de ampliar sua capacidade de observação, de associação entre sinais e sintomas de 

patologias, conseguiu aprofundar seu conhecimento prático o que reverberou em uma maior 

segurança no agir, durante os períodos da graduação. 

Uma questão que deve ser destacada é a necessidade de estar fora do alcance do 

docente e próximo de alguém que possa ratificar suas ações. O aluno precisa e quer a 

supervisão, mas precisa estar longe de avaliações concretas vinculadas a disciplinas. Os 

alunos tendem a se afastar do modelo de relação monológica para dialógica e intersubjetiva, 

necessitando de apoio de profissionais competentes, mediadores do processo de ensinar e 

aprender. 
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Principalmente o contato com pessoas que (...), é qualquer pessoa que pode entrar 

aqui, desde o Reitor, aluno, andarilho e a gente saber se portar melhor. Tanto para 

atendimento quanto para conversar. Tem gente que vem aqui com problemas de 

ansiedade, depressão e vem mais para conversar (A2). 

 

Com o dia-a-dia a gente vai sabendo lidar melhor com os atendimentos do setor, fiz 

amizades com colegas que fazem estágio aqui também, um acaba ajudando ao outro. 

A cada atendimento a gente aprende um pouco, vai sabendo fazer as coisas melhor, 

melhora a interação também com os pacientes pois me sinto mais segura (A5). 

 

De acordo com relatos, a possibilidade de comunicação e interação com os diversos 

segmentos da comunidade acadêmica, os laços de amizade e o fortalecimento do aprendizado 

que o EER proporciona é de grande valia para a sua formação acadêmica e profissional.  

(...) Além de não ter diretamente uma pessoa em cima de você, tipo fazendo 

cobrança de nota e tudo, você consegue pensar melhor né (...) ter atitudes mais 

tranquilas e com isso (...) exercer melhor nossas funções. (...) ao mesmo tempo que a 

gente (...) tem essa vantagem de não ter ninguém cobrando você ali (...), existe uma 

necessidade as vezes de a gente tem um contato maior alguém que pudesse tirar uma 

duvida nossa no momento, por exemplo, (...) momento certo para chamar uma 

ambulância para fazer uma remoção. A gente até liga para o nosso superior, nosso 

supervisor para poder comunicar essa vinda. Mas as vezes, é (...) se há situações, se 

tiver só duas pessoas atendendo com vários pacientes, fica difícil alguém pegar o 

celular ou ir até o nosso supervisor para chamar, então alguém mais próximo seria 

de grande importância (A1). 

 

Eu acho que tinha (...) que ter um (...) acompanhamento direto, assim, do 

profissional já com o conselho (...) que qualquer coisa a gente pudesse manipular 

aqui, fazer (...) se fosse necessário uma punção, botar medicação, mas aqui não é 

permitido porque somos estagiários (A2). 

 

Às vezes eu sinto falta de alguém aqui para acompanhar a gente mais próximo, até 

para ver se estamos fazendo direito, para nos orientar, dar dicas e se precisar até 

chamar a atenção mesmo (A5). 

 

Existe a supervisão dos estudantes executada pelo enfermeiro e pelo médico do 

trabalho, que são vinculados ao Núcleo de Saúde e Segurança do Trabalho - NUSSO. Os 

alunos não realizam ações sem a autorização de um membro superior da equipe. Esta pessoa 

não emite nota ou avalia o aluno de modo a comprometer suas notas no Curso de graduação. 

É uma pessoa disponível que pode tirar dúvidas, o que consideram um modo tranquilo de 

agir. Outros alunos querem uma aproximação mais ostensiva, o que não se relaciona com a 

proposta da atividade, nível de conhecimento do aluno e a necessidade de autonomia. 

A razão que permeia esta atividade é intersubjetiva e não instrumental, pois envolve 

profissionais que têm como objetivo o entendimento das ações de cuidado na Unidade, que 

envolve tomada de posição e papéis a serem desenvolvidos. Habermas destaca que as pessoas 

podem decidir sobre a orientação das ações sociais, não mais por imposição coercitiva externa 

ou interna, mas por uma disposição democrática de dialogar e alcançar o consenso, em função 

da racionalidade das ações (ARAGÃO, 1992). Podemos destacar que a atividade deve ser 
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cumprida por ser uma das exigências de nossa prática profissional, porém, ainda existe uma 

busca pelo conhecimento e a melhor forma é agir com tranquilidade, mantendo a observação 

atenta de um supervisor, como que para conduzir e acompanhar as ações desenvolvidas. Na 

verdade, o que há é a necessidade de comunicabilidade, diálogo que se estabelece para o 

alcance do consenso e aprovação social. 

Em primeira instância destacaremos os acadêmicos que exibiram características 

egocêntricas. 

(...) Como que eu devo me portar ou que eu devo (...), praticamente, manipular a 

pessoa, como proceder ou não proceder, e forma mais segura (A2). 

 

ajudou muito, assim (...) até para trabalhar em outros lugares, foi muito bom (A4). 

 

fazer estágio aqui foi bom pois treinei algumas técnicas e também de como me 

portar frente ao paciente (A7). 

 

A observação ratificou a forma descompromissada que a aluna atua no setor, ao chegar 

e se limitar apenas a acessar a informação contida no livro de ocorrências do setor e não se 

ocupar em observar ou realizar atividades que possam atender a clientes de maior 

complexidade. 

A2 pega a chave com a segurança, abre o setor, liga o ar condicionado e 

computador, olha o livro de ocorrências para saber o que houve no dia anterior ou se 

há alguma recomendação para fazer ou falta ou quebra de algum material. Senta em 

frente ao computador e fica esperando a demanda, abre e-mail, pega material para 

estudar que trouxe consigo (Observação 2/A2). 

 

 

A mesma estudante exibe posicionamentos diferentes frente a atendimentos 

semelhantes, diante do local onde estava no atendimento. No SAMUC exibiu um atendimento 

básico sem demonstrar preocupação com o quadro de saúde apresentado pela paciente e não 

aproveita o momento do atendimento para investigar a condição de saúde e/ou incentivar 

hábitos de vida saudáveis e em um outro atendimento, por estar na sala de professores da 

Escola de Ciências da Saúde, apresenta uma postura proativa e atenciosa. 

Chega uma aluna trazida por colegas relatando tontura e apresentava-se 

pálida. A2 deita a aluna na maca e eleva a cabeceira, pergunta o que houve. A 

resposta é que a aluna é hipotensa e está preocupada com uma avaliação. A2 

afere a PA, verifica hipotensão, eleva um pouco os membros inferiores e 

deixa a aluna deitada e avisa que quando ela melhorar ela pode ir embora. 

Pergunta se ela está com fome, porém, a aluna relata ter almoçado há pouco 

tempo. Após uns 20 minutos a aluna apresenta-se melhor, sem palidez, A2 

afere novamente a PA que se eleva um pouco e a aluna é liberada 

(Observação 2). 

 

Relato do Participante no Livro do Setor 
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15:00 horas: Feito atendimento à (nome da pessoa) com história de tontura. 

Aferido PA (100x60mmHg), após melhora do quadro liberada e orientada a 

procurar Atendimento caso ocorra novamente. 

A2 é solicitada na Sala dos Professores da Escola de Ciências da Saúde pois 

uma professora está passando mal. A2 pega o aparelho de PA e luva e se 

dirige até o local. Ao chegar, encontra a professora sentada em um sofá, se 

apresenta como estagiária do SAMUC e aluna do curso de Enfermagem (8 

período),  afere a PA e constata que está normal, pergunta o que houve, se a 

pessoa se alimentou. A professora relata que ainda não havia almoçado e que 

era hipotensa. Orienta a se alimentar e que qualquer coisa pode chamar 

novamente. Se dirige até a brigada e registra o atendimento no livro de 

registros (Observação 3). 

