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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 031/CT/2019 

 

Assunto: Estágio em Enfermagem. 

Palavras-chave: Estágio; Enfermagem; Qualificação profissional. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaria de saber quais as atribuições ou funções que um aluno de nível técnico ou de 

graduação pode realizar quando contratado como estagiário em instituições de saúde.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

Com base na Lei de Estágio nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe 

sobre estágio de estudantes, define estágio como: Ato educativo escolar supervisionado, 

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. 

Esta mesma legislação descreve ainda, que o estágio faz parte do Projeto Político 

Pedagógico do curso, visando o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para 

a vida cidadã e para o trabalho, podendo o estágio ser obrigatório ou não-obrigatório, 

conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do 

projeto pedagógico do curso, ao que: 

O Estágio Obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga 

horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. O Estágio não-obrigatório é aquele 

desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

Na Lei nº 11.788, art. 3º, o estágio, tanto na hipótese do § 1º do art. 2º desta Lei, 

quanto na prevista no § 2º do mesmo dispositivo, (obrigatório ou não obrigatório) não cria 

vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: matrícula; 
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termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de 

ensino e; compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no 

termo de compromisso. 

A Resolução COFEN nº 441/2013 que dispõe sobre participação do Enfermeiro 

na supervisão de atividade prática e estágio supervisionado de estudantes dos diferentes níveis 

da formação profissional de Enfermagem, atualmente encontra-se suspensa devido a medida 

cautelar. Processo Judicial: Agravo de Instrumento nº 0061036-24.2013.4.01.0000/DF, 

Processo nº 0046087-77.2013.4.01.3400. 

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, Resolução 

COFEN nº 0564/2017, que diz:  

(Direitos) Art. 6º Aprimorar seus conhecimentos técnico-científicos, ético-

políticos, socioeducativos, históricos e culturais que dão sustentação à prática profissional.  

(Direitos) Art. 22 Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua 

competência técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à 

pessoa, à família e à coletividade. 

(Deveres) Art. 45 Prestar assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes 

de imperícia, negligência ou imprudência. 

(Proibições) Art. 62 Executar atividades que não sejam de sua competência 

técnica, científica, ética e legal ou que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, à 

família e à coletividade. 

Por fim, a Orientação Fundamentada nº 094/2016 do COREN/SP, que em sua 

conclusão refere: “É importante destacar que o Projeto Político Pedagógico do Curso seja 

conhecido pelos Enfermeiros de Serviços que recebem os alunos e que exista uma articulação 

dos objetivos desse Projeto com os propostos no Serviço de Saúde, para que ambos se 

beneficiem do Estágio e que Serviço, Aluno e Instituição de Ensino possam aprimorar seus 

processos de trabalho e conhecimento na área de Enfermagem.” 

 

Considerando o exposto, o Conselho Regional de Enfermagem de Santa Catarina 

conclui que compete ao coordenador de estágios não obrigatórios da instituição de ensino, 
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delimitar conforme o momento da formação do estudante, as funções que este sob supervisão 

do profissional Enfermeiro da instituição cedente do estágio irá desenvolver. 

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 18 de março de 2019. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 19/03/2019 
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