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RESUMO SIMPLES
O presente trabalho é um relato a partir das experiências vivenciadas na disciplina de ESTÁGIO
CURRICULAR SUPERVISIONADO E OBRIGATÓRIO DE LICENCIATURA I aplicado ao
curso de Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul de Dourados, para
alunos do quarto ano letivo, tendo como carga horária 272 horas/aula. Ensinar é uma tarefa que
deverá ser estendida durante toda a vida dos professores e, não somente nos poucos anos de sua
formação inicial. Tem como objetivo principal de nos tornar capaz de aprender continuamente,
tanto na formação, quanto na prática, tendo compromisso com a educação das futuras gerações
de profissionais, não apenas transmitindo conhecimentos, mas proporcionando condições para
que haja benefício mútuo entre eles. ECSOL I em Enfermagem foi realizado nos espaços
escolares de educação básica e não escolares vinculados a projetos de ensino em saúde,
proporcionando aos estudante o reconhecimento e análise da realidade educacional, através de
observação, aproximação e intervenção em situações de aprendizagem, planejamento, execução
e avaliação de propostas para processos educativos, visando à promoção da saúde e a prevenção
de doenças a partir das experiências educacionais articuladas com todas as disciplinas que
compõem o currículo. Através de um simulado, fossos estimulados a preparar uma aula para
nossos professores e colegas de classe e viver um pouco de como é ser um docente, tendo que
preparar a aula, montar um plano de aula, escolher uma metodologia e aplicar essa aula e ser
ainda capaz de enfrentar desafios que aparecem para nos frustrar e desmotivar frente à prática
pedagógica, influenciando dessa forma na qualidade do ensino/aprendizagem. Tive o privilégio
de poder viver a evolução de uma geração, que ainda vai passar por tantos outros desafios. Uma
experiência incrível onde a licenciatura te proporciona ter essa liberdade de poder transmitir o
que você sabe, mas nunca parar de buscar o que é novo. Na docência a cada dia é um novo
desafio mas que recompensa, foi possível enriquecer o aprendizado referente à prática de
licenciar, percebendo todos os aspectos implícitos em uma sala de aula e na função de educador.
Um Enfermeiro com Licenciatura em Enfermagem é capacitado para atuar na Educação
Profissional em Enfermagem e na Educação em saúde à comunidade em geral.

1

Discente do curso de Enfermagem Bacharelado e Licenciatura da UEMS – Dourados. leticiapaulasilva@live;
Docente do curso de Enfermagem e do Mestrado em Ensino em Saúde da UEMS – Dourado.
rrenovato@uol.com.br;
2