 

Relato do Participante no Livro do Setor 

14:00 horas - Solicitado atendimento na Sala dos Professores da Escola de 

Ciências da Saúde devido a uma professora estar passando mal. Aferido PA 

(110x80 mmHg), conforme relato a professora não almoçou e está um pouco 

nervosa devido à problemas profissionais. Orientei para ela almoçar e caso 

precise que nos chame novamente. 

 

Essas ações vêm ao encontro do que Aragão (1992), discorre sobre o sujeito com 

características egocêntricas, pois este reconhece as regras culturais e as interpreta em termos 

de consequências objetivas da ação e estabelece trocas equivalentes para atender seus 

carecimentos. 

A seguir, destacaremos os alunos que exibiram características Sociocêntrico-

objetivista: 

Os primeiros dias foram mais difíceis né (...) devido ao 5
0
 período aquela coisa de 

estar meio assim cru, ter ido a estagio só no 4
0
 período, mas a medida que foi 

chegando o 6
0
, 7

0
 e 8

0
 período, amadurecimento profissional foi assim, espetacular. 

Realmente colocar em prática, assimilar a teoria da sala de aula com a prática do 

campo de estágio, isso ajudou muito. No 8
0
 período então, já era tratada como 

enfermeira, a experiência foi muito válida (A3). 

 

antes de iniciar o estágio extracurricular estudei os  conteúdo da disciplina de 

urgência pré hospitalar e fiz um curso de atendimento pré hospitalar nas férias para 

eu me preparar melhor, com o passar do tempo comecei precisei estudar também 

semiologia e semiotécnica, pois é mais o perfil dos atendimentos aqui do SAMUC. 

Está sendo muito válido fazer estágio aqui, pois como não tive vivência nenhuma 

antes de entrar na faculdade, aqui estou conseguindo desenvolver algumas técnicas, 

melhorar minha comunicação e fazer algumas orientações em saúde aos pacientes 

que a gente atende aqui com pico hipertensivo (A5). 

 

Constatamos que estes estudantes reconhecem que não basta interpretar as falas 

segundo seus interesses e que depende da interação com outros sujeitos para que possa 

construir algo.  

Durante a observação participante, identificamos essas características no participante 

da pesquisa, ao demonstrar interação com o colega no momento de sua chegada ao SAMUC, 

bem como com o atendimento realizado por ela: 
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A6 chega ao setor, cumprimenta a colega que estava no setor, conversam 

sobre os atendimentos realizados por essa colega, pergunta se existe algum 

equipamento ao material faltando, a participante conversa sobre uma 

reportagem que assistiu sobre Pré Hospitalar na noite anterior. (observação 

07). 

 

Atendimento realizado para uma pessoa que solicita verificar a PA pois está 

se sentindo fraca e cansada. A6 pede para ela sentar, pega o aparelho verifica 

a pressão, enquanto afere a pressão pergunta se houve algum problema na 

sala, se a pessoa tem algum doença ou se faz uso de alguma medicação, 

constata que está abaixo dos limites de normalidade, pergunta se a pessoa já 

havia se alimentado, diante da negativa, ela orienta a fazer uma refeição leve 

e qualquer alteração voltar ao setor de atendimento. (Observação 5). 

 

Concordamos com Aragão (1992) ao afirmar que o interesse emancipatório que guia a 

ação comunicativa possibilita a crítica racional das formas de agir existentes e que dominam 

os processos de trabalho e que permitem a evolução em estágios de desenvolvimento, tanto ao 

nível do conhecimento quanto da linguagem. 

A busca neste estágio concentra-se numa preocupação voltada para uma experiência, 

juízo, ação e o entendimento mútuo na linguagem (ARAGÃO, 1992). A atividade do aluno 

neste estágio permite estabelecer o entendimento entre indivíduos socializados e a capacidade 

de agir no mundo da vida da equipe de saúde, o qual confere a identidade profissional. 
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5 INTEGRAÇÃO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA DE  

CAMPUS - GRADUAÇÃO: CAMINHOS POSSÍVEIS PARA A PRÁTICA 

PEDAGÓGICA 

 

 

Revelamos neste capítulo reflexões que emergiram a partir da análise das falas dos 

participantes da pesquisa, baseadas nas convicções dos autores, fomentadas pelas publicações 

sobre a temática Atendimento Pré-Hospitalar e Estágio Extracurricular Remunerado. 

O serviço de atendimento pré-hospitalar foi criado no Brasil a partir da publicação do 

―Programa de Atendimento de Emergências Médicas em Vias Públicas‖, em 1986, pelo então 

governador do estado do Rio de Janeiro Leonel Brizola (BRASIL, 1986). Diante disso, outros 

estados da Federação iniciam esse movimento originado no Rio de Janeiro. Com o aumento 

dos índices de acidentes e da grande demanda para atendimento de emergência pré-hospitalar 

e com o intuito de promover um unificação das normas e rotinas e de procedimentos em 

emergência, em 2003 o Governo Federal, através do Ministro da Saúde, Humberto Costa, 

publica a "Política Nacional de Atenção às Urgências" (BRASIL, 2006).  

Com o decorrer os anos, inúmeras iniciativas do poder público são instituídas com o 

objetivo de organizar o atendimento de urgência e emergência, dentre eles destacamos a 

criação da Rede de Atenção às Urgências (BRASIL, 2011), o Programa SOS Emergências no 

âmbito da Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) (BRASIL, 2012) e o 

Programa de Acolhimento à demanda espontânea (BRASIL, 2013). É válido lembrar que 

nesse intervalo de tempo é realizado a 14
a 

Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 2012), 

com recomendações ao Governo Federal no sentido de  priorizar ações de prevenção e 

promoção em saúde, adotando um modelo "preventivo" em contraponto ao modelo 

"hospitalocêntrico". 

Salientamos que essas iniciativas demonstram a mudança da Política de Saúde adotada 

pelo país, e insere o atendimento de urgência nas ações  de atenção primaria em saúde. O 

Ministério, no Caderno de Atenção Básica n
o
 28 (BRASIL, 2011), afirma que: 

... a procura exacerbada por serviços de urgência e especializados (com todas as 

consequências daí advindas), apesar de ser explicada pelo imaginário social e pelas 

influências do complexo médico-industrial, é também modulada pelas ofertas e pela 

capacidade de cuidado da atenção básica. Além de ser uma das principais portas de 

entrada do sistema de saúde, a atenção básica tem que se constituir numa ―porta 

aberta‖ capaz de dar respostas ―positivas‖ aos usuários, não podendo se tornar 

simplesmente um lugar burocrático e obrigatório de passagem para outros tipos de 

serviços. 
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Diante das considerações em relação à (re) estruturação do serviços de atendimento de 

urgência, acredito que o Serviço de Atendimento Médico de Campus - SAMUC, precisa 

incorporar essas mudanças e, proporcionar ao estagiário extracurricular essa vivência e 

reflexão relacionadas às mudanças que o Brasil vem realizando no modelo de Política de 

Saúde. 

Destacamos que a UNIGRANRIO, através de convênio firmado com o Sistema Único 

de Saúde oferece à população, nas dependências do Campus I - Duque de Caxias, serviços de 

Atendimento Odontológico, Consulta Médica e de Enfermagem através dos Ambulatórios, 

além de serviços de Análises Clínicas e Radiológicas. Esses cenários são utilizados também 

como campo de estágio curricular para desenvolvimento das atividades práticas aos alunos 

dos diversos cursos da Área da Saúde vinculados à Escola de Ciências da Saúde - ECS. 

Acreditamos que, além de integrar o SAMUC aos serviços de atenção primária que a 

universidade disponibiliza para a população, é necessário a aproximação com a própria 

academia, através da interação com a disciplina de Urgências e Emergências Pré Hospitalar e 

ao próprio Projeto Político Pedagógico do Curso de Enfermagem (UNIGRANRIO, 2010). 

