
FUNÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO/ENSINO CLÍNICO 

Compete-lhe 
 

 Efetuar a interligação entre o estabelecimento de ensino, a instituição de cuidados de saúde e o  
monitor de estágio/ensino clínico e os estudantes; 

 Participar nas reuniões pedagógicas; 
 Colaborar na definição do perfil (habilidades e competências) do estudante para aprovação final do 

estágio/ensino clínico; 
 Estabelecer com o monitor de estágio/ensino clínico as estratégias pedagógicas; 
 Estabelecer com o monitor de estágio/ensino clínico planos de mediação, de desenvolvimento de 

conhecimento/competências em função da área específica do estágio/ensino clínico; 
 Reunir semanalmente com o estudante e monitor para orientação pedagógica; 
 Orientar o estudante na construção dos trabalhos escritos; 
 Avaliar os trabalhos escritos; 
 Analisar e discutir a reflexão semanal do estágio/ensino clínico do documento “Diário de 

Aprendizagem; 
 Supervisionar o registo dos incidentes críticos; 
 Fazer a avaliação qualitativa (intercalar e final) do estudante do estágio/ensino clínico; 
 Elaborar um relatório de avaliação do estágio/ensino clínico. 

 
 
 
 

FUNÇÕES DO MONITOR DE ESTÁGIO/ENSINO CLÍNICO 

Compete-lhe: 

 Ser o elo de ligação entre o estudante e a esquipe multidisciplinar do local de estágio/ ensino clinico. 
 Proporcionar experiências que possibilitem ao estudante a aquisição das competências necessárias 

ao seu desempenho, promovendo a autonomia para a tomada de decisão; 
 Facultar informação/documentação que possa contribuir para o processo de ensino/aprendizagem 

do estudante; 
 Fazer a avaliação contínua das práticas clínicas dos estudantes; 
 Orientar na seriação do estudo de caso; 
 Preencher e analisar semanalmente com o estudante a folha de incidentes críticos; 
 Proceder à avaliação intercalar e final do estágio/ensino clínico com base na documentação 

fornecida pela escola; 
 Zelar pelo cumprimento do regulamento do estágio/ ensino clínico; 
 Elaborar um relatório de avaliação do ensino clínico claro, preciso e conciso; 
 Participar com as chefias dos locais de estágio na elaboração dos horários para os estudantes; 
 Comunicar as faltas dos estudantes ao supervisor; 
 Fazer reuniões semanais com os estudantes e supervisor. 

 


