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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2016 

Unidade curricular 

Prática de Integração: Ensino, Serviço e 
Comunidade IV – PIESC IV 

Departamento 

CCO 

Período 

4° 

Carga Horária Código 
CONTAC 

MD017 
Teórica 

0 

Prática 

162 

Total 

162 

Tipo 

Obrigatória 

Habilitação / Modalidade 

Bacharelado 

Pré-requisito 

PIESC III 

Co-requisito 

------ 

 

EMENTA 

Gestão do acesso ao sistema de saúde regional e local; Evolução do método clínico e 
Entrevista Clínica Centrada na Pessoa; Gestão da Clínica e funcionamento da UBS e 
funções dos profissionais; Comunicação individual e comunitária; Ética profissional; 
Habilidades de entrevista clínica, raciocínio clínico, semiologia, semiotécnica e 
planejamento do cuidado (Gestão do Cuidado). 

OBJETIVOS 

• Definir o que é Gestão da Clínica na Atenção Primária à Saúde, compreendendo os 
processos de trabalho, do cuidado e da ampliação do acesso. 

● Identificar as tecnologias da Gestão da Clínica e as estratégias utilizadas no 
trabalho da equipe multiprofissional. 

● Propiciar o conhecimento da realidade social e de saúde local e regional, através de 
ferramentas de territorialização, diagnóstico comunitário, entre outras. 

● Propiciar ao aluno a integração entre teoria e prática. 
● Sensibilizar para a pesquisa e a busca de informação com as melhores evidências 

científicas, utilizando ferramentas da Medicina Baseada em Evidências. 
● Desenvolver habilidades de comunicação geral e com os pacientes, usuários e 
Comunidade, com mecanismos da Gestão do Cuidado. 
● Desenvolver no estudante atitudes profissionais e éticas. 
● Treinar habilidade de raciocínio clínico. 
● Aprofundar conhecimentos e habilidades de semiologia e semiotécnica para a 
assistência individual, familiar e comunitária. 
● Aprofundar habilidades de realização da entrevista clínica, utilizando o Método 

Clínico Centrado na Pessoa (MCCP) e Registro Clínico Orientado por Problemas 
(RCOP). 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

TEÓRICO-PRÁTICO 
 

CURSO: MEDICINA Turno: Integral 

Ano: 2022 Semestre: Primeiro 

Docente Responsável: Hygor Kleber Cabral Silva 
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UNIDADE EIXO 1 - Gestão da Clínica e do Acesso à Atenção Primária à Saúde: 
● Conceituação sobre Gestão da Clínica e sua importância na atenção à saúde. 
● Aprofundar o conhecimento do Sistema de Saúde, no contexto do Serviço de 
Atenção Domiciliar. 
● Capacidade de identificar aspectos relevantes do território que influenciam a 
organização da agenda e os fatores que dificultam ou ampliam o acesso. 
● Concepções e as modalidades de acolhimento, entendendo as funções de cada 
membro da equipe. 
● Compreendendo o modelo de acesso avançado e sua aplicação na unidade de 
saúde, a fim de diferenciar demanda espontânea de demanda programada. 
● Reflexões sobre a importância do diálogo com a comunidade na implantação de 
tecnologias de acesso. 
● Análises das classificações de risco aplicáveis no acolhimento da Atenção 
Primária à Saúde. 
● Abordagem baseada em problemas relacionados aos temas. 
 
UNIDADE EIXO 2 - A Entrevista Clínica Centrada na Pessoa (ECCP): 
● Descrever a evolução do método clínico na ciência médica 
● Identificar as anomalias do paradigma científico da biomedicina 
● Identificar modelos alternativos à anamnese biomédica e contextualizar o seu 
surgimento histórico/social 
● Abertura da consulta: utilizar modelo de abertura de consulta que permita 
desenvolver o vínculo com a pessoa, identificar a agenda da consulta, negociar 
uma agenda comum para o atendimento atual e próximos encontros; 
● Reunindo as informações: utilizar métodos de exploração que permitam captar 
as ideias, crenças, sentimentos, preocupações, expectativas, além de conhecer e 
explorar o contexto familiar e social da pessoa 
● Reunindo as informações: utilizar técnicas verbais e não verbais para o 
esclarecimento do problema clínico, efetuar registro de maneira condizente com a 
situação clínica, transitar de maneira fluente nos temas da consulta 
● Explicação e planejamento: utilizar técnicas verbais e não verbais para 
providenciar a quantidade e tipo correto de informação para a pessoa e atingir um 
entendimento compartilhado do problema e seu manejo. 
 
