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AFINAL, O QUE É O ESTÁGIO RURAL EM
SAÚDECOLETIVA?
OS CURSOS AOS QUAIS ELA É DESTINADA: ODONTOLOGIA,
MEDICINA E ENFERMAGEM.
O Estágio Rural em Saúde Coletiva (ERSC) é uma disciplina
obrigatória, com carga horária de 360h, em que os acadêmicos
finalistas dos cursos de Odontologia, Medicina e Enfermagem
deslocam-se para o interior do Estado do Amazonas, permanecendo
integralmente, por aproximadamente 45 dias, a fim de realizarem
atividades pedagógicas e práticas supervisionadas na Atenção Básica
à Saúde.
A Coordenação do Estágio Rural em Saúde Coletiva é composta
por três representantes, sendo um de cada curso da ESA/UEA
(Odontologia, Medicina e Enfermagem), nomeadas pelas
Coordenações de Curso.
O desenvolvimento da disciplina se dá por meio da formação de
quatro turmas anuais, com momentos formativos, divididos em três
etapas distintas e complementares. A primeira é chamada semana
preparatória, na qual são debatidos alguns conceitos, conteúdos e
relatos de experiências; a segunda fase é o campo de prática, em que
o aluno, se desloca para um município do interior do Estado, designado
para o campo de estágio, onde serão realizadas as ações de saúde; a
terceira fase é referente à semana avaliativa, na qual o aluno retorna à
Escola Superior de Ciências da Saúde, da Universidade do Estado do
Amazonas (ESA/UEA), para a apresentação de todas as atividades
desenvolvidas no campo de estágio.
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ESCOLHA DO MUNICÍPIO
As Coordenações dos cursos (Odontologia, Medicina e
Enfermagem) enviarão, previamente, uma relação com o nome dos
estudantes que farão parte da disciplina ERSC à Coordenação do
Estágio Rural em Saúde Coletiva (Odontologia, Medicina e
Enfermagem).
Mediante esta lista, a Coordenação do ERSC entrará em contato
como representante de turma, de cada curso, para marcar uma reunião
com todos os alunos envolvidos, fora do horário de aula, para que
todos possam participar, na qual a presença é obrigatória.
No dia da reunião, os alunos assinarão uma lista de frequência e
serão orientados quanto ao regulamento do Estágio rural, como
também, ao blog da disciplina. Em seguida, será realizado um sorteio,
na presença dos alunos, para definir o município onde cada aluno irá
atuar, de acordo com o número de vagas disponíveis. A partir disso,
eles serão distribuídos para cumprir o estágio no município para o qual
foram sorteados.
A permuta dos estudantes entre municípios somente será
possível no dia do sorteio, mediante a concordância do
coordenador do ERSC e na presença dos estudantes.
A alocação dos alunos no campo de estágio é definitiva.
Salvo, nos casos em que as prefeituras municipais do interior e da
capital do Estado do Amazonas descumprirem a assinatura do termo
de cooperação técnica de programa de estágio com a UEA.
Neste caso, os alunos alocados nesse município, poderão sofrer
alteração quanto ao seu deslocamento, em qualquer momento,
inclusive durante o estágio.

Observações
Todas as situações especiais serão analisadas
deliberadas pela coordenação da disciplina ERSC.

e
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ALGUMAS ATIVIDADES ASEREM
REALIZADAS PELO ESTAGIÁRIO NO
CAMPO DE ESTÁGIO
As ações e atividades a serem realizadas pelos acadêmicos
finalistas dos cursos de Odontologia, Medicina e Enfermagem poderão
ser desenvolvidas, nas sedes ou no interior dos municípios, das
seguintes formas:
I. orientação individual e coletiva através de educação em saúde;
II. realizar visitas domiciliares, principalmente, no acompanhamento
das ações da Estratégia Saúde da Família;
III. estimular a participação comunitária e o controle social no
planejamento, execução e avaliação das ações de saúde;
IV. participação de atividades culturais no município de interesse para
a comunidade local e para o ERSC;
V. participação de programas educativos nas rádios locais e outros
veículos de comunicação de massa, com intuito de promover a saúde
coletiva da população;
VI. atividades assistenciais supervisionadas por profissional habilitado
na mesma formação, designado para esse fim pelo gestor local.
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QUAIS AS PRINCIPAIS
CONTRIBUIÇÕES DESSA DISCIPLINA
PARA A MINHA FORMAÇÃO?
I. oportunidade de aplicar os conhecimentos técnicos e científicos
sobre as relações entre saúde e sociedade, por meio da participação
interdisciplinar no serviço de atenção básica, no interior do Estado do
Amazonas;
II. possibilidade de reflexão sobre as práticas técnicas e sociais dos
cursos de Odontologia, Medicina e Enfermagem no interior do Estado
do Amazonas;
III. chance de reconhecimento de aspectos da estrutura social que
interferem na saúde do município;
IV. aprimoramento de habilidades na aproximação com as pessoas,
comas famílias e comas comunidades locais;
V. reconhecimento das situações de saúde em regiões do interior do
Amazonas, identificação dos problemas de saúde e possibilidade de
busca por explicações e formas de superação desses problemas;
VI. vivência de experiências que promovem capacitação para o
gerenciamento dos serviços de saúde;
VII. atuação, com equipe interdisciplinar, na realização de atividades
de prevenção de doenças e de promoção da saúde;
VIII. fomento à integração da Universidade do Estado do Amazonas
com os municípios do interior do Estado do Amazonas, com vistas ao
desenvolvimento de ações que fortaleçam as políticas públicas de
saúde local.
7

