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DADOS DA INSTITUIÇÃO

A Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento é credenciada pela Portaria MEC nº 216,

de 03 de fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União de 06 de fevereiro de 2017.

LOCALIZAÇÃO

As estruturas físicas da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento estão localizadas

em Porto Alegre, nas dependências do Hospital Moinhos de Vento – HMV e do Colégio Bom Conselho

- CBC.

ENDEREÇO

● Hospital Moinhos de Vento: Rua Ramiro Barcelos, 910 - Bairro Independência - Porto Alegre –

RS. CEP: 90035-001.

● Colégio Bom Conselho: Rua Ramiro Barcelos, 996 - Bairro Independência - Porto Alegre – RS.

CEP: 90035-001.

CONTATOS

Telefone: (51) 3314.3690

E-mail requerimentos e atendimento: portaldoaluno@hmv.org.br

E-mail setor de estágios: estagios@hmv.org.br

Site: www.faculdademoinhos.com.br

*Portal Faculdade Moinhos (alunos e professores), acesso pelo site.
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COORDENAÇÕES DOS CURSOS

Coordenador dos Cursos de Enfermagem

Prof. Sidiclei Machado Carvalho - sidiclei.machado@hmv.org.br

Prof. Anielle Ferrazza - anielle.ferrazza@hmv.org.br

Coordenadora dos Cursos de Farmácia

Prof. Bianca Gubert Borges - bianca.gubert@hmv.org.br

Coordenador dos Cursos de Fisioterapia

Prof. Leonardo Miguel Correa Garcia - leonardo.garcia@hmv.org.br

Coordenadora do Curso de Gestão em Saúde

Prof. Bibiana Dutra Antunes da Cunha - bibiana.cunha@hmv.org.br

Coordenadora dos Cursos de Nutrição

Prof.Camila Beltrame Veronese - camila.veronese@hmv.org.br

Coordenadora do Curso de Psicologia

Prof. Marcela Torres Aldigueri Goulart - marcela.goulart@hmv.org.br

COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA DAS

ESPECIALIZAÇÕES LATO SENSU
Prof. Louisiana Carolina Ferreira de  Meireles - louisiana.meireles@hmv.org.br

DIREÇÃO GERAL DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE MOINHOS

DE VENTO
Prof. Dagma Gonçalves Rosa - dagma.rosa@hmv.org.br

NÚCLEO DE ESTÁGIO CURRICULARES DA PÓS-GRADUAÇÃO
Joyce Dias - estagios@hmv.org.br
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MAPA

*Lembre-se: ao circular pelas dependências, tanto do colégio quanto do hospital, mantenha silêncio.
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APRESENTAÇÃO

Este manual tem por objetivo orientar alunos e profissionais dos cursos de pós-graduação quanto

à realização das disciplinas com carga horária prática no Hospital Moinhos de Vento (HMV). Todos os

cursos de pós-graduação da Faculdade de Ciências da Saúde Moinhos de Vento contemplam

vivências práticas obrigatórias, importantes para o desenvolvimento de habilidades técnicas e

comportamentais dentro do campo de trabalho.

Para os cursos de pós-graduação das áreas de Enfermagem, Gestão em Saúde e Nutrição, as

práticas são observacionais e denominadas Observership. Para as áreas de Farmácia, Fisioterapia e

Psicologia, as práticas contemplam atendimentos supervisionados e são denominadas práticas

supervisionadas.

As vivências práticas, conforme característica da profissão e desempenho do aluno, ocorrem

sempre sob supervisão de um preceptor. O preceptor é um profissional da área assistencial que

trabalha alinhado com o coordenador do curso de pós-graduação.

METODOLOGIA DE ENSINO

As atividades de ensino são específicas para cada curso de pós-graduação e podem abranger:

✔ acompanhamento e/ou atendimento a pacientes internados, sob supervisão dos profissionais das

áreas assistenciais;

✔ discussão de casos em rounds multiprofissionais dentro da especialidade, com apoio de artigos e

guidelines;

✔ participação nos programas assistenciais da instituição;

✔ elaboração de relatório e de estudos de caso.