Essa proposta de integração do SAMUC é ratificada por Santos (2005b), que em seus estudos 

sobre Estágio Extracurricular Remunerado afirma que:  

... existe a necessidade de organização de uma proposta integradora com a academia. 

Não adianta mais ao aluno fugir do docente e encontrar o enfermeiro com exigências 

do local de trabalho. O papel a ser impresso pelo aluno depende da ação integrada de 

enfermeiros assistenciais e docentes, com vistas a encaminhar este aluno para o 

mercado de trabalho com condições de disputa por um espaço e de melhor atender 

com qualidade a clientela e funcionários. Outro aspecto discutido é a ausência de 

supervisão qualificada e conhecedora dos principais aspectos a serem abordados 

com os alunos. O supervisor não conhece o aluno e muito menos o que lhe interessa 

aprender. 

 

Sugerimos como estratégia para essa integração a inserção desses estagiários 

extracurriculares nas campanhas de vacinação junto aos colaboradores da UNIGRANRIO que 

são realizadas pelo Núcleo de Saúde e Segurança Ocupacional - NUSSO, na campanha 

recomendada pelo Ministério da Saúde e realizada anualmente intitulada "Outubro Rosa" 

sobre prevenção e detecção ao Câncer de Mama e Útero; realização de Ações de Educação em 

Saúde sobre temas recomendados pelo Ministério da Saúde (Obesidade, Hipertensão, 

Diabetes, Desnutrição Infantil, Prevenção ao Tabagismo, Álcool e outras drogas, Saúde 

Bucal, entre outras) e ações de Rastreamento de Hipertensão e Diabetes nas próprias 

dependências do Campus I - Duque de Caxias, haja vista, o quantitativo de alunos, 

colaboradores e comunidade que acessam as dependências da universidade diariamente.  
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Vislumbramos também, a participação desses acadêmicos nas atividades simuladas 

realizadas pela disciplina de Urgências e Emergência Pré-Hospitalar sobre atendimento às 

emergências clinicas e traumáticas, com o intuito de instrumentalizá-los para uma prática 

cientifica, crítica e reflexiva. 

A importância do suporte e apoio do professor para minimizar a ansiedade do aluno, 

auxiliando-o a adquirir autoconfiança, reduzindo o sofrimento psíquico provocado pelo medo 

de errar e pela insegurança diante dos desafios que terá que enfrentar ao transferir para 

situações reais, no ambiente hospitalar (DIAS, 2014), a aprendizagem ocorrida em aulas de 

laboratório, é explicitado por um dos entrevistados no discurso a seguir:  

 ... existe uma necessidade as vezes de a gente tem um contato maior alguém que 

pudesse tirar uma dúvida nosso no momento, por exemplo, (...) momento certo para 

chamar uma ambulância para fazer uma remoção (A1). 

 

Nossa proposta de integração surge mediante a afirmativa de Habermas (2016), que a 

partir desse fluxo, são estabelecidos troca de saberes sistematizado, acadêmico e popular, que 

terá como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a 

realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação 

efetiva da comunidade na atuação da Universidade. 

Concordamos com Santos (2005b) ao afirmar que além de instrumentalizadora deste 

processo dialético entre teoria e prática, o exercício do EER também é um trabalho 

interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. Quanto ao ensino, existe a 

possibilidade de criar-se um conceito inovador de sala de aula, que não se limita ao espaço 

físico da dimensão tradicional, mas compreenda todos os espaços, dentro e fora da 

universidade, em que se realiza o processo histórico-social com suas múltiplas determinações, 

passando a expressar um conteúdo interdisciplinar, como exigência decorrente da própria 

prática, tornado o aprendizado ativo e significante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse estudo emergiu da minha prática profissional associado à vivência enquanto 

aluno da graduação durante o movimento estudantil. À época considerei que o estágio 

extracurricular remunerado, dentre as atividades complementares recomendadas e até mesmo 

ofertadas pelas instituições de ensino superior, seria uma das mais importantes ao aproximar o 

aluno do mundo do trabalho, sem a mediação de um docente, por oferecer uma gama de 

oportunidades de interação, ações de enfermagem, vivência de situações conflituosas além de 

uma remuneração que auxiliaria nos custos com o curso de graduação e também com 

atividades culturais e de lazer. 

Desde o início da minha carreira profissional me aproximo e programo minhas ações 

para a atuação no setor de atendimento ao paciente gravemente enfermo, quer seja no 

atendimento pré ou intra-hospitalar. Considero que o profissional atuante no serviço de 

emergência desenvolve, além do conhecimento técnico cientifico acerca dos cuidados  de 

enfermagem e das doenças que acometem a população, uma capacidade de interação, de 

verbalização, de ação com outros membros da equipe assistencial, administrativa, com 

pacientes e também familiares e também se faz necessário a reflexão para solucionar situações 

conflitantes e com alto índice de estresse envolvido.     

No momento que fui convidado a participar da (re) estruturação do serviço de 

atendimento de emergência da UNIGRANRIO que possui um programa de estágio 

extracurricular remunerado, vislumbrei a possibilidade de unificar essas duas temáticas em 

um estudo aprofundado. 

A procura por desenvolver pesquisa e melhorar minha qualificação profissional 

através do curso de Pós Graduação strictu senso, surge inicialmente ao participar da reunião 

ampliada do Núcleo de Pesquisa Educação e Saúde em Enfermagem (NUPESENF) durante o 

9
0
 Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem (SENPE) ocorrido nas dependências da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, no ano de 2009.  

A participação nas reuniões do NUPESENF, a possibilidade de cursar como aluno 

especial da disciplina Metodologia do Ensino em Enfermagem, cursos sobre metodologia da 

pesquisa e encontros com a orientadora desse estudo, Prof. Dr
a
. Maria da Soledade Simeão 

dos Santos, possibilitaram o melhor desenvolvimento da temática de estudo, a delimitação dos 

objetivos da pesquisa, a metodologia adotada, bem como à aproximação e aderência à Teoria 

da Ação Comunicativa de Jürgen Habermas. 
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Ao participar das disciplinas do curso de Pós Graduação, fui agraciado com inúmeras 

contribuições para este estudo que partiram dos colegas de turma e das professoras, além dos 

encontros para orientação, que proporcionou um direcionamento para leituras e adequações, 

possibilitando um importante aprendizado e autonomia para o desenvolvimento dessa 

pesquisa. 

Destaco também o as contribuições dos integrantes da banca no processo de seleção ao 

mestrado e as da banca de defesa de projeto, em relação à questão norteadora, aos objetivos e 

ao caminho metodológico para o desenvolvimento desse estudo. Na banca de qualificação, ao 

apresentar os dados coletados e analisados discutimos a melhor forma de realizar essa análise, 

ressalto que os questionamentos nos fizeram refletir para um aprofundamento e clareza nessa 

fase da pesquisa. 

Os setores que foram envolvidos com a pesquisa, desde o processo de seleção ao 

mestrado até a finalização do estudo, sempre apresentaram-se dispostos a colaborar, 

atendendo aos pedidos de acesso aos documentos, liberação dos participantes da pesquisa para 

a entrevista e da nossa inserção ao setor de atendimento pré hospitalar para a observação 

participante, denominado SAMUC.  

Essa parceria e convivência que se estabeleceu no decorrer da pesquisa foram de 

grande valia para o desenvolvimento da pesquisa em todos os aspectos, fato esse que 

permitirá que as informações contidas e evidenciadas por esse estudo possam ser amplamente 

divulgadas para a comunidade acadêmica, através da construção de artigos e materiais para 

congresso que abordem a temática Educação em Enfermagem e em especial para os locais de 

desenvolvimento da pesquisa, onde destacamos a Escola de Ciências da Saúde da 

UNIGRANRIO, o setor de RH e o SAMUC, e também ao núcleo de pesquisa que o estudo 

que foi fomentado, o NUPESENF. 