ALGUNS IMPEDIMENTOS PARAO
ENVIO DO ACADÊMICO AO INTERIOR
DO ESTADO
Segundo o Art.16º, Capítulo VI, do Regulamento do Estágio Rural
em Saúde Coletiva serão considerados impedimentos para o envio do
acadêmico estagiário ao interior do Estado:
I. aluno do curso de Odontologia, Medicina ou Enfermagem que não
tenha obtido os créditos das disciplinas pré-requisitos para o ERSC no
âmbito do seu curso;
II. gravidez a partir da 20ª semana ou considerada de risco com parecer
médico;
III. mãe com lactente até 02 (dois) anos de idade;
IV. aluno que esteja respondendo processo penal que o impeça de sair
do Município de Manaus, ou medida restritiva de direitos nesse sentido;
V. diagnósticos comprovados que, segundo parecer médico, incapacite
o acadêmico para o deslocamento e desenvolvimento das atividades do
Estágio Rural em Saúde Coletiva: tais como síndromes hemorrágicas,
nefropatias agudas, transtornos mentais graves, cardiopatias graves,
etc.
Para fazer jus ao disposto no parágrafo anterior, o aluno deverá
formalizar um pedido (processo) junto à Coordenação do Estágio Rural
em Saúde Coletiva pelo menos 30 (trinta) dias antes da semana
destinada à semana preparatória do ERSC.
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Observações
I.
O acadêmico que se encontrar impedido, comprovadamente, de
realizar o Estágio em municípios do interior, designados pela
coordenação, deverá, obrigatoriamente, realizar o estágio na capital ou
em municípios limítrofes, obedecendo a todos os critérios
estabelecidos pela coordenação, em consonância com o regulamento
e respectivo plano de ensino.
II. Não será atribuído conceito ou nota ao acadêmico que se evadiu
do campo de estágio, sem a devida autorização, ou que não tenha
completado a carga horária mínima do estágio, até que sejam
cumpridas as exigências previstas nas atribuições do aluno no ERSC.
III. Se a necessidade de ausentar-se do município surgir durante o
período de estágio, no campo de prática, o aluno deverá solicitar, com
justificativa, a necessidade de saída do município por meio eletrônico
ao tutor local, ao professor supervisor e à devida coordenação da
disciplina.
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ITENS BÁSICOS QUE VOCÊ PRECISA
CONHECER
O funcionamento da referida disciplina se dá pela assinatura do
termo de cooperação técnica de programa de estágio entre a UEA e as
prefeituras municipais do interior e da capital do Estado do Amazonas
interessadas no projeto.

RESPONSABILIDADE DOS MUNICÍPIOS

Garantir alojamento aos acadêmicos, criar um ambiente
propício para a realização acadêmica do estágio rural,
observando-se a especificidade de cada curso e o
envolvimento dos profissionais da área, vinculados ao
município.

