
CONDUTA DOS ACADÊMICOS EM 

CAMPO DE ESTÁGIO 

 

1. UNIFORME  
1.1. Todo aluno deverá estar adequadamente uniformizado para o estágio. Para 

melhor identificação dos alunos, os mesmos deverão usar:  

1.2. Sapato branco.  

1.3. Jaleco Branco.  

1.4. Calça e camisa Branca.  
 

2. OBJETOS PESSOAIS e ALIMENTAÇÃO  
1.1. As instituições de saúde a serem realizados os estágios não se responsabilizam 

por objetos pessoais de alunos e professores. Os mesmos deverão adentrar ao 

aos locais de estágio sempre que possível munidos apenas de uniforme e 

material de bolso.  

1.2. É proibido fazer qualquer tipo de alimentação na área de assistência das 

instituições de saúde a serem realizados os estágios. O professor deverá 

informar-se sobre os locais específicos para este fím.  

 

3. Ética Profissional - Conduta  frente às situações vivenciadas. 

 

 Cumprir os preceitos éticos e legais da profissão. 

 Prestar assistência de Enfermagem à clientela com justiça, competência, 

responsabilidade e honestidade, sem discriminação de qualquer natureza. 

 Respeitar e reconhecer o direito do cliente de decidir sobre sua pessoa, seu 

tratamento e seu bem estar. 

 Respeitar a privacidade, pudor e intimidade do cliente. 

 Manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua 

atividade profissional, exceto nos casos previstos em lei.  

 Tratar colegas, professor/supervisor e outros profissionais com respeito e 

consideração. 

  

4. Relações Inter – Pessoais 

  

 Relação adequada com equipe de saúde: na convivência com a equipe observa 

o respeito hierárquico e preceitos éticos e sociais. 

 Relação adequada com a clientela: identifica o cliente pelo nome, nunca pelo 

número do quarto e/ou patologia, utiliza pronome de tratamento adequado ao 

sexo e idade do cliente respeitando sua integridade física e moral. 

 Relação adequada com os colegas: demonstra entrosamento, cooperação, 

respeito, senso ético e crítico, independência e motivação. 

 Relação adequada com professor/supervisor: demonstra respeito observando 

senso hierárquico e ético, seguindo as determinações do professor. Aceita 

ordens, críticas e advertências. 

 



5. Responsabilidade e Motivação 

 

 Exatidão no cumprimento dos deveres e compromissos, observação aos 

horários estabelecidos. 

 Cumprimento da carga horária determinada para o curso e/ou estágio. 

 Assume e desincumbe-se das obrigações de sua competência sendo merecedor 

de confiança. 

 Responde pelos atos praticados. 

 Demonstra-se importância às suas obrigações realizando-as da melhor maneira 

possível. 

 Demonstra dedicação e entusiasmo pelas atividades efetuando-as com 

aprimoramento.  

  

6. Postura  
 Delicadeza no trato, boas maneiras, tolerância e cortesia. 

 Expressão corporal, fisionômica e verbal compatível: usar tom de voz 

adequado, andar discreto pelos corredores, sentar-se com postura adequada e 

apenas nas cadeiras. 

 É proibido o uso de gomas e balas, andar em grandes grupos. 

 Evitar reações fisionômicas impróprias como espanto, desagrado, irritação, em 

situações imprevistas ou de maior complexidade e brincadeiras inadequadas. 

  

7. Apresentação Pessoal  
 Higiene corporal satisfatória; 

 Unhas curtas, cabelos presos, maquiagem e uso de jóias discretas; 

 Uniforme limpo e passado; 

 Utilização de crachá e material de bolso completos. 

  

8. Comunicação Oral  
 

10.1. A comunicação oral de padrão efetivo e profissional é feita de maneira clara e 

audível, utilizando linguagem apropriada e correta, com conteúdo organizado, 

pertinente e verdadeiro. 