PRECEPTORIA

O responsável pelo acompanhamento do aluno na disciplina prática é o preceptor, um profissional

assistencial do HMV designado pelo professor regente da disciplina Observership ou Prática

Supervisionada, juntamente com a coordenação do curso. A principal função do preceptor é colaborar

na construção de habilidades e competências práticas, por meio de instruções formais, protocolos e

instrumentalização do aluno dentro do campo de atuação. Além desse trabalho pedagógico, o

preceptor também tem como função a organização logística da prática, determinação da rotina e

escolha dos pacientes atendidos, de acordo com o objetivo de aprendizagem e a evolução nas
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habilidades demonstradas pelo aluno. Para tal, esse profissional é livre para o emprego de

metodologias de ensino que julgue necessárias e condizentes com as rotinas dos serviços.

É importante destacar que o preceptor é quem responde institucionalmente por qualquer ação

assistencial relacionada ao paciente durante o período da disciplina. Contudo, desvios éticos do aluno

com pacientes, familiares ou com a equipe multiprofissional são de responsabilidade discente,

podendo o aluno ser acionado junto ao seu respectivo conselho profissional ou civilmente,

considerando-se a magnitude da ocorrência. Da mesma forma, o preceptor é detentor do direito de

suspensão de alunos, junto à coordenação, especialmente nos casos em que as ações dos alunos

comprometem a rotina assistencial dentro do setor.

AGENDAMENTO DA DISCIPLINA

A disciplina prática tem início previsto para o segundo ano do curso. O agendamento para

realização desta disciplina será realizado através de e-mail enviado para o núcleo de estágio

(estagios@hmv.org.br) no mínimo 20 dias antes do início das atividades. Após esse contato o

respectivo setor encaminhará um formulário google com as datas de agendamento informadas pelos

respectivos setores, e o aluno deve sinalizar o período desejado.

Será enviado um e-mail com a confirmação de agendamento, e 15 dias antes do início da prática

será enviado um email com instruções de acordo com a área de atuação.
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Observações:

1. Prazo de agendamento: O prazo para agendamento de disciplina prática é de no mínimo 20

dias antes do começo da mesma e no máximo 21 meses após o ingresso do aluno no curso.

2. Reagendamento:

- O reagendamento de disciplina prática custa R$50,00 (cinquenta reais) e deverá ser realizado

no máximo uma semana antes do início da atividade.

- Caso o aluno não compareça no dia marcado sem reagendar, será cobrada uma multa de

R$100,00 (cem reais).

3. Organização das escalas: Os setores definem a disponibilidade para as práticas de acordo

com a sua capacidade, logo, não é possível fazer arranjos de datas diferentes dos previstos.

Nos fins de semana não haverá atividades de estágio pela falta de supervisores nos serviços.

4. Lei do Estágio: Os estágios de pós-graduação são regidos pela Lei do Estágio (11.788/2008)

e de acordo com esta, a carga horária máxima que pode ser realizada por aluno é 40h

semanais.

FUNCIONAMENTO DA DISCIPLINA

a) Média mínima para aprovação: 7,0.

b) Frequência mínima para aprovação: 90% de frequência

c) A frequência deverá ser registrada diariamente pelo aluno, com validação do preceptor,

conforme (Anexo I - Ficha de presença).

d) Caso o aluno não atinja presença de 90% na prática, terá que solicitar nova matrícula na

disciplina.

e) Carga horária total das disciplinas:

Curso Carga Horária Total (horas)

Enfermagem (todos) 56

Farmácia Hospitalar 112

Farmácia Oncologia 112

Fisioterapia (todos) 72

Gestão em Saúde 40

Nutrição Materno-infantil 56

Nutrição Paciente Crítico 56

Psicologia 80
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METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO

A avaliação acontece de forma contínua e consensual e será realizada pelo preceptor que

acompanha o aluno. As avaliações formativas poderão ser conduzidas diariamente e visam instigar a

reflexão do aluno a respeito de sua prática profissional. Por outro lado, as avaliações somativas

levarão em consideração aspectos comportamentais (como postura profissional, interesse e

relacionamento com profissionais da área, pacientes e familiares), técnico-científicos (como análise e

discussão de casos clínicos e/ou artigos científicos, participação em rounds clínicos e/ou outras

atividades propostas pelo preceptor e/ou desenvolvimento do relatório de acompanhamento diário

validado pelo preceptor) e mesmo de auto-percepção do aluno (auto-avaliação).

