
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

CAMPUS BINACIONAL OIAPOQUE 

CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

Estágio Supervisionado II:  Assistência de enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Material de 

Esterilização 

Estagiário (a): __________________________________________________________________________ 

Preceptor (a): __________________________________________________________________________ 

Supervisor (a): _________________________________________________________________________  

Local de Estágio: _______________________________________________________________________ 

Período: _________________________ Carga horária cumprida: ______________________________ 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
 

Considerando a importância de sua opinião sobre o desempenho de nossos estagiários do CURSO DE BACHARELADO EM 

ENFERMAGEM, solicitamos a Vsa. que realize a avaliação do estagiário, levando em consideração o valor de cada item com 

assinalado  

 

 

1. Características Pessoais e Regimento de Trabalho (0,3 cada item) 

 

O estagiário demonstrou possuir: 

 

Nota 

1.1 Desempenho nas relações públicas  

1.2 Ética profissional  

1.3 Interesse pelo trabalho  

1.4 Responsabilidade, Assiduidade, Pontualidade  

1.5 Maturidade para função  

1.6 Liderança democrática  

1.7 Integração com o sistema de trabalho-SUS  

1.8 Capacidade para executar as atividades   

1.9 Capacidade para se auto-avaliar  

1.10 Usa uniforme padronizado e material de bolso  

 

2. Características Específicas (0,5 cada item) 

 

 

2.1 Demostra preocupação com o estado emocional do paciente no período perioperatório 

 

 

2.2 Aplica os princípios científicos nos desenvolvimentos de suas atividades no bloco 

cirúrgico 

 

 

2.3 Utiliza técnicas básicas e assépticas em suas atividades 

 

 

2.4 É capaz de improvisar e mesmo assim manter a técnica durante as atividades 

 

 

2.5 Auxilia a equipe cirúrgica 

 

 

2.6 Posiciona o paciente na mesa cirúrgica 

 

 

2.7 Possui destreza manual durante o desenvolvimento da técnica  

 

 

2.8  Sabe identificar os tempos cirúrgicos 

 



 

 

Considerações sobre o desempenho do (a) estagiário (a):  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                      Oiapoque: _____/_____/_______   

                            

  

_____________________________________________ 

Estagiário (a) 

 

_____________________________________________ 

Preceptor (a) 

 

_____________________________________________ 

Supervisor (a) 

 

 

  

 

 

2.9  Sabe identificar os instrumentos cirúrgicos dentro de seus respectivo tempo 

 

 

2. 10 Faz uso das terminologias cirúrgicas quando necessário 

 

 

2.12 Realiza anotação e/ou evolução de enfermagem 

 

 

2.11 Sabe orientar quanto a dieta, medicação e cuidados prescritos  

 

 

2.13 Realiza técnicas de enfermagem observando: Planejamento, mecânica corporal, tempo e 

desenvolvimento das atividades  

 

 

2.14 Dar assistência ao paciente em fase de recuperação pós-anestésica 

 

  