UNIDADE EIXO 3 - Gestão do Cuidado (Individual e Familiar): 
● Realização de atendimentos individuais e em atenção domiciliar para 
abordagem da ECCP. Aprofundar conhecimentos de semiologia, semiotécnica e 
anamnese no contexto da assistência domiciliar; 
● Desenvolver habilidades de educação em saúde realizadas na unidade de 
saúde e no contexto domiciliar; 
● Abordagem individual caracterizada por estratégias para realização da consulta 
centrada na pessoa e nos problemas apresentados. Na busca da atenção 
colaborativa e centrada na pessoa, ao reposicionar os usuários nas relações com 
os profissionais de saúde. 
● Construção de Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), como instrumento de 
organização e de sistematização do cuidado construído entre as equipes de saúde 
e os usuários, considerando as singularidades dos mesmos e a complexidade de 
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cada caso. 
● Construção e condução em abordagem familiar, contribuindo no plano de 
prevenção, da investigação e do manejo, compreender o papel da família e sua 
influência na saúde, usando a família como recurso para o cuidado, através de 
ferramentas específicas da abordagem familiar (genograma, ecomapa e ciclos de 
vida). 

METODOLOGIA DE ENSINO 

 
Os estudantes divididos em grupos de 8 a 10 alunos, idealmente, participam de 
atividades teóricas e práticas na UBS, sob supervisão de um professor/preceptor 
médico. Atividades construídas através de protocolos teóricos e clínicos elaborados 
pela coordenação da unidade curricular, baseados nas ferramentas da Medicina de 
Família e Comunidade, da Gestão da Clínica, Gestão do Acesso e da Gestão do 
Cuidado. 
Atividades práticas junto ao Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) do município de 
Divinópolis, divididos em grupos de 2 ou 3 alunos, sob supervisão de um preceptor 
médico e orientação teórica conduzida pelo professor médico responsável. 
Atividades práticas utilizando técnicas para aprimoramento das habilidades de relação 
médico-paciente: problem-based interview, role-play, vídeo-feedback de consultas, 
grupo Balint, dramatização de consultas. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
Nova proposta: 
O aluno será avaliado sob protocolo, no decorrer da prática, em relação a atitudes, 
habilidades e conhecimentos (ANEXO 01) pelo professor e pelos preceptores, através 
de avaliação, formativa pontual e somativa continuada, de habilidades e atitudes. 
Além disso, parte da avaliação formativa será realizada pelo próprio estudante através 
de um formulário de autoavaliação (ANEXO 02). As atitudes serão avaliadas dia a dia 
nos quesitos responsabilidade, pontualidade, relacionamento com pares e pacientes e 
auto desenvolvimento. A avaliação cognitiva consta de participação em seminários e  
construção de portfólio reflexivo (ANEXO 03). 
● Avaliação formativa: 60 pontos (20 pontos para conhecimentos, 20 pontos para 
habilidades e 20 pontos para atitudes) 
● Portfólio reflexivo: 15 pontos 
● Seminário: 15 pontos 
● Autoavaliação: 10 pontos 
 
Obs.: Ao final do semestre, o aluno que obtiver nota final inferior a 60 (sessenta) e 
superior a 50 (cinquenta) pontos poderá solicitar a realização de Avaliação 
Substitutiva, conforme critérios e procedimentos constante na Norma 004/2018 do 
Colegiado do Curso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

1. GUSSO, G; LOPES, JMC; DIAS, LC. Tratado de Medicina de Família e 
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2. Princípios, Formação e Prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2018. 2432 p. 
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2008. 
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ANEXO 01 
Guia Calgary – Cambridge para o processo de 
comunicação e entrevista médica modificado 

INICIANDO A SESSÃO 
 
Estabelecendo o contato inicial: 

1. Cumprimente o paciente e pergunte o seu nome; 
2. Apresente-se e anuncie o objetivo e a natureza da consulta; obtenha 

consentimento, caso necessário; 
3. Demonstre respeito e interesse; deixe o paciente confortável. Identificando as 

razões para a consulta; 
4. Identifique os problemas, os motivos ou questões que o paciente apresenta. 

