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Ementa
Espaço de consolidação da autonomia do aluno/enfermeiro, enquanto coordenador do trabalho de enfermagem, conformando a articulação e indissociabilidade
dos processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) em diferentes cenários da prática de enfermagem.

Objetivo
Construção de um novo conhecimento, necessário a consolidação da autonomia do/a enfermeiro/a, enquanto coordenadora do trabalho de Enfermagem,
conformando a articulação e indissociabilidade dos processos de trabalho de enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar) em
diferentes cenários da prática de enfermagem.

Conteúdo
Captar a realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem nas dimensões estrutural, particular e singular.  
·Conhecer a realidade dos perfis epidemiológicos dos grupos sociais homogêneos no território, necessidades individuais e coletivas de saúde da população,
seus condicionantes e determinantes.
·Conhecer a área de abrangência; grupos sociais homogêneos (produção e consumo) do território.
·Identificar os equipamentos sociais existentes no território
·Identificar as barreiras para o acesso da população ao serviço
·Participar da territorialização da área
·Conhecer o fluxo de atendimento nas diversas Instituições
·Conhecer e compreender as políticas de saúde
·Conhecer e compreender a conformação dos serviços de saúde
·Conhecer as formas de organização social
·Conhecer o sistema de referência e contra-referência
·Conhecer os protocolos de atendimento á criança, adolescente, mulher, adulto, idoso e trabalhador
·Identificar os modelos assistenciais (clínico e epidemiológico)
·Identificar a organização tecnológica do trabalho (Sistema de Gestão e Gerência, financiamento, finalidade, força de trabalho, teorias e métodos, entre outros)
·Conhecer os processos de trabalho da enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, ensinar/aprender e investigar)
·Articular as dimensões estrutural, particular e singular.
 
 Interpretar a realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem
·Explicar as contradições existentes nas dimensões estrutural, particular e singular
·Apontar problemas de saúde que podem e devem ser trabalhados no projeto de intervenção
·Apontar pontos de vulnerabilidade dos problemas
·Articular conceitos formulados ou conteúdos de outras disciplinas aos problemas apontados
·Identificar a indissociabilidade entre o conhecimento necessário (o que precisa aprender) para a intervenção e o conhecimento que efetivamente domina
·Apontar a necessidade de um novo conhecimento ou conhecimento mais profundo para a intervenção
·Articular os processos de trabalho desenvolvidos e os conceitos teóricos sobre trabalho de enfermagem 
·Compreender a articulação entre os quatro processos de trabalho da enfermagem (assistir/intervir, gerenciar, investigar e ensinar/aprender)
·Compreender o trabalho coletivo em saúde enquanto interdisciplinar, ultrapassando a concepção de equipe de saúde, que tem por base o trabalho
multiprofissional

Construir coletivamente projetos de intervenção para os serviços responsabilizando-se pela parcela do trabalho de enfermagem no processo de produção
desses serviços em resposta às demandas sociais, bem como considerando os dados coletados no momento da captação da realidade.

Intervir no processo de produção dos serviços de saúde/enfermagem

·Assistir/intervir usuários e familiares resolvendo seus problemas, quando possível, encaminhando, agendando outros procedimentos, ou seja, realizando todas
as práticas de enfermagem permitidas pela Instituição e Secretaria Municipal de Saúde
·Realizar planejamento e programação local voltados para o enfrentamento dos principais problemas de saúde existentes no território
·Negociar, com os diversos atores, a intervenção construída
·Realizar consulta de enfermagem e visita domiciliar 
·Realizar procedimentos de enfermagem (instrumentos do processo de trabalho assistir/intervir), quando necessário:  curativo, administração de medicamentos
e imunobiológicos, trabalho educativo entre outros
·Coordenar o trabalho de enfermagem, possibilitando a articulação e indissociabilidade dos processos de trabalho de enfermagem em todos os cenários da
prática de enfermagem 
·Participar de processos de formação e qualificação dos trabalhadores de enfermagem e de saúde
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·Supervisionar alunos dos demais períodos da graduação e nível médio
·Participar de processos de educação em saúde, considerando a especificidade dos diferentes grupos sociais e dos distintos processos de vida, saúde/doença
e trabalho
·Respeitar o código de ética, os valores políticos e os atos normativos dos trabalhadores de enfermagem
·Participar da composição das estruturas deliberativas do sistema de saúde
·Participar dos movimentos sociais da área de saúde/enfermagem
·Articular os processos de trabalho gerenciar e assistir/intervir de enfermagem
·Demonstrar criatividade em apontar estratégias para resolver problemas no processo de intervenção
· Cumprir pontualidade, urbanidade, assiduidade

Reinterpretar a realidade da produção dos serviços de saúde/enfermagem

·Realizar avaliação da proposta de intervenção
·Monitorar a resolução dos principais problemas de saúde existentes no território e ou nas Instituições
·Supervisionar o trabalho de enfermagem na produção dos serviços de saúde
·Demonstrar interesse em buscar novos conhecimentos antes de avançar numa nova etapa
·Perceber o surgimento de novos temas de captação e interpretação que podem surgir durante a etapa de intervenção
·Incorporar, na medida do possível, novos dados que forem captados depois da elabo

Metodologia
O Estágio em Serviços de Saúde II ocorre no último semestre letivo, ou seja, 9º período do curso, sendo realizado em Unidades Básicas de Saúde da Família
UBSF e Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia ( HRTM). Será desenvolvido em quatro movimentos articulados e interdependentes: captação da
realidade; interpretação da realidade; construção do projeto de intervenção; intervenção na realidade objetiva e reinterpretação da realidade.

Procedimentos
Constitui-se um processo para formação em torno da conformação dos projetos de intervenção objetivando o aperfeiçoamento da relação prática-teoria -prática
como norte para o desenvolvimento do estágio.
A avaliação será do processo e do produto, compreendendo que a mesma se constitui em movimentos nos quais o todo não deve ser compreendido
desarticulado das partes. Com esta compreensão os movimentos culminam como se segue:
 
1º. Movimento de Avaliação:
 Movimento individual e coletivo em torno da construção de relatório contendo os momentos, de captação da realidade, interpretação da realidade e construção
do projeto de intervenção na realidade objetiva.
2º. Movimento de Avaliação:
Movimento individual e coletivo em torno da operacionalização do projeto de intervenção
3º. Movimento de Avaliação:
Movimento em torno da reinterpretação da realidade que se constitui na construção do relatório final.
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Enfermagem. Mossoró,RN, 2001.

Observações
O Estágio Curricular Supervisionado é desenvolvido nas Unidades Básicas de Saúde e Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia em Mossoró/RN
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