Considero importante destacar o aprendizado por parte do pesquisador que vos escreve 

em relação à realização das entrevistas e da observação participante, devido ao desafio que 

essa etapa apresentou no que tange à necessidade de não interferir durante esses 

procedimentos e a necessidade de "despir-se" do papel de professor nesse momento.  

Compreendemos que a questão norteadora mostrou-se aplicável e correlacionada ao 

objeto de estudo e aos objetivos, ao permitir os questionamentos necessários para uma 

compreensão de suas relações, bem como as implicações para o processo de interação do 

acadêmico de enfermagem com o mundo do trabalho em relação ao seu processo de ensino-

aprendizagem. 
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Afirmamos que os objetivos: Identificar a atuação do acadêmico de enfermagem 

inserido no Estágio Extra Curricular do Serviço de Atendimento Médico de Campus – 

SAMUC, Analisar a autonomia do acadêmico de enfermagem diante das atividades 

desenvolvidas durante o EER do SAMUC e Descrever o processo de construção da Identidade 

do Eu Profissional, do acadêmico de enfermagem durante as atividades do EER no SAMUC. 

Estes objetivos foram alcançados, na medida em que ajudaram na obtenção dos resultados 

necessários às nossas discussões. 

Destaco que não somente os objetivos foram alcançados baseando-se nos estudos 

realizados utilizando a triangulação de fontes, mas contemplamos todas as informações 

relacionadas à coleta de dados, utilizando como base a literatura que norteia e organiza o 

atendimento de emergência, por documentos institucionais do cenário da pesquisa, de 

materiais e documentos publicados pelo poder público ou por pesquisadores e instituições não 

ligadas à esfera governamental, ampliando essa busca e embasamento não somente nas áreas 

da Saúde e da Educação.  

O nosso enunciado-alcance dos objetivos é apoiado nos resultados que foram obtidos 

através das entrevistas e observações realizadas e que fizeram emergir as categorias para o 

tratamento dos resultados da pesquisa. Foram identificadas duas (02) categorias que são: 

Categoria 1 - Decisões e Ações dos Acadêmicos de Enfermagem no Serviço de Assistência 

Médica de Campus - SAMUC e Categoria 2 - O Desenvolvimento dos Estágios do Eu 

profissional do Acadêmico de Enfermagem durante as atividades no SAMUC. 

Na Categoria 1, intitulada como "Decisões e Ações dos Acadêmicos de Enfermagem 

no Serviço de Assistência Médica de Campus - SAMUC", apresentamos o cotidiano das ações 

realizadas pelos alunos no decorrer do EER no SAMUC, o ambiente de atuação, a rotina 

diária do serviço, bem como a utilização de conteúdos abordados nas disciplinas da graduação 

no desenvolvimento das atividades. Identificamos a preocupação do aluno em conhecer o 

setor que ele está inserido, dos instrumentos que este precisa preencher, dos recursos humanos 

e materiais que o serviço dispõe, dos tipos de atendimento que são feitos no SAMUC. 

Durante o desenvolvimento do EER no SAMUC as atividades desenvolvidas pelos 

participantes foram em sua maioria aferição de Pressão Arterial, identificamos que a 

expectativa do aluno é executar ações complexas e até tem um diagnóstico empírico sobre em 

quais momentos podem surgir situações que demandem maior cuidado e atenção, quando 

destaca os períodos de prova, nos quais ocorrem desmaios e síncopes; bem como acidentes 

relacionados com o trabalho dos funcionários da Instituição. A razão que persiste nesta etapa 

inicial do trabalho do aluno é a instrumental, vinculada no conhecimento e na ação, para obter 
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o controle teórico e prática dos objetos, privilegiando o sujeito que conhece em detrimento 

das situações, necessidades e clientes. 

Com a categoria 2, denominada "O Desenvolvimento dos Estágios do Eu profissional 

do Acadêmico de Enfermagem durante as atividades no SAMUC" identificamos, de acordo 

com os estágios do Desenvolvimento do Eu profissional, que os acadêmicos participantes do 

EER no SAMUC podem ser denominados no estágio Egocêntrico, com tendências para o 

Sócio-Cêntrico-Objetivista. Felizmente não tivemos alunos no estágio simbiótico e 

continuamos em busca de alunos universalistas.  

Os alunos encontram se em transição do mundo sistêmico, no qual rege a razão 

instrumental e estratégica para o mundo vital, na busca do agir comunicativo, afastando-se do 

modelo de relação monológica para dialógica e intersubjetiva, necessitando de apoio de 

profissionais competentes, mediadores do processo de ensinar e aprender. A razão que 

permeia esta atividade é intersubjetiva e não instrumental, pois envolve profissionais que tem 

como objetivo o entendimento das ações de cuidado na Unidade, que envolve tomada de 

posição e papéis a serem desenvolvidos. 

A partir das reflexões frente à análise dos dados, através do capítulo 5 ―Integração 

Serviço de Atendimento Médico de Urgência de Campus vis a vis Graduação em 

Enfermagem: caminhos possíveis para a prática pedagógica‖ apresentamos uma proposta de 

integrar o SAMUC aos serviços de atenção básica que a universidade disponibiliza para a 

população e também à própria academia, através da interação com a disciplina de Urgências e 

Emergências Pré-Hospitalar e ao próprio Projeto Político Pedagógico do curso de 

Enfermagem da UNIGRANRIO.  

Sugerimos como estratégia para essa interação a inserção desses alunos do EER nas 

campanhas de vacinação junto aos colaboradores da UNIGRANRIO que são realizadas pelo 

Núcleo de Saúde e Segurança Ocupacional – NUSSO, na campanha recomendada pelo 

Ministério da Saúde e realizada anualmente intitulada ―Outubro Rosa‖ sobre prevenção e 

detecção ao Câncer de Mama e útero, realização de ações de educação em saúde sobre temas 

recomendados pelo Ministério da Saúde (obesidade, hipertensão, diabetes, desnutrição 

infantil, prevenção ao tabagismo, álcool e outras drogas, saúde bucal, entre outras) e ações de 

rastreamento de hipertensão e diabetes nas próprias dependências do campus I – Duque de 

Caxias, haja vista, o quantitativo de alunos, colaboradores e comunidade que acessam as 

dependências diariamente da universidade.   

Vislumbramos também, a participação desses alunos nas atividades simuladas que são 

realizadas pelas disciplina de Urgências e emergências Pré-Hospitalar sobre atendimento às 
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emergências clínicas e traumáticas, com o intuito de instrumentalizá-los para uma prática 

cientifica, crítica e reflexiva. 

Mediante os achados e as discussões que se seguiram, vislumbramos que a pesquisa 

apresenta contribuições para as áreas do ensino, pesquisa e assistência. Afirmamos que para o 

ensino, à medida que possibilitamos aos acadêmicos inseridos no Estágio Extracurricular 

Remunerado, relatarem sobre suas expectativas, as ações desenvolvidas e as implicações deste 

para o seu processo de ensino-aprendizado durante a graduação em Enfermagem, 

evidenciamos lacunas a serem exploradas, além de confirmarmos a potencialidade de saberes 

e interações que o serviço de emergência possibilita, bem como da prática pedagógica 

reflexiva que a modalidade EER proporciona.  

Apoiamo-nos na conclusão de Oliveira et al. (2009) que considera a enfermagem uma 

profissão que precisa possuir o saber teórico e o prático, as formas de entendimento do 

cuidado podem ser bem mais compreendidas e exploradas pelos futuros profissionais ao 

realizarem estágio extracurricular, que proporciona benefícios no que diz respeito à aquisição 

de maior habilidade no desempenho profissional.  