Use questões abertas (“Qual o problema que o traz à consulta?” ou “Quais os 
motivos que o trazem à consulta médica?” ou “O que está acontecendo com o 
senhor?”; 
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5. Ouça atentamente à declaração inicial do paciente, sem interrompê-lo ou 
dirigi-lo; 

6. Confirme os problemas principais e estimule a revelação de outros problemas 
(“Então o senhor está sentindo dor de cabeça e cansaço. Sente mais algum 
incômodo?”) 

7. Negocie a agenda levando em conta as necessidades do paciente e as suas 
necessidades 
 

REUNINDO AS INFORMAÇÕES 
 
Explorando os problemas do paciente: 

8. Encoraje o paciente a contar o(s) problema(s), nas suas próprias palavras, 
desde o início até o presente; 

9. Use questões iniciais abertas e posteriormente mude para um questionamento 
com questões mais fechadas, sem dirigir as respostas do paciente; 

10. Ouça atenciosamente, permitindo que o paciente complete suas declarações 
sem interrupção. Deixe tempo para que o paciente reflita sobre as suas 
perguntas antes de responder e possa prosseguir após breve pausa; 

11. Use facilitadores verbais e não verbais (encorajamento, silêncio atencioso, 
repetição, parafraseando, interpretando); 

12. Preste atenção na comunicação verbal e não verbal (linguagem corporal, fala, 
expressão facial), nas escapatórias e nas concordâncias; 

13. Esclareça as declarações do paciente que não estejam claras ou necessitam 
de detalhamento; 

14. Periodicamente, resuma para verificar o seu entendimento sobre o que foi dito; 
peça ao paciente que corrija a sua interpretação dos fatos e corrija se 
necessário; 

15. Use linguagem clara, concisa, facilmente inteligível para formular as questões 
e os comentários; evite ou explique de forma adequada qualquer jargão; 

16. Estabeleça datas e a sequência de eventos; 
 

Habilidades adicionais para o entendimento do ponto de vista do paciente: 
17. Explore apropriadamente e determine ativamente: Ideias do paciente (crenças, 

causas); Preocupações relacionadas aos problemas identificados; 
Expectativas (objetivos; quais ajudas o paciente espera para cada um dos 
problemas); Efeitos: como cada problema afetou a vida do paciente; 

18. Encoraje o paciente a expressar seus sentimentos; 
 

PROVIDENCIANDO ESTRUTURA PARA A CONSULTA 
 
Organize de forma clara: 

19. Resuma ao final de cada linha de questionamento para confirmar o 
entendimento antes de passar para a próxima seção; 

20. Passe de uma seção para outra avisando e explicando o objetivo ao paciente; 
 

Preste atenção ao fluxo: 
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21. Estruture a entrevista na sequência lógica; 
22. Preste atenção no tempo e mantenha a consulta no foco; 

 
CONSTRUINDO O RELACIONAMENTO 
 
Usando comportamentos não verbais apropriados: 

23. Demonstre atitudes não verbais apropriadas: Contato visual, expressão facial, 
Postura, movimentos, posição, elementos vocais, tais como volume, 
entonação, velocidade, etc. 

