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HOSPITAL PELÓPIDAS SILVEIRA 

PROGRAMA DE ESTÁGIOS 

ESTÁGIO EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
PRECEPTORES RESPONSÁVEIS  

Mariana Acioly: pelopidasdigital@hps.imip.org.br 

PRECEPTORES COLABORADORES  

Carolina Martins: hps.dep@hps.imip.org.br Mariana Acioly: pelopidasdigital@hps.imip.org.br 

Flaviana Maciel: hps.avalsetorial@hps.imip.org.br Viviane Fragoso: hps.educacao@hps.imip.org.br 

Lídia Lins Sodré: lidia.sodre@imip.org.br Ana Beatriz Mattoso: hps.treinamento@hps.imip.org.br 

TIPO DE ESTÁGIO  

 Estágio não-obrigatório, remunerado de acordo com Lei de Estágios  

OBJETIVO PRINCIPAL  

Participar de equipe de educação em saúde em unidade terciária especializada, familiarizando-se com técnicas 

modernas de transmissão de conhecimentos e reconhecendo diferentes instrumentos de avaliação e 

acompanhamento de ganhos cognitivos. Vivenciar aplicação prática dos conceitos didáticos mais modernos e 

elaborar estratégias de ensino baseadas nessa vivência.   
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

Avaliação curricular e entrevista (fluxo contínuo). Comprovação de disponibilidade para carga horária e 

cronograma de atividades do estágio. (OBS: Outros métodos avaliativos podem ser acrescidos se número de 

candidatos ultrapassar número de vagas)  

DURAÇÃO 

12 meses  

VAGAS  

02 vagas  

REGIME DE TRABALHO  

20h/semanais de acordo com cronograma abaixo: 

 DOM SEG TER QUA QUI SEX SAB 

E1 16-22h 16-22h -- -- 16-22h -- -- 

E2 16-22h -- 16-22h 16-22h -- -- -- 

OBS: 02h semanais de atividade teórica/preparatória 

COMPORTAMENTOS DE ENTRADA 

 Ao iniciar as atividades, o estudante deverá ser capaz de... 
 

Domínio Cognitivo  

 Dominar conceitos básicos a todo profissional de saúde incluindo, mas não limitado à: a) descarte adequado de 

resíduos em Unidades de Saúde, b) Norma Regulamentadora 06 e 32 do Ministério da Saúde e Ministério do 

Trabalho e Emprego (TEM), c) Técnicas de assepsia e antissepsia, d) Noções de isolamento e precauções, e) 

Normativas que regem o SUS.  

 Dominar conteúdos específicos de sua área de formação em saúde  

 Conhecimentos de inglês instrumental  

 Conhecimentos de tecnologia da informação  

 Conhecimentos de estatística descritiva  

 Feedback 

 

Domínio Psicomotor  

 Apresentar interesse em atividades de ensino (magistério, monitorias na área de saúde ou outros)  

 Ser capaz de construir arquivos em processadores de texto, apresentações ilustradas, vídeos-texto e banco de 

dados.  

 Ser capaz de modular a transmissão de conhecimentos complexos à grupos de interesse distintos.  

 Apresentar de modo prático técnicas e procedimentos de sua área de conhecimento  

 Demonstrar bom senso no entendimento das dinâmicas que envolvem grupos de pessoas em cenário de 

aprendizagem  

 Feedback 
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Domínio Afetivo  

 Demonstrar pontualidade e assiduidade com suas obrigações  

 Demonstrar capacidade de cumprir prazos e metas  

 Demonstrar responsabilidade e compromisso com suas atribuições  

 Trabalhar em equipe, respeitando os preceptores, alunos e os demais profissionais  

 Ser capaz de comunicar-se de modo adequado para transmissão de informações em uma equipe 

multiprofissional  

 Desenvolver com diálogo, ética e senso construtivo os diferentes meios de abordagem necessários numa 

avaliação  

 Desenvolver senso crítico nas diversas intervenções e discussões em grupo com equipes interdisciplinar.  