As fichas de avaliação são específicas para os diferentes cursos de pós-graduação, conforme

especificado abaixo:

Avaliações Cursos de Enfermagem (Anexo II)

Aspectos comportamentais e técnico científicos

Estudo de Caso

Avaliações Cursos de Farmácia (Anexo III)

Aspectos comportamentais e técnico científicos

Estudo de Caso

Auto-avaliação

Avaliações Cursos de Fisioterapia (Anexo IV)

Participação em atividades de rotina

Avaliações Curso de Gestão em Saúde (Anexo V)

Aspectos comportamentais e técnico científicos

Auto-avaliação

Avaliações Cursos de Nutrição (Anexo VI)

Aspectos comportamentais e técnico científicos

Estudo de Caso

Avaliações Cursos de Psicologia (Anexo VII)

Aspectos comportamentais e técnico científicos

a) No relatório, que deverá ser validado pelo preceptor, o aluno deverá descrever as atividades

desenvolvidas durante a disciplina. Além do mais, o aluno será avaliado considerando os critérios de.
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As devolutivas sobre o desempenho dos alunos serão realizados pelo próprio preceptor durante a

disciplina

A avaliação do aluno é composta pela avaliação do preceptor, junto ao relatório de

acompanhamento diário. Nesse relatório, o aluno deverá descrever as atividades desenvolvidas e

validá-las com o seu preceptor.

A lista de presença será entregue no primeiro dia e deve ser entregue
diariamente para o preceptor registrar a frequência.

Em algumas áreas específicas, o aluno deverá registrar suas atividades no
Relatório de Acompanhamento Diário, confira com o seu preceptor.

Caso não compareça à prática em alguma data, você deve avisar ao núcleo
de estágio através do email do setor.

NOTA FINAL

A nota final e frequência da disciplina serão divulgadas no sistema acadêmico no prazo de até 30

dias após o término da atividade.

HORÁRIOS DAS PRÁTICAS DOS CURSOS

Curso Manhã Tarde

Enfermagem (todos) 7h às 12h 13h às 17h

Farmácia Hospitalar 9h às 13h 14h às 18h

Farmácia Oncologia 8h às 14h 14h às 20h

Fisioterapia (todos) 8h às 13h 13h às 18h

Gestão em Saúde

Nutrição Materno-infantil 9h às 14h 13h30 às 18h30

Nutrição Paciente Crítico 9h às 14h

Nutrição Oncologia 8h às 13h

Psicologia 8h30 às 12h30 13 às 17h

Obs: No primeiro dia de estágio todos os alunos do turno da manhã devem chegar às 8h e todos os
alunos marcados para o turno da tarde devem chegar às 13h.
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SOLICITAÇÃO DE APROVEITAMENTO

A disciplina de prática permite aproveitamento externo para aqueles alunos que possam

comprovar atividade profissional nas áreas específicas de cada curso. Para isso, o aluno deverá

realizar pessoalmente ou via portaldoaluno@hmv.org.br solicitação na secretaria acadêmica,

anexando uma declaração de comprovação profissional original emitida pela instituição onde

atua/atuou e a cópia da carteira de trabalho.

Na declaração, devem obrigatoriamente constar a área e o período de atuação, assim como as

atividades profissionais desenvolvidas na instituição. A solicitação será encaminhada para avaliação

da equipe de coordenação que poderá confirmar aproveitamento parcial ou integral da carga horária

da disciplina. A coordenação do curso define o percentual de aproveitamento.

