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As preceptoras são as principais articuladoras e responsáveis pela transformação social das 
residentes no curso de Residência em Enfermagem, porém, a atividade ainda é pouco 
conhecida. Este estudo descritivo, analítico, de abordagem qualitativa, tem como objetivo 
estudar as competências necessárias para a enfermeira preceptora, no desenvolvimento de 
suas atividades no curso de residência em enfermagem, do Hospital da Cidade, localizado 
na cidade do Salvador. A análise de dados possibilitou a identificação de três categorias: 
Preceptoria em Curso de Residência como processo de trabalho em enfermagem; 
Competência como um saber agir e reagir em busca da qualidade das praticas de 
preceptoria; Competências necessárias para a preceptoria em Curso de Residência em 
Enfermagem. Os resultados evidenciaram que, apesar das preceptoras conhecerem pouco 
sobre as práticas pedagógicas contemporâneas, elas têm utilizado práticas inovadoras de 
competências emergentes, recomendadas por estudiosos como Lê Boterf, Bunk, Perrenoud, 
e Fernandes. Apontaram também para a necessidade de sistematização da atividade de 
preceptoria para uma uniformização nas orientações e conhecimentos socializados com as 
residentes, acompanhamento individualizado e considerar a heterogeneidade de formação. 
Constatamos que os requisitos mínimos para o desenvolvimento da atividade de preceptoria 
são: ter o curso de especialização e experiência na área e gostar de ensinar. 
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The teachers are the main articulators and responsible for social the transformation of the 
residents in the course of Residence in Nursing, however, it still continues, a little 
recognized activity. This descriptive, analytical study, of qualitative approach, has as 
objective to study the necessary competencies for the nurse teacher, in the development of 
its activities in the course of residence in nursing, at “Hospital da Cidade”, located in the 
city of Salvador. The analysis of data made possible the identification of three categories: 
Preceptoria in Course of Residence as process of work in nursing; Competence as a know 
how to act and to react in search of the quality of practice of preceptoria; Necessary 
competencies to preceptoria in Course of Residence in Nursing. The results had evidenced 
that, despite the teachers know a little about contemporaneous pedagogical methods, them 
have used innovator practical of emergent competencies, recommended for studious as Lê 
Boterf, Bunk, Perrenoud, and Fernandes. They also had pointed the necessity of 
systematization of the activity of preceptoria with uniform orientations and knowledge 
socialized with the residents, individualized accompaniment and to consider the 
heterogeneities of formation. We evidence that the minimum requirements for the 
development of the activity of preceptoria are: to have the course of specialization and 
experience in the area and to like to teach. 
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