24. Caso seja necessário tomar notas escritas, faça de maneira a não interferir 
com o diálogo, com o fluxo de informações ou com a relação. Posteriormente, 
transcreva a observação na folha do prontuário ou no computador; 

25. Demonstre sinceridade apropriada; 
 

Desenvolvendo a relação: 
26. Aceite a legitimidade da visão e dos sentimentos do paciente; não julgue; 
27. Use empatia para comunicar entendimento e reconhecimento dos sentimentos 

e dificuldades do paciente; reconheça abertamente as visões e sentimentos do 
paciente; 

28. Propicie suporte: expresse preocupação, entendimento, disposição para 
ajudar; reconheça e apoie os esforços para o autocuidado; ofereça parceria 

29. Use sensibilidade para tratar de assuntos delicados e perturbadores; seja 
sensível à dor do paciente principalmente quando da realização do exame 
físico; 
 

Envolvendo o paciente: 
30. Compartilhe pensamentos com o paciente para encorajar o envolvimento 

mútuo; 
31. Explique a razão para determinadas questões ou partes do exame físico que 

não estão diretamente relacionadas com as queixas; 
32. Durante o exame físico, explique o processo e peça permissão; 

 
EXPLICAÇÕES E PLANEJAMENTO 
 
Providenciando a quantidade e o tipo corretos de informação. 
Objetivos: oferecer informações compreensíveis e apropriadas; Avaliar as 
necessidades individuais de informação do paciente; Não restringir e não 
sobrecarregar. 

33. Carga e conferência: forneça informações em quantidades assimiláveis; 
confira o entendimento; use as respostas do paciente como guia para o seu 
procedimento; 

34. Avalie o ponto de partida do paciente: pergunte sobre o conhecimento prévio 
do paciente antes de fornecer a informação; avalie a extensão do desejo do 
paciente pelas informações; 

35. Pergunte ao paciente quais outras informações seriam úteis (etiologia, 
prognóstico); 
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36. Forneça explicações nos tempos apropriados: evite fornecer conselhos, 
informações e confirmações prematuramente; 
 

Ajudando a lembrança acurada e o entendimento 
Objetivo: facilitar o entendimento e a lembrança da informação pelo paciente. 

37. Organize as explicações: divide-as em porções definidas; desenvolva uma 
sequência lógica; 

38. Empregue uma categorização ou sinalização explicita (“Temos três pontos que 
gostaria de discutir. Primeiro...”; “Agora, vamos falar sobre...”); 

39. Use repetição e resumos para reforçar a informação; 
40. Empregue linguagem simples, clara e de fácil entendimento: evite jargão; 
41. Use métodos visuais para apresentar as informações: diagramas, modelos, 

panfletos; 
42. Verifique se o paciente entendeu a informação fornecida. Peça a ele que repita 

nas palavras dele; 
 

Atingindo um entendimento compartilhado 
Objetivos: providenciar explicações e planos relacionados com a perspectiva do 
paciente; Conhecer os sentimentos e pensamentos do paciente a respeito das 
informações fornecidas; Favorecer a interação no lugar da transmissão de mão-
única. 

43. Relacione as explicações com a perspectiva do paciente: em relação às idéias, 
preocupações e expectativas prévias; 

44. Providencie oportunidade e encoraje o paciente a contribuir: faça perguntas, 
procure esclarecimentos e expresse dúvidas; responda apropriadamente; 

45. Identifique e responda adequadamente aos sinais verbais e não verbais; 
46. Estimule o paciente a expressar suas crenças, sentimentos e reações às 

informações fornecidas, termos usados e pontos discutidos; 
 

Planejamento: tomada de decisão compartilhada 
Objetivos: permitir que o paciente entenda o processo de tomada de decisão; 
Envolver o paciente na tomada de decisão até o nível em que ele deseje; Aumentar o 
comprometimento do paciente com os planos feitos. 

47. Compartilhar as próprias ideias quando apropriadas: ideias, pensamentos e 
dilemas; 

48. Envolver o paciente: Oferecer sugestões e escolhas no lugar de diretivas; 
Encorajar o paciente a contribuir com suas ideias e sugestões; 

49. Explorar as opções de gerenciamento; 
50. Identificar o nível de envolvimento que o paciente deseja no processo de 

decisão; 
51. Negociar um plano mutuamente aceitável: Sinalizar a sua própria posição ou 

preferência em relação às decisões disponíveis; 
52. Conferir com o paciente: Se os planos são aceitáveis; Se as preocupações 

foram abordadas; 
 

CONCLUINDO A SESSÃO 
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Planejamento futuro: 
53. Combine com o paciente os próximos passos; 
54. Medidas de segurança: explique ao paciente possíveis resultados 

inesperados, o que fazer se os planos não funcionarem, quando e onde 
procurar ajuda; Reforçando os pontos necessários para o fechamento; 

55. Resumindo rapidamente a sessão e esclarecendo o plano de cuidados; 
56. Conferência final de que o paciente está de acordo e confortável com o plano. 