Estudos relataram a importância das contribuições do estágio extracurricular para 

aquisição de conhecimento teórico, habilidades técnicas, tornando-se o sujeito, crítico e 

reflexivo em suas ações, favorecendo dessa maneira a troca de experiências (ALMEIDA et 

al., 2012). 

Por realizarmos uma revisão de literatura ampliada, consideramos que o estudo 

contribui para o desenvolvimento de novas pesquisas, pois atualiza as referências acerca da 

temática EER, bem como evidencia que a iniciativa da UNIGRANRIO de ofertar estágio 

extracurricular remunerado em atendimento Pré Hospitalar é pioneira no Brasil. Diante disso, 

esse estudo tem a responsabilidade de compartilhar os achados junto à comunidade acadêmica 

com o intuito de fomentar e nortear novas iniciativas em relação à essa modalidade nos 

serviços de emergência.  

Destacamos que o Roteiro elaborado para a realização da observação sistemática 

apresentado no Quadro 04, poderá ser utilizado para novos estudos que surgirão, podendo ser 

utilizado na íntegra ou com adaptações, de acordo com a realidade do pesquisador. Saliento 

que esse estudo proporciona inter-relação com o Grupo de Pesquisa ―O mundo do trabalho, 

comunicação e educação em Enfermagem‖, integrado ao Núcleo de Pesquisa Educação e 

Saúde em Enfermagem – NUPESEnf da Escola de Enfermagem Anna Nery/Universidade 

Federal do Rio de Janeiro – EEAN/UFRJ, em relação à produção de estratégias pedagógicas 

para a formação do enfermeiro e suas repercussões no processo de trabalho em saúde. 
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Ao apresentarmos como cenário da pesquisa o setor de emergência pré hospitalar, 

tínhamos a intencionalidade de reconhecê-lo como uma área de conhecimento específica e 

que requer educação permanente dos profissionais, capacitação, interação, comunicação, 

proatividade e embasamento teórico cientifico, por isso, acreditamos que os Enfermeiros ao 

atuarem nesse cenário utilizem as vivências relatadas no estudo para fortalecer sua prática 

profissional, bem como apoiar acadêmicos e enfermeiros que se apresentem motivados em 

atuar nessa área. 

Para finalizar nossas considerações, apresentamos fragmento do preâmbulo do Código 

de Ética dos Profissionais de Enfermagem (COFEN, 2007): 

"A Enfermagem compreende um componente próprio de conhecimentos científicos 

e técnicos, construído e reproduzido por um conjunto de práticas sociais, éticas e 

políticas que se processa pelo ensino, pesquisa e assistência. Realiza-se na prestação 

de serviços à pessoa, família e coletividade, no seu contexto e circunstâncias de 

vida. O aprimoramento do comportamento ético do profissional passa pelo processo 

de construção de uma consciência individual e coletiva, pelo compromisso social e 

profissional configurado pela responsabilidade no plano das relações de trabalho 

com reflexos no campo cientifico e político". 
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APÊNDICE B - DELIMITAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES UTILIZADAS COMO BIBLIOGRAFIA 

Participantes Objetivos Métodos Resultados 

Alunos que realizam 

estágio extracurricular 

em um ambulatório 

de uma instituição 

privada de ensino. 

Descrever as contribuições do 

estágio extracurricular para a 

formação profissional dos 

acadêmicos do curso de 

enfermagem que integram o 

Estágio Extracurricular em uma 

instituição privada de Belo 

Horizonte - MG.  
 

Relato de Experiência 

e Revisão de 

literatura. 

A participação no estágio extracurricular permitiu 

relacionar a teoria com a prática vivenciada. Há 

favorecimento de uma postura crítica e pró-ativa dos 

futuros enfermeiros. 

Acadêmicos de 

Enfermagem de um 

hospital público de 

grande porte 

localizado em Belo 

Horizonte - MG. 

Descrever e analisar como 

acadêmicos de enfermagem de m 

hospital público de Belo 

Horizonte (MG) percebem as 

contribuições, ideal (desejada) e 

real (efetiva), do estágio 

extracurricular para a formação e 

o desenvolvimento de suas 

competências profissionais, dada 

a importância desse tipo de 

atividade para a formação 

acadêmica e profissional do 

estudante.  
 

Estudo descritivo com 

análise de dados 

quantitativos. 

Contribuição para o desenvolvimento das competências 

profissionais, principalmente no que tange aos processos 

de aprendizagem de ordem técnica, em detrimento à face 

gerencial. Percebeu-se a necessidade de estreitamento 

entre as instituições de ensino com os serviços de saúde. 

Publicações 

Cientificas à cerca de 

Estágio 

Extracurricular 

Remunerado. 
 

Demonstrar o índice de produções 

cientificas feitas por enfermeiros 

sobre Estágio Extracurricular.  

Revisão de Literatura.  Constata-se a necessidade de tratar do tema Estágio 

Extracurricular em enfermagem de forma cientifica e 

sistematizada, pois o número de publicações são 

insuficientes para dar consistência teórica ao preceptor 

dos estudantes. 

Acadêmicos de 

Enfermagem que 

Relatar uma experiência vivida 

por 03 estudantes de enfermagem 

Relato de Experiência 

e Revisão de 

A experiência do estágio extracurricular é valiosa, não 

só para o aluno, mas também para a equipe de 
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participam do Estágio 

Extracurricular no 

Hospital Municipal de 

Jucás - CE. 

num hospital municipal, 

enfatizando a importância do 

estágio extracurricular para a 

formação dos acadêmicos de 

enfermagem do curso de 

graduação. 

 

Literatura. enfermagem, que compartilha o seu saber e o seu fazer. 

A experiência proporcionou uma reflexão, estabelecendo 

um pensamento crítico em relação à atitudes e ações 

desenvolvidas.  

Estudantes da área da 

Saúde vinculados ao 

Estagio 

Extracurricular 

Remunerado da 

Secretária de Estado e 

Defesa Civil do Rio 

de Janeiro.  

Organização didática da proposta 

de estágio, com foco no 

planejamento e avaliação do 

Estágio Extracurricular 

Remunerado. 

Pesquisa Qualitativa, 

descritiva e 

exploratória. 

O estágio extracurricular remunerado é um processo 

formador e pontuado em vivências que configuram ao 

estagiário certo grau de maturidade. Evidenciado 

ausência de avaliações em algumas unidades de Saúde e 

isso confronta com o processo de aprendizagem, já que 

avaliar, faz parte do aprendizado. Em algumas unidades 

o estudante se depara com uma disparidade operacional  

e falta de apoio que a motivação ao estágio diminui, a 

ponto de igualar-se apenas à motivação dada pela bolsa 

auxilio.   

  

 

Discentes que 

desenvolveram 

atividades 

extracurriculares em 

Unidade de Terapia 

Intensiva. 

Relatar a experiência de discentes 

que desenvolveram atividades 

extracurriculares em Unidade de 

Terapia Intensiva. 

Relato de Experiência.  O desenvolvimento de estágio extracurricular deve ser 

estimulada, pois através dessa atividade ocorre a união 

dos conteúdos teóricos à prática vivenciada no campo, 

favorecendo assim o espírito crítico do estudante. A 

execução de vivências em campos de interesse do 

graduando favorece uma oportunidade de (re) 

construção de conceitos, posturas e soluções diante da 

realidade que se apresenta no cotidiano do profissional 

enfermeiros. 

 

Acadêmicos de 

Enfermagem que 

participa de Estágio 

Relatar a experiência acadêmica 

desenvolvida em uma unidade 

coronariana em um hospital de 

Relato de Experiência. Durante o desenvolvimento do Estágio Extracurricular 

houve acolhimento e vinculo. O campo proporcionou 

estimulo para busca de embasamento teórico das ações e 
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Extracurricular em 

uma Unidade 

Coronariana. 

