
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO AMAPÁ 

CAMPUS BINACIONAL OIAPOQUE 

CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM 

Estágio Supervisionado II: Assistência de Enfermagem em obstetrícia, ginecologia e neonatologia  

 

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 (0,35 cada item) 

 

2.1 Realiza anamnese da paciente  

2.2 Presta assistência de enfermagem à gestante na admissão e preparo para o parto   

2.3 Procede à rotina de admissão para trabalho de parto   

2.4 Avalia as condições de higiene e orienta quanto às mesmas  

2.5 Realiza conduta de enfermagem de acordo com prescrição médica (Punção venosa, 

tricotomia, medicações, etc) 

 

2.6 Prestar adequadamente os cuidados imediatos e mediatos ao RN (aspiração,  peso, 

mensuração, etc) 

 

2.7  Realiza evolução e/ou anotação de enfermagem dentro das normas  

2.8 Utiliza termos técnicos adequados  

2.9  Orienta a cliente quanto ao seu diagnóstico e prognóstico do RN   

2.10 Observar e registra as anormalidades com o RN, quanto a desconforto respiratório, 

cianose das extremidades, tremor, coloração da pele, dificuldade de sucção, sinais de 

infecção, etc 

 



 

 

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

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                      Oiapoque: _____/_____/_______   

                            

  

_____________________________________________ 

Estagiário (a) 

 

_____________________________________________ 

Preceptor (a) 

 

_____________________________________________ 

Supervisor (a) 

 

 

  

 

2.11 Prepara e administra a sala de parto dentro da necessidade  

2.12  Demonstra preocupação com o estado emocional da parturiente e realiza  preparo 

psicológico 

 

2.13  Encoraja a mãe para o aleitamento materno, salientando a importância do leite materno 

para o RN 

 

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

desenvolvimento das atividades 

 

2.15 Orienta quanto à dieta, medicação e cuidados prescritos  

2.16 Possui destreza manual durante o desenvolvimento da técnica  

2.17 Orienta e encaminha a cliente ao serviço de planejamento familiar, de acordo com as 

normas e rotinas 
 

2.18 Capacidade para gerenciar a equipe em campo  

2.19 Organização do posto de trabalho  

2.20 Realiza o censo hospitalar (paciente)  

  


