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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 012/CT/2020 

 

Assunto: Estágio Curricular Obrigatório do Curso de Enfermagem. 

Palavras-chave: Enfermagem; Estágio Obrigatório; Formação. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Olá, sou estudante do curso de Bacharel em Enfermagem, e tenho dúvidas a respeito da 

legislação sobre os estágios obrigatórios da grade curricular. Gostaria de saber qual é a carga 

horária permitida, se é permitido que o aluno faça estágio nos finais de semana e feriados ou 

em horário noturno superior ao horário de aula, se para realizar o estágio necessita de uma 

carteirinha do COREN, se necessita ter seguro para atuar no campo de estágio. Se possível, 

gostaria de saber as leis referentes ao assunto.  

 

II - Resposta Técnica do COREN/SC:  

 

A Resolução CNE/CES nº 3, de 07 de novembro de 2001, que instituiu as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Enfermagem, estabelece em seu 

Art. 7º: Na formação do Enfermeiro, além dos conteúdos teóricos e práticos desenvolvidos ao 

longo de sua formação, ficam os cursos obrigados a incluir no currículo o estágio 

supervisionado em hospitais gerais e especializados, ambulatórios, rede básica de serviços de 

saúde e comunidades nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em Enfermagem. 

Em seu Parágrafo único. Na elaboração da programação e no processo de supervisão do 

aluno, em estágio curricular supervisionado pelo professor, será assegurada efetiva 

participação dos Enfermeiros do serviço de saúde onde se desenvolve o referido estágio. A 

carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá totalizar 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do Curso de Graduação em Enfermagem proposto, com base no 

Parecer/Resolução específico da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação. 
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Os estágios curriculares estão regulamentados pela Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008, do Ministério da Educação, que aborda as questões de estágio relacionados 

a: da definição, classificação e relações de estágio; da instituição de ensino; da parte 

concedente; do estagiário; da fiscalização e das disposições gerais, devendo nortear a 

construção dos estágios curriculares. Em seu Art. 1º Estágio é ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo do educando que esteja 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. § 1º O 

estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 

educando. § 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

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

a vida cidadã e para o trabalho.  

Art. 2°: O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme 

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

pedagógico do curso. § 1º Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, 

cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma. § 2º Estágio não -

obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional acrescida à carga horária regular e 

obrigatória. § 3º As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na 

educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio 

em caso de previsão no projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2008). 

Art.3º §1º o estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor 

da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do 

art. 7º desta lei e por menção de aprovação final (BRASIL, 2008)  

A mesma Lei no Capítulo II, artigos 7 e 8, aborda sobre o Termo de Estágio, entre 

outras obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  

I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente 

legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando 
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as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade 

da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 

II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural 

e profissional do educando;  

III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 

pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  

IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de 

relatório das atividades;  

V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro 

local em caso de descumprimento de suas normas;  

VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus 

educandos;  

VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de 

realização de avaliações escolares ou acadêmicas.  

Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes 

a que se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de 

compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o 

desempenho do estudante.  

Art. 8° É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio 

de concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas 

atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam os Artigos 6 a 14 

desta Lei. 

Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de 

ensino e a parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata 

o inciso II do caput do art. 3 desta Lei. 

No Capítulo III “Da parte concedente” o Art. 9 trata do termo de compromisso, dentre outras 

obrigações do concedente. Art. 9 As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível 
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superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, 

podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  

I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento;  

II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural;  

III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional 

na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar 

até 10 (dez) estagiários simultaneamente;  

IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja 

compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  

V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com 

indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  

VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  

VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 

atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  

Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do 

seguro de que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida 

pela instituição de ensino. 

A Enfermagem segue regramento próprio, a partir da Lei do Exercício 

Profissional (Lei nº 7.498/1986) e seu Decreto regulamentador (Decreto nº 94.406/1987), 

além do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Neste sentido, a Enfermagem atua 

na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde humana, com autonomia e em 

consonância com os preceitos éticos e legais. 

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

com base na legislação supracitada, entende que a carga horária diária de estágio deve ser de 

seis a no máximo oito horas, desde que esteja previsto no PPC do curso e da instituição; 

sugere que os estágios sejam realizados em horários de maior fluxo dos serviços, em horários 

de funcionamento dos serviços, para propiciar mais oportunidades de aprendizado e evitar 

ociosidade no estágio.  Estágios em finais de semana, feriados e no período noturno, podem 
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ocorrer somente quando previstos no PPC do Curso e devidamente justificados. Para 

realização do estágio é obrigatório que o Professor supervisor esteja em dia com as obrigações 

junto ao COREN, salientamos que não existe carteira do COREN para Estudantes. O termo de 

compromisso é obrigatório e deve ser celebrado pelo concedente com a instituição de ensino e 

o educando. O Seguro é obrigatório para todos os Estudantes e é de responsabilidade 

compartilhada entre concedente e instituição de ensino, sendo que, usualmente é a instituição 

de ensino que se responsabiliza.   

 

É a Resposta Técnica. 

 

Florianópolis, 23 de fevereiro de 2020. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

Revisado pela Direção em 02/03/2020. 
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