 

ensino. 

 

possibilitou uma vivência no campo das relações 

interpessoais.  

Alunos do estágio 

extracurricular 

remunerado, Gerentes 

de Enfermagem e 

Enfermeiros do 

Serviço de Educação 

Continuada.  

Compreender como o estágio em 

uma instituição hospitalar privada 

pode contribuir no processo de 

formação de competências dos 

enfermeiros, Identificar o perfil do 

enfermeiro requerido pelo 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz 

em relação ao conjunto de 

conhecimentos, habilidades e 

atitudes profissionais, avaliar o 

estágio extracurricular 

remunerado segundo a percepção 

dos alunos que vivenciaram esta 

experiência e problematizar as 

expectativas da diretora 

assistencial e dos enfermeiros 

gerentes e da enfermeira do 

Serviço de Educação Continuada 

quanto ao perfil do enfermeiros 

para a instituição.  

 

 

Pesquisa Qualitativa, 

descritiva e 

exploratória 

O Estágio Extracurricular pode ser uma das maneiras de 

formar competências, exercitando-as na prática ao 

colocar os alunos diretamente em contato com os 

problemas enfrentados pelo enfermeiros na prática 

profissional. O EER mostra-se como oportunidade de 

aprendizado prático enquanto esses alunos ainda estão 

sendo preparados com uma base de conhecimentos 

teóricos advindos da universidade. Evidenciou a 

importância da avaliação e do acompanhamento desse 

aluno pelo enfermeiro da instituição. Concluiu-se que o 

graduando vai formando sua imagem idealizada de 

profissional a partir da realidade que lhe é apresentada e 

por esse motivo, a instituição que oferta essa modalidade 

de estágio e que receberá alunos em processo de 

formação deve cuidar da manutenção de um grupo de 

profissionais que estejam capacitados também para 

exercer a função de ensino. 

Alunos de 

enfermagem na 

condição de 

estagiários do Projeto 

Rondon. 

Reconstruir, a partir dos fatos, a 

história do Projeto Rondon, 

implantado no período da ditadura 

militar, em meio à turbulência 

política pós-64, até sua extinção, 

em 89 e descrever a metodologia 

Pesquisa Qualitativa, 

através de análise 

crítica e exploratória 

de literatura sobre o 

tema. 

O foco do Projeto Rondon era a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, bem como a 

necessidade de desenvolvimento, integração nacional e o 

preparo dos universitários para a cidadania. Na área da 

saúde, com importante atuação dos alunos do curso de 

Enfermagem, buscou-se reduzir o risco de doença e 



73 

educativo-assistencial, bem como 

as estratégias de ensino adotadas 

pelas universidades no estágio dos 

estudantes de enfermagem. 

outros agravos, permitir o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação. 

Bolsistas Estudantes 

de Enfermagem. 

Construção de um programa de 

acompanhamento dos alunos de 

enfermagem tendo como interface 

o currículo formal e o informal, 

através do estágio extracurricular. 

Pesquisa Qualitativa, 

descritiva, 

exploratória, de 

abordagem teórico-

filosófica baseada na 

perspectiva 

hermenêutica-

dialética. 

As bolsistas estudantes de enfermagem ingressam em 

um espaço profissional institucionalizado, utilizando 

mais a razão instrumental do que a prática autônoma - 

razões comunicativa e crítica - como fundamentação das 

ações do enfermeiro. Considerando que o Estágio 

Extracurricular  é uma oportunidade ímpar de 

aprendizado e que existe a necessidade da participação 

efetiva da Instituição de Ensino no acompanhamento 

destes alunos, formulamos propostas que reorientem a 

ação dos bolsistas, frente as diretrizes da Secretaria 

Municipal de Saúde e a integração com as 

Universidades, utilizando como o instrumento a 

Extensão Universitária. Este proporciona a oportunidade 

de elaboração da práxis de um conhecimento acadêmico 

e, no retorno à Universidade, docentes e discentes trarão 

um aprendizado que, submetido à reflexão teórica, será 

acrescido àquele conhecimento. 

 

Alunos do 4
0
 ao 8

0
 

períodos da Escola de 

Enfermagem  da 

Universidade Federal 

de Minas Gerais. 

Interpretar a realidade concreta do 

Estágio Extracurricular, Explicitar 

as influências do Estágio 

Extracurricular no processo de 

formação dos alunos de 

enfermagem e Evidenciar as 

contradições que levam os alunos 

de enfermagem a buscar o Estágio 

Extracurricular. 

 

Pesquisa Qualitativa, 

descritiva e 

exploratória, na 

perspectiva dialética.  

A dicotomia teoria/prática, presente na escola e no 

estágio extracurricular, não favorecendo a práxis, leva os 

alunos a adaptarem e não superarem os conflitos vividos 

no processo de aprendizagem. Passar de uma postura 

ocultadora para uma desveladora das contradições 

presentes na formação é o grande desafio para a escola. 
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Alunos de 

Enfermagem que 

desenvolvem Estágio 

Extracurricular 

Remunerado. 

Divulgar a experiência de um 

hospital com alunos de 

enfermagem em estágio 

extracurricular remunerado.  

Relato de Experiência. Integração dos estagiários com a Equipe de 

Enfermagem. Contratação desse aluno após formado 

pelo hospital que ofereceu essa modalidade pedagógica. 

Críticas em relação às rotinas do hospital, pois eram 

diferentes das instituições que os alunos desenvolviam 

estágio curricular.  

 



75 

 

APÊNDICE C – ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

 

Codinome: 

Idade: 

Sexo:  

Período em que está matriculado: 

 

Perguntas 

 

 

01 – O que você realiza (ou) durante o EER no SAMUC. 

 

02 – De que forma os conteúdos abordados na graduação foram utilizados durante as ações 

desenvolvidas no Estágio Extracurricular Remunerado no SAMUC? 

 

03 – Compare sua atuação nos primeiros dias do EER no SAMUC com as suas últimas 

atuações. 

 

04 – O que você considera de fatores que ajudaram o desenvolver de suas ações durante o 

EER no SAMUC?   

 

05 – O que considera de fatores que prejudicaram o desenvolver de suas ações durante o EER 

no SAMUC? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO PARA CONFECÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO 

 

 

 

Data: __________________      Horário: ______________________ 

 

Situação Observada: _____________________________________________________ 

 

Local da Observação:_____________________________________________________ 

 

Sujeitos envolvidos na observação (Codinome):________________________________ 

 

Descrição da Observação:_________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Itens alvo da observação 

 

01 – Comunicação 

02 – Interesse demonstrado frente à situação 

03 – Organização e Atitude frente à situação 

04 – Conhecimento Aplicado frente à situação 
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APÊNDICE E -  TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(De acordo com as normas da Resolução nº 466, do Conselho Nacional de Saúde de 

12/12/2012) 
 

Você está sendo convidada (o) para participar da Pesquisa ―O Estágio Extracurricular 

Remunerado em Enfermagem no serviço de Atendimento Médico de Urgência de Campus da 

Universidade do Grande Rio – UNIGRANRIO‖.  Você foi selecionado para a pesquisa por 

participar do Estágio Extracurricular Remunerado do Serviço de atendimento Médico de Campus 

- SAMUC e sua participação não é obrigatória. A qualquer momento você pode desistir de 

participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador ou com a Universidade do Grande Rio Prof. José de Souza Herdy - 

UNIGRANRIO. Os objetivos dessa pesquisa são: Identificar as atividades do acadêmico de 

enfermagem inserido no Estágio Extra Curricular do Serviço de Atendimento Médico de Campus 

– SAMUC. Discutir a Identidade do Eu Profissional do acadêmico de enfermagem durante as 

atividades do EER no SAMUC. Analisar a autonomia do acadêmico de enfermagem diante das 

atividades desenvolvidas durante o EER do SAMUC. 

