INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS –
IFNMG
CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM

TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE

Pelo

presente

TERMO

DE

COMPROMISSO

E

RESPONSABILIDADE,

eu,

__________________________________________________, matrícula nº _____________, RG nº
_____________________, aluno (a) regularmente matriculado (a) no Curso Técnico em Enfermagem
do Instituto Federal do Norte Minas Gerais – IFNMG, campus Araçuaí, ao iniciar estágio curricular
supervisionado relativo ao curso supracitado, firmo os seguintes compromissos:
1º) Cumprir a carga horária de seiscentas (600) horas de estágio devidas, concomitante à
realização das disciplinas do curso;
2º) Comparecer em campo de estágio devidamente trajado: blusa branca (não pode ser
transparente e/ou decotada); calça branca (não pode ser transparente e/ou apertada ao extremo);
sapato branco (não pode ser de salto alto, de pano, nem deve possuir salto barulhento); avental/jaleco
branco;
3º) Responsabilizar-se por providenciar a documentação de estágio exigida, e entregá-la
devidamente preenchida e assinada por todos os responsáveis, antes do início do estágio;
4º) Observar a tolerância máxima de 15 minutos para atraso, o que não significa que isto
deva ser uma rotina;
5º) Responsabilizar-se pela guarda e preenchimento da ficha de frequência individual, que
deve ser assinada, diariamente, além de estar devidamente conservada;
§ 1º Ao término do período de estágio, ela deve ser fotocopiada e entregue no Núcleo de
Estágio, ficando o aluno uma cópia de segurança;

6º) Atualizar Cartão Vacinal e fornecer uma cópia a (o) professor (a) supervisor (a), no
primeiro dia de estágio;
7º) Comparecer ao campo de estágio devidamente identificado (a) com uso do crachá;
8º) Tratar professores, funcionários e colegas com respeito e observância da hierarquia, e
adotar atitudes condizentes com o ambiente de estágio;
9º) Ser assíduo e frequente no campo de estágio;
§ 1º Em caso de ausência, o aluno deve realizar troca de estágio, mediante autorização
prévia e o preenchimento de impresso próprio em duas vias;
§ 2º As faltas em estágio só serão compensadas de acordo com o disposto na Organização
Didática do IFNMG, no que concerne à falta em qualquer avaliação de verificação de aprendizagem;
10º) Não entrar ou permanecer em campo de estágio sem a presença do (a) professor (a)
supervisor (a);

11º) Portar material de bolso obrigatório, de uso individual, que consiste em: termômetro
clínico, garrote, caneta, tesoura, relógio com ponteiros e caderneta;
12º) Comparecer em campo de estágio com os cabelos presos; unhas limpas, cortadas;
barba feita; sem acessórios (brincos, pulseiras, colares, etc.) ou com acessórios discretos;
13º) Permanecer na unidade eleita para o estágio, não devendo circular em outros setores,
exceto por necessidade relativa ao desenvolvimento das atividades propostas e com a anuência do
(a) professor (a);
14º) Apresentar as pesquisas e trabalhos solicitados pelo (a) professor (a) em campo de
estágio, dentro do prazo estabelecido;
15º) Zelar pela ordem e conservação de materiais utilizados na unidade de estágio;
16º) Respeitar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, no que diz respeito à
atitude profissional e ao sigilo;
17º) Relacionar-se com pacientes, colegas, funcionários e professores, de maneira
humanizada e respeitosa, considerando a hierarquia do serviço;
18º) Desempenhar suas atividades com responsabilidade, evitando erros técnicos, que, se
caso ocorrerem, devem ser imediatamente comunicados à supervisão de estágio;
19º) Não realizar procedimento algum sem a autorização e o acompanhamento direto do
(a) professor (a) supervisor (a);
20º) Não utilizar aparelhos celulares, no estágio;
21º) Adotar atitudes condizentes com o ambiente de estágio (postura, voz, riso, dentre
outros, moderados);
22º) Confeccionar relatório de estágio que deve ser entregue em até dois dias letivos após
o bloco de estágio;
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