Perguntar se existe alguma correção, questão ou outro ponto que precise ser 
abordado. 
 

OPÇÕES DE EXPLICAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 
Discutindo as investigações e os procedimentos: 

57. Providencie informações claras a respeito dos procedimentos, i.e, o que o 
paciente pode sentir, como ele será informado dos resultados; 

58. Relacione os procedimentos ao plano de tratamento: objetivos, valores; 
59. Encoraje questões e discussões a respeito de resultados negativos e 

ansiedades; 
 

Discutindo opiniões e o significado de problemas: 
60. Ofereça opinião sobre o que está acontecendo e nomeie se possível; 
61. Revele o racional da opinião; 
62. Explique as causas, os resultados esperados e as consequências de curto e 

longo prazo; 
63. Estimule o paciente a revelar suas crenças, reações, preocupações e opiniões 

Negociando planos de ação; 
64. Discuta as opções (ações, investigação, medicação ou cirurgia, tratamentos 

alternativos – fisioterapia, próteses, aconselhamento – medidas preventivas); 
65. Providencie informações a respeito das ações ou tratamentos oferecidos: 

nomeie as etapas, descreve o funcionamento, os benefícios, as vantagens, os 
efeitos colaterais; 

66. Obtenha a opinião do paciente a respeito das ações, dos benefícios 
percebidos, das barreiras e da motivação; 

67. Aceite a opinião do paciente; defenda opinião alternativa se necessário; 
68. Estimule o paciente a externar suas preocupações e reações a respeito do 

planejamento e do tratamento, incluindo a aceitação; 
69. Considere o estilo de vida do paciente, suas crenças, a sua cultura e suas 

habilidades; 
70. Encoraje o paciente a se envolver na implementação dos planos, a assumir 

responsabilidades e ser autoconfiante; 
71. Questione sobre o sistema de suporte ao paciente; discuta outras alternativas 

de suporte. 
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ANEXO 02 - FORMULÁRIO DE AUTO AVALIAÇÃO 

Assinale um “X” no critério que mais se aproxima de sua avaliação: 
Legenda: I-insuficiente (40%); R-regular (60%); B-bom(80%); O-ótimo (100%) 
 
Nome do Aluno: 
_____________________________________________________________ 
  
1. Apresenta-se ao paciente e o cumprimenta de forma adequada. Apresenta-se e se 
veste adequadamente. 

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

2. Chama o paciente pelo nome e faz contato visual de forma adequada com o 
mesmo. Explica com paciência e em linguagem apropriada as dúvidas do paciente. 

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

3. Sabe ouvir o paciente e intervir adequadamente, dando espaço para o paciente 
falar sobre o que sente e pensa. Busca ganhar e manter a confiança do paciente, 
mostrando interesse genuíno em ajudá-lo.  

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

4. Colhe dados relevantes ao problema trazido, sem desprezar outros 
problemas/queixas relatados ou detectados.  

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

5. Consegue ver a situação do ponto de vista do paciente e de acordo com seu 
contexto, acolhendo seus medos e estando atento para as expectativas do paciente 
em relação a consulta.  

● INSUFICIENTE 
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● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

6. Examina o paciente de acordo com as necessidades do problema apresentado, 
sabendo realizar as manobras adequadamente e em ordem lógica, sempre com 
respeito ao paciente e buscando o conforto do mesmo.  

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

7. Consegue selecionar, organizar e elaborar os dados clinicamente na formulação 
de uma lista de problemas.  

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

8. Registra de forma clara, organizada e priorizando os dados relevantes. 

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

9. Utiliza o tempo de consulta de maneira adequada aos problemas apresentados, 
prolongando-a somente nos casos que necessitam de mais atenção.. 