 Sua participação nesta pesquisa consistirá em conceder uma entrevista ao pesquisador 

e ser observado durante o desenvolvimento do Estágio Extracurricular Remunerado. 

 Os riscos relacionados com sua participação são o de ser identificados através da 

pesquisa, porém, asseguramos que serão seguidas todas as recomendações para que esse risco 

não ocorra. 

 Os benefícios relacionados com a sua participação são o de proporcionar discussão à 

cerca do tema Estágio Extracurricular Remunerado. 

 As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o 

sigilo sobre sua participação. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua 

identificação, através de codinomes em que se utilizará a letra A, seguido de um número. 

 Uma cópia deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor 

(a), podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento com os pesquisadores responsáveis Prof. Dr. Maria da Soledade Simeão dos Santos 

e Ms. Fábio José de Almeida Guilherme no e-mail soleed@openlink.com.br e 

prof.fabioguilherme@yahoo.com.br ou no telefone (21) 99450032 e (21) 989196869. 
 

__________________________________________ 

                           Pesquisador Responsável  
 

 Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 

pesquisa e concordo em participar.  

 O pesquisador me informou que o projeto foi aprovado pelos Comitês de Ética em 

Pesquisa em Seres Humanos da UNIGRANRIO, localizada na  Rua Prof. José de Souza 

Herdy, 1160 – CEP 25071-202 TELEFONE (21).2672-7733 – ENDEREÇO ELETRÔNICO: 

cep@unigranrio.com.br e da Escola de Enfermagem Anna Nery/Hospital Escola São 

Francisco de Assis - Rua Afonso Cavalcante 275 / Cidade Nova. Tel: 2293- 8148 R: 228 e-

mail: cepeeanhesfa@gmail.com. 

Rio de Janeiro, _____ de ______ de 20___. 
 

_________________________________________ 

                                                                      Sujeito da Pesquisa 

 

mailto:cep@unigranrio.com.br
mailto:cepeeanhesfa@gmail.com
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ANEXOS 

 

ANEXO A - REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

CURRICULARES 

 

 

SOCIEDADE NILZA CORDEIRO HERDY DE EDUCAÇÃO E CULTURA S/S LTDA, 

MANTENEDORA DA  UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO “ PROFESSOR JOSÉ 

DE SOUZA HERDY” – UNIGRANRIO " 

CONSEPE- Conselho de ENSINO E PESQUISA 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES CURRICULARES - 

ACC 

 

Art. 1º  As Atividades Complementares Curriculares (ACC) compreendidas no currículo 

pleno dos cursos de Graduação da Universidade do Grande Rio ―Prof. José de Souza Herdy‖ 

– UNIGRANRIO são estatuídas pelo presente Regulamento, sendo o seu integral 

cumprimento indispensável para a colação de grau. 

 

Art. 2º  A presente regulamentação de funcionamento atende aos objetivos de: 

a) buscar uma maior integração entre os corpos docente e discente; 

b) flexibilizar o currículo pleno do curso; 

c) proporcionar ao discente maior aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-instrumental; 

d) aprofundar os graus de multiprofissionalidade e de interdisciplinariedade necessários à 

formação acadêmica dos egressos; 

e) diversificar e enriquecer a formação  humanística oferecida nos Cursos de Graduação; 

f) desenvolver no discente a competência de resolver problemas, de construir suas próprias 

oportunidades e de manter-se em processo de atualização de conhecimento; 

g) possibilitar ao discente autonomia na ampliação de seu universo cultural e enriquecimento 

de seu processo formativo; 

h) promover a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

Art. 3º  Os discentes dos Cursos de Graduação deverão cumprir, obrigatoriamente, a carga 

horária de Atividades Complementares Curriculares definida no Projeto Pedagógico do Curso 

a que se encontra vinculado na Instituição. 

Parágrafo Único. As horas de que trata este artigo deverão ser cumpridas em, no mínimo, 

quatro atividades diversificadas. 

 

Art. 4º  As Atividades Complementares Curriculares deverão ser realizadas durante o período 

em que o aluno estiver regularmente matriculado em Curso de Graduação da UNIGRANRIO, 

podendo ser cumpridas a partir do primeiro período de matrícula. 

 

Art. 5º As Atividades Complementares Curriculares a serem reconhecidas para efeito de 

aproveitamento da carga horária encontram-se assim organizadas:  

 

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão (ACC "1") 

 

01- Exercício de monitoria 

02- Participação em pesquisas 
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03- Participação em grupos de estudo sob supervisão de professores 

04- Participação em programas institucionais 

05- Participação nos núcleos multidisciplinares da UNIGRANRIO 

06- Participação na gestão de entidades sócio-culturais, no âmbito universitário 

07- Participação em atividades de extensão da UNIGRANRIO 

08- Projetos sociais externos 

 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional (ACC "2")  

 

01- Congressos, seminários, conferências, palestras e oficinas assistidos 

02- Defesas de Monografias, TCC, Dissertação de Mestrado e Tese de Doutorado assistidas  

03- Eventos, mostras, exposições assistidas 

04- Atividades Culturais (teatro, cinema, visita com orientação) 

05- Cursos à distância 

06- Cursos de extensão universitária 

07- Disciplinas cumpridas em outros cursos de graduação da UNIGRANRIO  

 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos científicos (ACC "3") 

 

01- Artigos publicados em revistas com referee 

02- Artigos publicados em revistas sem referee  

03- Monografias não-curriculares 

04- Apresentação de trabalhos em eventos científicos (pôster, resumo, painel, apresentação 

oral) 

05- Premiação em eventos científicos 

 

Grupo IV: Vivência profissional complementar (ACC "4") 

 

01- Realização de estágios não-curriculares 

02- Realização de estágio em Empresa Junior / Incubadora de Empresa 

Art. 6º  Ficam estabelecidos os seguintes limites e requisitos para aproveitamento da carga 

horária: 

 

Grupo I: Atividades de Iniciação à Docência, Pesquisa e Extensão 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Exercício de Monitoria Até 100h Relatório do Professor 

Orientador/Certificado de 

Monitoria 

Participação em pesquisas   Até 100h Relatório do Professor 

Orientador 

Participação em grupos de estudo sob supervisão 

de professores  

Até 60h Relatório do Professor 

Orientador 

Participação em Programas Institucionais Até 100h Relatório do Professor 

Orientador 

Participação nos Núcleos Multidisciplinares da 

UNIGRANRIO 

Até 100h Relatório do Professor 

Orientador 
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Participação na gestão de entidades sócio-

culturais, no âmbito universitário 

Até 20h Ata da eleição 

Participação em atividades de extensão da 

UNIGRANRIO 

Até 80h Relatório do Professor 

Orientador 

Projetos sociais externos Até 60h Certificado de participação 

e apresentação de relatório 

Grupo II: Atividades para enriquecimento profissional 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Congressos, Seminários, Conferências, palestras 

e oficinas assistidos 

Até 60h Certificado de presença e 

apresentação de relatório 

Defesas de Monografias, TCC, dissertação de 

mestrado e tese de Doutorado assistidas 

Até 20h Certificado de presença e 

apresentação de relatório 

Eventos, mostras, exposições assistidas Até 20h Certificado de presença e 

apresentação de relatório 

Atividades Culturais (teatro, cinema, visitas, com 

orientação) 

Até 20h Certificação de presença e 

apresentação de relatório 

Cursos à distância Até 80h Certificado e apresentação 

de relatório 

Cursos de extensão universitária Até 80h Certificado e apresentação 

de relatório 

Disciplinas cursadas em outros cursos de 

graduação da UNIGRANRIO 

Até 80h Boletim do aluno 

Grupo III: Produção e apresentação de trabalhos  

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Artigos publicados em revistas com referee Até 80h Artigo publicado 

Artigos publicados em revistas sem referee Até 40h Artigo publicado 

Monografias não curriculares/Relatórios de 

Pesquisa 

Até 80h Monografia produzida com 

parecer/avaliação do 

orientador 

Apresentação de trabalhos em eventos científicos Até 40h  Certificado e cópia do 

trabalho  

Premiação em eventos Científicos  Até 40h Certificado da premiação 

Grupo IV: Vivência profissional complementar 

ATIVIDADES CARGA 

HORÁRIA 

REQUISITOS 

Realização de estágios não curriculares Até 100h Atestado de realização,  

apresentação de relatório e 

TCE 

Realização de estágios em Empresa Junior / Até 100h Atestado de realização e 
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Incubadora de Empresa apresentação de relatório 

  

Parágrafo Único. Caberá ao Colegiado de cada Curso de Graduação da UNIGRANRIO 

aprovar um quadro de validação da carga horária unitária de cada atividade. 