AÇÕES DE NIVELAMENTO (ESTRATÉGIAS DIDÁTICAS)  

Domínio Cognitivo:  
- Seminários  

- Reuniões  

- Debates  

- Leitura dirigida 

- Plataforma Educativa Pelópidas Digital 

Domínio Psicomotor  
- Treinamentos  

- Simulações  

- Uso de modelos  

- Construção de módulos de 

ensino presencial e virtual  

Domínio Afetivo  
- Trabalho em equipe  

- Distribuição de responsabilidades  

- Diálogo  

- Experiências críticas em 

treinamento e avaliação  

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM  

Ao final do programa, o estudante será capaz de...  
 

Domínio Cognitivo   

 Compreender planejamento, objetivos e metas de atividades de ensino  

 Reconhecer vantagens e desvantagens do ensino problematizado em saúde  

 Reconhecer as demandas específicas do a) ensino de adultos, b) treinamento em serviço, c) treinamento em 

área especializada.  

 Aprofundar conhecimentos sobre conteúdos específicos em saúde dentro e fora de sua área imediata de 

atuação  

 Reconhecer características dos currículos baseados em interesse específico  

 Dominar e aprofundar conhecimentos sobre comunicação na equipe interdisciplinar e em grupos de pessoas  

 Dominar os conceitos didáticos referentes a a) apresentações orais, b) publicações  

 Entender vantagens e desvantagens das ferramentas de ensino tradicionais e modernas  

 Conhecer plataformas a) de ensino, b) de busca  

 Feedback 

 

Domínio Psicomotor  
 

 Dimensionar atividades de ensino prioritárias em determinado período de tempo  

 Construir grupos tutoriais de interesse específico  

 Criar protocolos operacionais de atividades de ensino, pesquisa e avaliação em saúde  

 Seguir rotina sistemática de treinamento e avaliação  

 Analisar adequadamente informações em relatórios  

 Analisar e elaborar programas de ação e módulos de treinamento  

 Aplicar conhecimentos de estatística descritiva na análise do ensino em saúde  

 Interpretar os gráficos, tabelas e figuras em conteúdos relacionados à saúde  

 Discernir entre as técnicas apropriadas para intervenção em conflitos, a mais adequada em cenários 

vivenciados.  

 Realizar uma avaliação completa e apropriada de alvo de ensino específico  

 Manusear adequadamente as ferramentas disponíveis na rede de informações em saúde existentes no HPS  

 Usar intervenções preventivas e corretivas de maneira efetiva e coerente  

 Realizar apropriadamente transferência de informação em grupo de trabalho, incluindo passagens de atividade, 

discussões em grupo, apresentação de cenários e outras atividades  

 Sintetizar de maneira objetiva e precisa informações relevantes 

 Feedback 
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Domínio Afetivo 

  

 Repassar adequadamente de maneira verbal ou escrita as informações dentro de sua equipe de trabalho.  

 Ser capaz de identificar a intervenção adequada para uma determinada situação didática e ter embasamento 

 científico-teórico para discutir com o grupo  

 Participar conscientemente de avaliações setoriais focando a intervenção construtiva dentro da equipe de 
trabalho  

 Tornar-se referência como exemplo didático, de atitudes e comportamentos  

 Explicar de forma clara e ética suas a) orientações, b) intervenções, c) críticas  

 Desenvolver uma relação de confiança com seu grupo de trabalho e usuários da rede de informações HPS  

 Contribuir de modo construtivo para crescimento e desenvolvimento do Setor e do HPS  

AVALIAÇÃO  

Avaliação, a ser entregue à Diretoria de Ensino e Pesquisa HPS mensalmente incluirá (mas não estará limitada  

à) ata de frequência, relatório de atividades e produção teórica.  

Desempenho na Plataforma Pelópidas Digital.  

É obrigatória a entrega de Trabalho de Conclusão de Estágio, a ser produzido sob orientação da preceptoria, ao final 

do período de estágio (Ver Normas para p/ estagiários HPS, no site hps.imip.org.br/aba ensino e pesquisa). 

CERTIFICAÇÃO  

Certificação será fornecida pela DEP mediante cumprimento das Condições de Certificação de Estágio (vide DEP 

Online) e demais condições especificadas acima.  

 

 

 