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

10. Tem um bom relacionamento com os integrantes da equipe, sabendo se dirigir 
aos mesmos, respeitando-os, e sendo disponível.  

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

11. Tem um bom relacionamento com os demais colegas, sendo gentil e educado. 
Está sempre disponível para ajudar e é cuidadoso ao fazer críticas.. 

● INSUFICIENTE 
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● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

12. Participa de atividades educativas com afinco, tendo iniciativa e 
responsabilização na organização e execução de tais atividades.. 

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

13. Participa das reuniões em grupo e dos demais momentos de discussão entre os 
integrantes, com interesse, envolvendo-se nas discussões e proposições.  

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

14. Mostra conhecimento básico adequado para o seu nível de formação.  

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

15. Identifica suas deficiências, pergunta, é interessado e estuda os temas 
propostos.. 

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

16. Estuda por matérias bibliográficas adequadas e referenciadas, preferencialmente 
baseadas em evidências e na APS. 

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

17. Busca novas fontes de informação, tem senso crítico sabendo interpretar as 
evidências para a situação do paciente. 

● INSUFICIENTE 
● REGULAR 
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● BOM 
● ÓTIMO 

18. É pontual e assíduo.  

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

19. Cumpre espontaneamente suas responsabilidades e justifica suas ausências e 
omissões. . 

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

20. Está atento às normas do serviço e/ou da instituição e as cumpre mesmo que não 
esteja sendo supervisionado.  

● INSUFICIENTE 

● REGULAR 
● BOM 
● ÓTIMO 

21. Em uma escala de 0 a 10, considerando todos os aspectos e objetivos do PIESC 
IV, como você classifica o seu desempenho nesta Unidade Curricular? 
 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Insuficiente            Ótimo 

Sugestões, comentários e mensagens. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________  
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ANEXO 03 - PORTFÓLIO REFLEXIVO 

O relatório final do estágio deverá ter formato de um portfólio reflexivo. Essa atividade 

será corrigida pelo preceptor e deve ser entregue na última semana do estágio. 

Importante: O portfólio deverá ser enviado através do Portal Didático (Campus Virtual 

da UFSJ) para que os professores possam ter acesso ao conteúdo e avaliar. 

O Relatório deverá ser feito individualmente pelo estudante, caso contrário, não 

receberá a nota correspondente à esta atividade do PIESC IV. O portfólio deverá 

conter no máximo 15 páginas de conteúdo textual (exceto capa, folha de rosto, 

sumário e referências bibliográficas). 

  

·         Estrutura do Relatório (formatação ABNT): 

A. Parte não textual: 

1. Capa (colocar os locais do estágio do PIESC IV) 

2. Folha de rosto 

3. Sumário 

  

B. Parte textual: 

1. Introdução – informar a expectativa sobre o estágio e o aprendizado; 

caracterizar as instituições e as unidades, ou seja os locais do estágio. 

2. Objetivos - de cada uma das diferentes atividades realizadas no semestre. 

3. Desenvolvimento - e o corpo do relatório, consiste no relato das atividades 

programadas e desenvolvidas com os respectivos resultados e com fundamentação 

teórica. Para sistematizar a apresentação das atividades distribuir em: 

o   Atividades gerenciais; 

o   Atividades educativas; 

o   Atividades assistenciais. 

Podem ser documentadas e ilustradas com tabelas, figuras e/ou fotos, que permitem 

uma visão de conjunto do que foi realizado. Observar para a ordem cronológica dos 

fatos. As atividades podem ser descritas por tópicos repetidos. Para cada dia de 

atividade deve ser entrada um ponto descritor de atividade. 
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C. Considerações - questões pessoais acerca do aprendizado. 

D. Sugestões - questões relacionadas ao processo de estágio e pontos para 

melhorias. 

E. Referências bibliográficas 

F. Apêndices/Anexos 

 

 

 
 
 
 

Aprovado pelo Colegiado em ____ /_____/_____ 
 
 
 
 
 

 
______________________________ 

Professor (a) responsável 
Hygor Kleber Cabral Silva 

______________________________ 
Coordenador (a) 

(Carimbo) 
 