RESPONSABILIDADE DA UEA
Através da Resolução nº 31/2011 – CONSUNIV/UEA foi
aprovada a concessão de auxílio-estágio aos alunos da
disciplina ERSC para custear despesas com hospedagem,
alimentação e transporte em municípios do interior do Estado
do Amazonas (BRASIL. Conselho Universitário, 2011).
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ALGUMAS DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR
SUPERVISOR
Quem é o professor supervisor?
Professor da disciplina Estágio Rural em Saúde Coletiva dos
cursos de Odontologia, Medicina e Enfermagem da Universidade do
Estado do Amazonas.
Conforme o Art. 4º do Regulamento do Estágio Rural compete ao
professor supervisor:
I. Deslocar-se aos municípios para reconhecimento de campo de
estágio e acompanhamento dos estagiários durante o seu período de
estágio. Deverão ser feitas 03(três) viagens pelo professor supervisor:
A primeira, para apresentação dos acadêmicos aos gestores locais e
reconhecimento
de
campo;
a
segunda,
de
supervisão,
acompanhamento e verificação do andamento das atividades; e a
terceira, para participar da apresentação do relatório de atividades no
município, correção final do relatório escrito e retorno juntamente com
os alunos.
II. Planejar atividades inerentes ao Estágio com o gestor, tutor local e
coordenadores dos programas de saúde dos municípios, juntamente
com os acadêmicos.
III. Avaliar a atuação e o aproveitamento dos acadêmicos sob sua
orientação durante todo o período do ERSC.
IV. Estabelecer, com o tutor local, o cronograma de atividades.
V. Orientar a construção do projeto de pesquisa e do relatório escrito
pelos alunos no município bem como avaliar sua apresentação oral
atribuindo conceitos e notas, conforme instrumentos de avaliação
proposta pela Coordenação do ERSC.
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ALGUMAS DAS ATRIBUIÇÕES DO TUTOR LOCAL
Quem é o tutor local?
Profissionais da área da Saúde, lotados na Secretaria Municipal
de Saúde do Município, vinculados às prefeituras municipais, do
interior do Estado do Amazonas, que participam do Programa Estágio
Rural em Saúde Coletiva, da UEA, para acompanhar os discentes dos
Cursos de Odontologia, Medicina e Enfermagem na execução da
disciplina ERSC. Portanto, eles são de fundamental importância na
execução das atividades propostas pelos professores supervisores da
UEA, para o desenvolvimento das atividades dos acadêmicos (BRASIL.
Conselho Universitário, 2013).
Conforme o Art. 5º do Regulamento do Estágio Rural compete ao
tutor local:
I.
acompanhar os discentes dos Cursos de Odontologia, Medicina e
Enfermagem na execução do desenvolvimento das atividades dos
acadêmicos;
II. estimular
práticas
multidisciplinares;

de

estágio

interdisciplinares

e

III. apresentar a estrutura e organização dos serviços de saúde do
município;
IV. orientar o acadêmico sobre as normas e rotinas das unidades de
saúde do município;
V. acompanhar as atividades desenvolvidas pelo acadêmico devendo
designar momentaneamente outros preceptores locais que estejam
vinculados à Atenção Básica, para o acompanhamento das atividades
técnicas específicas de cada curso, quando previstas no cronograma de
12

atividades;
VI. avaliar o desempenho do acadêmico, conforme instrumento de
avaliação proposto no plano de ensino;
VII. informar formalmente ao professor supervisor sobre o desempenho
do acadêmico nas atividades propostas no cronograma, bem como
sobre quaisquer situações que lhe parecer importantes.

ALGUMAS DAS ATRIBUIÇÕES DO ACADÊMICO
Conforme o Art. 6º do Regulamento do Estágio Rural compete ao
acadêmico estagiário:
I. apresentar os devidos documentos a secretaria da disciplina ERSC
(dentro dos prazos);
II. participar de TODAS as atividades propostas no ERSC;
III. permanecer no município de estágio durante o tempo proposto pela
coordenação do estágio;
IV. respeitar e cumprir o princípio de interdisciplinaridade, ou seja, o
trabalho em equipe deve ser valorizado, sempre que possível, conforme
o cronograma de atividades e a critério do tutor local;
V. elaborar uma pesquisa e um relatório das atividades, conforme
roteiro e orientação fornecida pelo professor supervisor e pelo tutor
local;
VI. realizar ações de promoção, prevenção, promoção da saúde e, se
necessário, assistência supervisionada por um profissional habilitado
na mesma função, seja na sede ou no interior do Estado;
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VII. envolver-se em atividades desenvolvidas nas Unidades Básicas de
Saúde do interior do Estado que envolvam: vigilância a saúde, ações
programáticas;
VIII. zelar pela apresentação pessoal (vestimenta, comportamento e
ética) e zelar também pelo equipamento, instrumental e material da
ESA/UEA e no local de campo do ERSC.

14

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este Manual de Orientação foi realizado para que todos os
acadêmicos do penúltimo período da graduação dos cursos de
Odontologia, Medicina e Enfermagem tivessem a oportunidade de
conhecer melhora disciplina do Estágio Rural em Saúde Coletiva
da qual farão parte.
O grupo de professores responsáveis pela disciplina Estágio Rural
em Saúde Coletiva criou, em 11 de junho de 2013, um Blog do Estágio
Rural e desde então teve aproximadamente mais de 76.000 visitas de
diferentes partes do mundo. Para mais informações acesse:
http://estagioruralueaamazonas.blogspot.com/
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ILUSTRAÇÕES
1. UEA
positiva
sem
fundo.
Disponível
em:
<http://www1.uea.edu.br/sobreuea.php?dest=mvisual>. Acesso em: 8 dez. 2018)
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