 

Art. 7º  As Atividades Complementares Curriculares, quando realizadas durante as férias 

escolares, terão a carga horária computada no semestre letivo subseqüente, desde que 

renovada a matrícula acadêmica. 

 

Art. 8º  Caberá ao aluno solicitar junto ao UNI Atendimento, nos meses de abril e outubro, 

parecer final ao Coordenador Acadêmico do Curso sobre o aproveitamento da carga horária 

da atividade realizada, apresentando original e cópia da documentação comprobatória.  

 § 1.º A solicitação de parecer para aproveitamento da carga horária deverá ser realizada, 

obrigatoriamente, no semestre subseqüente a sua realização. 

§ 2.º  O Coordenador do Curso deverá emitir parecer em, no máximo, 20 (vinte) dias, 

publicando o resultado, procedendo ao registro na ficha do aluno no sistema acadêmico, 

quando for o caso, e encaminhar o processo à Divisão de Administração Acadêmica - D.A.A. 

para arquivo. 

§ 3.º  Não  se aplicam ao formando, isto é, ao aluno matriculado no último Fluxo-Curricular-

Acadêmico-Financeiro de determinada carreira, ou  àquele cujo Plano Semestral de Estudos  

potencialmente o habilita à conclusão do curso, os prazos definidos no caput deste artigo, 

prevalecendo as datas fixadas pela Coordenação Acadêmica. 

 

Art. 9º  Caberá ao Coordenador Acadêmico analisar e emitir parecer sobre as Atividades 

Complementares Curriculares regulamentadas por outras IES em caso de aluno transferido, 

observadas as normas deste Regulamento. 

 

Art. 10  Caberá ao Colegiado de Curso julgar os casos omissos e decidir, em primeira 

instância, sobre os recursos interpostos. 

 

Art. 11  Este Regulamento integra o currículo pleno de cada  Curso de Graduação da 

UNIGRANRIO como anexo, e entra em vigor na data de sua aprovação pelo CONSEPE. 

 

 

Este Regulamento foi aprovado pelo CONSEPE e entrou em vigor no dia  7 de dezembro de 

2004. 

Resolução CONSEPE  n.º 40/04  de 7 de dezembro de 2004. 
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ANEXO B - INFORMAÇÕES OBTIDAS POR E-MAIL JUNTO AO RH DA 

UNIGRANRIO 

 

 

Bom dia Professor Fábio, 

  

 Quando temos vagas para o SAMUC divulgamos no NUCEN da universidade. Segue abaixo 

o anúncio que fizemos no último processo seletivo. 

Oportunidade: ESTÁGIO SAMUC  (ENFERMAGEM / MEDICINA) 
Requisitos: 

Alunos de Medicina: Cursando do 06º ao 09º período. 

Alunos de Enfermagem: Cursando do 05º ao 08º período. 

Deverá ter disponibilidade para cumprir com a carga horária do estágio de  12 horas semanais. 

A universidade oferece bolsa auxílio + vale transporte. 

OBS.:  

 

1-      AS INSCRIÇÕES DEVEM SER FEITAS ATÉ O DIA 20/03/2013. 

2-      OS CURRÍCULOS DEVEM SER ENVIADOS NO CORPO DO E-MAIL E NO 

CAMPO ASSUNTO, DEVE SER COLOCADO O COD. “ESTÁGIO SAMUC” E O 

NOME DO CURSO. 

3-      TODOS OS CURRÍCULOS SERÃO PREVIAMENTE ANALISADOS E SÓ 

PARTICIPARÃO DO PROCESSO SELETIVO AQUELES CANDIDATOS, CUJOS 

CURRÍCULOS ATENDAM AOS REQUISITOS DA VAGA E AOS CRITÉRIOS DE 

ANÁLISE DO RH. 

4-      SOMENTE SERÃO LIDOS OS CURRÍCULOS ENVIADOS NO CORPO DO E-

MAIL E COM O CODIGO DA VAGA. 

Candidatos interessados enviar o CV para: selecao.unigranrio@gmail.com   - Colocar 

no campo assunto do e-mail o código “Estágio SAMUC” e o nome do curso.   

  

 

   

De: Fábio Guilherme [mailto:prof.fabioguilherme@yahoo.com.br]  

Enviada em: sábado, 27 de julho de 2013 11:08 

Para: 
Assunto: Re: Materiais do Processo Seletivo para o SAMUC 

Bom Dia! 

Havíamos conversado que vocês realizam um "edital" que é repassado por e-mail aos alunos 

informando da abertura do processo seletivo.  

Você pode me encaminhar esse texto enviado aos alunos informando da "abertura do processo 

seletivo"? 

Atenciosamente,  

Prof. Fábio Guilherme 

(21) 89196869 

 

  

mailto:selecao.unigranrio@gmail.com
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ANEXO C - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CAMPUS 
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ANEXO C - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CAMPUS (cont.) 
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ANEXO C - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CAMPUS (cont.) 
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ANEXO C - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CAMPUS (cont.) 
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ANEXO C - POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE URGÊNCIA DE CAMPUS (cont.) 
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ANEXO D - DISTRIBUIÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS POR PLANTÃO 
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ANEXO E - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIÁRIO DO 

ALUNO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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ANEXO E - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIÁRIO DO 

ALUNO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO SUPERVISIONADO (cont.) 
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ANEXO E - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIÁRIO DO 

ALUNO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO SUPERVISIONADO (cont.) 
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ANEXO E - FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DIÁRIO DO 

ALUNO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO SUPERVISIONADO (cont.) 

  



93 

 

ANEXO F - DOCUMENTO COM OS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DIÁRIO DO ALUNO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 
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ANEXO F - DOCUMENTO COM OS CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DE 

DESEMPENHO DIÁRIO DO ALUNO EM ATIVIDADES PRÁTICAS E ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO (cont.) 
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ANEXO G - FORMULÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA EM CAMPO 

DE ESTÁGIO 
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ANEXO G - FORMULÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PRÁTICA EM CAMPO 

DE ESTÁGIO (cont.) 
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ANEXO H – APROVAÇÃO DO PROJETO NA INSTITUIÇÃO PROPONENTE 
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ANEXO H – APROVAÇÃO DO PROJETO NA INSTITUIÇÃO PROPONENTE (cont.) 
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ANEXO H – APROVAÇÃO DO PROJETO NA INSTITUIÇÃO PROPONENTE (cont.) 
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ANEXO I – APROVAÇÃO DO PROJETO NA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE 
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ANEXO I – APROVAÇÃO DO PROJETO NA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE (cont.) 
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ANEXO I – APROVAÇÃO DO PROJETO NA INSTITUIÇÃO COPARTICIPANTE (cont.) 
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ANEXO J -  AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DO NOME DA UNIGRANRIO 

 


