
 

  

GUIA DE ORIENTAÇÕES PARA VISITA MONITORADA 

As Visitas Monitoradas são atividades destinadas aos estudantes e 

profissionais de enfermagem, objetivando conhecer a estrutura local do Coren-SP Educação 

e seus recursos, incluindo os laboratórios de simulação. 

A participação de estudante(s) de enfermagem está condicionada ao 

acompanhamento integral da atividade pelo professor responsável, o qual representa a 

instituição requisitante. 

A requisição, no caso de grupos de estudantes ou profissionais de 

enfermagem, é feita mediante o preenchimento completo do formulário disponível on-line.  

O profissional de enfermagem que tenha interesse individual em 

participar deste tipo de atividade, poderá enviar um pedido através do e-mail 

educacao@coren-sp.gov.br, não sendo necessário o preenchimento do formulário no 

site. 

Pedimos ainda atenção para algumas particularidades: 

 A atividade tem duração de até 2 (duas) horas; 

 O limite de participantes para cada atividade é de 12 (doze) pessoas; 

 A recepção dos participantes terá início uma hora antes do horário previsto para a 

atividade, exceto no período da manhã, que se iniciará às 8 (oito) horas, quando da 

abertura do Coren-SP Educação; 

 Não oferecemos estacionamento no local, mas a região conta com diversos 

estabelecimentos para este fim. Pedimos que este item seja visto com atenção, 

evitando a ocorrência de atrasos; 

 O horário de início da atividade deverá ser cumprido, com eventual tolerância de 10 

(dez) minutos, evitando que outras tarefas e atividades sejam prejudicadas; 

 Destacamos a importância da comunicação prévia de cancelamento da atividade no 

caso de ausência/desistência, com antecedência mínima de 7 (sete) dias. A não 

comunicação implicará em sanção, com o impedimento na realização e/ou 

agendamento de Visitas Monitoradas pelo prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data da ausência na atividade. 

 Para adentrar às dependências do Coren-SP Educação é obrigatória a apresentação 

de documento de identificação oficial com foto (RG, CNH, Carteira de 

Identificação Profissional emitida por órgão de classe etc) e informar o número do 

CPF; 

 É obrigatório o uso de jaleco branco nos laboratórios; 

 É proibido o consumo de comidas e bebidas fora do Espaço Café (localizado no 

térreo) ou dos locais destinados ao intervalo, programado para a metade da 

atividade; 

 É permitido o uso de máquinas fotográficas em nossas dependências, contudo, são 

proibidas filmagens; 

 Este tipo de atividade não gera a emissão de certificado. 
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