Nesse processo, serão avaliados os seguintes critérios: tempo de atuação, áreas de atuação

compatíveis com a ementa e objetivos da disciplina e área de ênfase de atuação compatível com a

área de ênfase do curso.

Solicitação de aproveitamento: deve ser realizada junto à secretaria acadêmica,
devendo ser entregue a declaração original junto a uma cópia da carteira de
trabalho na secretaria para retorno do deferimento da solicitação.

Prazo para solicitação: 60 dias de antecedência da data de realização da
disciplina e/ou da finalização do curso.

SEGURANÇA

Alguns cuidados são necessários para garantir sua segurança, dos demais profissionais da

instituição e dos pacientes. Siga sempre estas orientações:

Utilize seu crachá permanentemente

O Hospital tem um sistema de controle de acesso automatizado em diversas áreas que

necessitam o uso do crachá para liberação. O aluno só poderá acessar as áreas nas quais ele está

realizando atendimentos, sendo expressamente proibida a circulação em áreas assistenciais fora do

seu local de prática. Caso isso ocorra, o aluno poderá ser advertido ou, inclusive, reprovado na

disciplina de prática conforme a gravidade do caso.

Guarda de pertences

Algumas áreas assistenciais não possuem um espaço para guardar pertences pessoais. Diante
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disso, aconselha-se que o aluno traga o mínimo possível de materiais e não deixe objetos pessoais de

valor em locais de grande circulação. Em caso de necessidade, serão disponibilizados armários com

chave na FACSMV (Colégio Bom Conselho, 4o Andar). Neste caso, os pertences do aluno devem ser

retirados diariamente, não sendo permitida a pernoite de objetos pessoais em nossas dependências.

Estacionamento

O hospital possui estacionamento ao público geral. Evite deixar a mostra objetos de valor no

interior do veículo.

Sistema de monitoramento

O hospital possui um sistema de monitoramento e gravação de imagens em todas as portarias,

corredores, áreas unidades. Ele permite maior segurança a todos os profissionais que atuam na

instituição.

Segurança da informação

O registro da evolução do paciente é realizado pelo aluno através do login institucional do

preceptor e, portanto, este deve ser corrigido por ele. Além disso, para preservação da segurança de

nossos pacientes e profissionais assistenciais, é totalmente vedado ao aluno de pós-graduação o

registro (escrito, fotográfico e gravação áudio ou vídeo) e/ou divulgação de qualquer forma de

prontuários, pacientes, discussões de casos, exames e das dependências do hospital. O desrespeito a

essa norma tem implicações éticas junto ao conselho profissional do aluno e devidas providências na

esfera civil.

Biossegurança

Existem recomendações específicas para cada área de atuação que serão expressas no e-mail de

confirmação do agendamento de prática.

✔ Você deve utilizar jaleco branco de manga comprida para todas as práticas (trazido pelo

aluno), com exceção dos setores que fazem uso do scrub (fornecido pelo hospital).

✔ É necessário usar sapatos fechados em todos os setores do hospital.

✔ Cabelos compridos devem estar completamente presos.

✔ Acessórios (colar, anéis, aliança, brincos, piercing visível, relógio) são proibidos.

✔ Unhas devem estar aparadas e só é permitido esmalte em branco ou tons de vermelho.
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✔ Todos os alunos para acessar o hospital devem ter o esquema vacinal completo e usar

máscara o tempo inteiro.

✔ Alunos com sintomas gripais não podem realizar atividades práticas no HMV.

Proteção Individual

Em virtude da segurança individual, alunas do curso de pós-graduação Farmácia Oncologia,

especificamente, não podem estar grávidas ou em período de amamentação no período de realização

das práticas supervisionadas.

