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PLANO DE ESTÁGIO -  ESCOLA TÉCNICA VENCER

ESTÁGIO SUPERVISIONADO:

O Estágio será oficializado por meio dos seguintes documentos.

□ Acordo de Cooperação firmado entre a Unidade e a Instituição concedente;

□ Termo de Compromisso firmado entre o aluno, a Concedente e a Instituição de Ensino;

□ Seguro contra Acidentes Pessoais de responsabilidade da Instituição de Ensino;

• Ficha de Acompanhamento de Estágio com registros efetuados pelo estagiário, assinado pelo 
professor de estágio e coordenador da habilitação;

□ Relatório de Atividades preparado pelo estagiário.

0  estágio curricular como procedimento didático-pedagógico, tem como objetivo proporcionar aos 
alunos a complementação do ensino e da aprendizagem social e cultural, pela participação em 
situações reais de vida, de trabalho, de seu meio, em consonância com os programas e calendários 
escolares, a partir dos quais deverá ser planejado, executado, acompanhado e avaliado.

O estágio curricular deverá realizado na Unidade Assistencial designada, na qual o aluno cumprirá a 
carga horária estabelecida por lei, em grade curricular devidamente aprovada, dentro dos horários e 
condições determinadas a critério da unidade, em compatibilidade com seu grau de conhecimento.
O estágio curricular deverá ter sua jornada semanal distribuída em conformidade com o horário regular 
de funcionamento da unidade, sem prejudicar as atividades dos estagiários e com condições 
estabelecidas no Termo de Compromisso do Estagiário. Sua duração não poderá ser inferior a um 
semestre letivo.

ESCOLA TÉCN ICA VENCER se compromete a cumprir todas as condições imprescindíveis para a 
realização do estágio curricular, em conformidade com a legislação que o rege, em compatibilidade 
com os parâmetros estabelecidos pela unidade hospitalar, contribuindo assim, com a formação do 
nosso alunado, proporcionando-lhes integração, em termos de treinamento prático, e de 
aperfeiçoamento técnico, cultural e científico.
O aluno têm o prazo de até cinco anos após a conclusão das disciplinas para completar a carga horária 
de estágio e entregar o comprovante ao setor pedagógico.
O requisito de idade mínima para atuação em campo de estágio é de 17 (dezessete) anos.



GRADE CURRICULAR PRÁTICA PROFISSIONAL - ESTÁG IO

GRAD E CU RRICU LAR ESTÁGIO -  CURSO S TÉCNICO S
CURSOS DISCIPLINAS EM CAMPO CARGA HORARIA TOTAL OBRIGATÓRIA 

EM CAMPO
TÉCNICO EM ANALISES CLINICAS ESTÁGIO SUPERVISIONADO 300 HORAS

TÉCNICO EM ENFERMAGEM
CLÍNICA MÉDICA, CLÍNICA 

CIRÚRGICA, MATERNIDADE, PSF, 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

600 HORAS

TÉCNICO EM RADIOLOGIA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 400 HORAS
TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL ESTÁGIO SUPERVISIONADO 250 HORAS

GRADE CURRICULAR ESTÁGIO -  ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA
CURSOS DISCIPLINAS EM CAMPO CARGA HORARIA TOTAL OBRIGATÓRIA 

EM CAMPO
INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 80 HORAS
UTI NEO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 100 HORAS

GRADE CU RRICU LAR ESTÁGIO -  Q UA LIFICA ÇÃ O  PROFISSIONAL

CURSOS DISCIPLINAS EM CAMPO CARGA HORARIA TOTAL OBRIGATÓRIA EM 
CAMPO

ASB ESTÁGIO SUPERVISIONADO 200 HORAS
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