Atenção! É responsabilidade do aluno trazer o seu jaleco para
a prática.
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Anexo I
Prática Supervisionada/Observership Pós-Graduação

Ficha de Presença

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________

Aluno: _______________________________________________________________________________

Semestre/Ano: _______________________________________________________________________

Data Área Hora
Início

Hora
Término

Professor Rubrica
Professor

Assinatura Aluno: _______________________________________________   Data: ________________
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Anexo II
Prática Supervisionada Pós-Graduação Enfermagem

Ficha de Avaliação

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________

Aluno: _______________________________________ Preceptor: _____________________________

Professores: _________________________________________________________________________

Semestre/Ano: _______________________________________________________________________

Peso Critérios de Avaliação do Estágio Avaliação do
Preceptor

1,0 Conhecimento Específico
1,0 Condutas e Postura
1,0 Relacionamento com Equipe Assistencial
1,0 Relação com Pacientes e Familiares
1,0 Pontualidade/Comprometimento
5,0 Estudo de Caso:

- História Prévia, diagnóstico, fundamentação teórica
patologia, exames, medicações em uso, diagnóstico
e prescrição de enfermagem

Nota Final

________________________________ ________________________________
Assinatura Aluno                                             Assinatura Professor
Data:                                                                   Data:
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Anexo III
Prática Supervisionada Pós-Graduação Farmácia

Ficha de Avaliação

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________

Aluno: _______________________________________________________________________________

Professores: _________________________________________________________________________

Semestre/Ano: _______________________________________________________________________

Peso Critérios de Avaliação do Estágio
Nota

Auto-Avaliação Avaliação
do

Preceptor

1,0 Conhecimento Específico Prévio
1,0 Domínio Científico
1,5 Capacidade de Argumentação
2,0 Segurança e Habilidade Técnica
0,5 Ritmo e Organização de Trabalho
1,0 Condutas e Postura
0,5 Relacionamento com Colegas
1,0 Pontualidade
1,0 Assiduidade (Cada turno = 0,25)
0,5 Cuidados com Equipamentos
10 Estudo de Caso/Prova Prática (Quando Aplicável)

Média Média das avaliações

Nota Final
(Média entre a auto-avaliação e a nota do preceptor)

Observações/Considerações Aluno:

Observações/Considerações Preceptor:

________________________________ ________________________________
Assinatura Aluno                                             Assinatura Professor
Data:                                                                  Data:
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Anexo IV
Prática Supervisionada Pós-Graduação Fisioterapia

Ficha de Avaliação

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________

Aluno: _______________________________________________________________________________

Professores: _________________________________________________________________________

Semestre/Ano: _______________________________________________________________________

Frequência > 90%: (     ) sim       (     ) não (preenchido pelo administrativo)

Critérios de Avaliação do Estágio

Fase 1 - Introdução
Dia 1: (     ) Acompanhar organização da equipe: Passagem de Plantão – Divisão dos

pacientes, plano de tratamento  e continuidade do cuidado (manhã, tarde
e noite);

Dia 2: (     ) Vivenciar a gestão do fisioterapeuta em seu turno de trabalho: Análise dos
prontuários, exames, recursos necessários e ordem dos atendimentos;

Dia 3: (     ) Conhecer o prontuário eletrônico;
Dia 4: (     ) Observar a abordagem ao paciente: Saudação, apresentação, anamnese e

intervenção;

Fase 2 - Atuação
Dia 5: (     ) Praticar assistência fisioterapêutica a pelo menos 1 (um) paciente (sob

supervisão);
Dia 6: (     ) Registrar o atendimento fisioterapêutico no prontuário.
Dia 7: (     ) Apresentar estudo de Caso

Nota Final

Observações/Considerações Aluno:

Observações/Considerações Preceptor:

________________________________ ________________________________
Assinatura Aluno                                             Assinatura Professor
Data:                                                                  Data:
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Anexo V
Prática Supervisionada Pós-Graduação Gestão em Saúde

Ficha de Avaliação

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________ Aluno: __________________________________________________________

Professores: _________________________________________________________________________ Semestre/Ano: __________________________________________________

Peso Critérios de Avaliação
do Estágio

Área de Atuação

Auto-
Avaliação

Avaliação
Preceptor

Auto-
Avaliação

Avaliação
Preceptor

Auto-
Avaliação

Avaliação
Preceptor

Auto-
Avaliação

Avaliação
Preceptor

Auto-
Avaliação

Avaliação
Preceptor

Auto-
Avaliação

Avaliação
Preceptor

1,5 Conhecimento Específico
1,5 Domínio Científico
1,5 Ritmo e Organização de Trabalho
1,5 Condutas e Postura
1,0 Relacionamento com Colegas
1,0 Pontualidade
1,0 Assiduidade (Cada turno = 0,25)
1,0 Cuidados com Equipamentos

Médias
Nome Professor Responsável

Assinatura Professor Responsável
Data Assinatura

Nota Final

Assinatura Aluno: __________________________________________   Data: ________________
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Anexo VI
Prática Supervisionada Pós-Graduação Nutrição

Ficha de Avaliação

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________

Aluno: _______________________________________________________________________________

Professores: _________________________________________________________________________

Semestre/Ano: _______________________________________________________________________

Peso Critérios de Avaliação do Estágio Avaliação do
Preceptor

Avaliação 01:
1,0 Conhecimento Específico
1,0 Domínio Científico
1.5 Escolha e Fundamentação das Técnicas
2,0 Segurança e Habilidade Técnica
0.5 Ritmo e Organização de Trabalho
0,5 Condutas e Postura
0.5 Relacionamento com Preceptor
0,5 Relação com Pacientes e Familiares
1,0 Pontualidade
1,0 Assiduidade
0,5 Cuidados em Equipamentos

Avaliação 02:
2,0 Conteúdo Escrito
1,0 Organização Temporal
1,0 Discussão
1,0 Referências Bibliográficas
1,0 Relato da Doença
1,0 Dados Epidemiológicos internos (RS/BR)
1,0 Histórico do Paciente
1,0 Exames Complementares
1,0 Plano de Tratamento (0,5 objetivo + 0,5 conduta)

Nota Final
(Média entre as duas avaliações)

________________________________ ________________________________
Assinatura Aluno                                             Assinatura Professor
Data:                                                                   Data:
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Anexo VII
Prática Supervisionada Pós-Graduação Psicologia

Ficha de Avaliação

Curso de Pós-Graduação Lato Sensu: _________________________________________________

Aluno: _______________________________________________________________________________

Professores: _________________________________________________________________________

Semestre/Ano: _______________________________________________________________________

Critério de Avaliação do Estágio nunca raramente às vezes muitas
vezes

todas
vezes

Nota: 0 1-3 4-6 7-9 10

Articulação de Conhecimentos:
- Utiliza dados, conceitos e princípios atuais e

antecipadamente adquiridos, relacionando-os
com a prática;

- Conhecimento teórico em relação a conteúdo e
qualidade do trabalho.

Interesses:
- Participa ativamente e se envolve com o

trabalho (sugere, propõe, crítica), pesquisa e
atua de forma independente, procura leituras
complementares.

Postura Profissional:
- Posiciona-se profissionalmente no

relacionamento com a clientela, respeitando
sempre os princípios éticos do psicólogo;

- Manutenção do sigilo e postura de estágio

Participação:
- Cumpre as atividades mínimas de estágio junto

à clientela e à instituição.
- Cumpre as atividades também junto ao

supervisor.
- Comparecimento e pontualidade nas

supervisões e atividades do estágio.

Desempenho Técnico:
- Cumprimento e qualidade da atuação nas

atividades de estágio;
- Utilização adequada e responsabilidade com

materiais, prontuários, relatórios e outros
recursos necessários à atividade de estágio;

- Trabalha com método e organização na
execução dos relatórios, pastas, sessões e nas
atividades escritas específicas da área
(linguagem técnica e entrega do material);

- Lê o material teórico indicado, faz resenhas,
fichamentos;

- Participação e contribuição na sistematização
dos conteúdos que orientam a supervisão.

Nota Final
(Média entre as duas avaliações)

________________________________ ________________________________
Assinatura Aluno                                             Assinatura Professor
Data:                                                                  Data:
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