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REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA 

DA FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITóRIA DA CONQUISTA 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES CONCEITUAIS 

Art. 1.º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Medicina da Faculdade 

de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, sob a denominação de Programa de 
Internato, tem caráter obrigatório para todos os estudantes do Curso de Graduação em 

Medicina e se rege pelo presente Regulamento, pelo art. 7.º da Resolução CNE/CES n.º 4, de 

7 de novembro de 2001, e, no que couber, pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 
Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, o Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da 

Conquista será denominado, aleatoriamente, Internato, Estágio Curricular Obrigatório ou 
Estágio.  

CAPÍTULO II 

DA NATUREZA E FINALIDADE DO ESTÁGIO CURRICULAR 

OBRIGATóRIO DO CURSO  DE MEDICINA 

Art. 2.º São objetivos do Internato: 

I – aperfeiçoar a consciência das limitações e responsabilidades da atuação do médico perante 

o doente, a família, a instituição, o serviço e sistema de saúde e a comunidade;  
II – aperfeiçoar as habilidades para trabalhar em equipe de saúde;  

III – aperfeiçoar competências para resolver, ou bem encaminhar, os problemas de saúde da 

população da região em que vai trabalhar, sem prejuízo da aquisição indispensável da noção 
de educação profissional permanente; 

IV – ensejar, de maneira orientada e individualizada, a aquisição e/ou o aperfeiçoamento de 

atitudes adequadas em relação aos cuidados a pacientes, famílias e comunidades, em ações 
individuais e coletivas, através do desenvolvimento de ações de promoção da saúde, de 

prevenção de doenças e agravos, de prevenção da evolução das enfermidades e execução de 

procedimentos diagnósticos ou terapêuticos e prevenção da invalidez ou reabilitação dos 
enfermos; 

V – oferecer ao estudante oportunidade para aumentar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do seu curso de graduação;  
VI – permitir o exercício de habilidades e competências indispensáveis à realização futura de 

atos médicos; 

VII – possibilitar experiências individuais de integração médico-comunidade;  
VIII – possibilitar o desenvolvimento e o hábito de uma atuação médica integrada, não só 

com seus colegas médicos, mas também com os demais profissionais que compõem a equipe 

de saúde. 
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CAPÍTULO III 
DA REALIZAÇÃO E DURAÇÃO DO INTERNATO 

Art. 3.º O Internato terá a carga horária total de 3.720 (três mil setecentos e vinte) horas/aula, 

que equivalem a 3.100 (três mil e cem) horas/relógio, e será desenvolvido em regime de 

integral, incluindo atividades no 1.º, 2.º e 3.º níveis de atenção, nas principais áreas da 
Medicina de forma integrada, organizado por meio da Atenção Básica, Urgência e 

Emergência, Clínica Médica, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Clínica Cirúrgica, Saúde 

Coletiva, e Saúde Mental. 
§ 1.º É obrigatória a realização do Internato em todas as áreas estabelecidas. 

§ 2.º O Internato terá como pré-requisito a integralização de todos os módulos e disciplinas do 

Primeiro ao Oitavo período.  
§ 3.º A carga horária teórica do Internato está definida no Anexo I desta Resolução e, em 

hipótese alguma poderá ser superior a 20% (vinte por cento) do total de cada módulo.  

§ 4.º O Internato terá a duração total de 84 (oitenta e quatro) semanas, será ofertado do 9.º ao 
12.º semestres, e seu início será definido em calendário próprio.  

§ 5.º Todos os Professores Médicos do Curso poderão supervisionar o Internato, respeitando-

se a carga horária individual, qualificação e experiência.  
§ 6.º Para cada módulo de Internato serão ofertadas um máximo de vagas definido pelos 

convênios firmados entre a IES e as instituições fornecedoras de campos de estágio. 

§ 7.º O Calendário Acadêmico definirá o período para a matrícula nas séries de Internato.  

§ 8.º Cada módulo de internato terá a duração de 07 (sete) semanas.  
§ 9.º No mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista para este Internato será 

desenvolvido na Atenção Básica e em Serviço de Urgência e Emergência do SUS. 

§ 10. Nas atividades previstas no § 9.º deste artigo, haverá a seguinte distribuição de carga 
horária dos cinco módulos:  

I – 2 (dois) módulos reservados para atividades dos Serviços de Atenção Primária, 

coordenadas e voltadas para a área da Medicina Geral de Família e Comunidade; 
II – 2 (dois) módulos reservados para atividades dos Serviços de Urgência e Emergência. 

Art. 4.º Serão campos para o desenvolvimento das atividades do Internato em regime de 
integral: 

I – a Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista (FASA), por meio da rede 

de unidades que compõem os sistemas municipais e estaduais de saúde de Vitória da 
Conquista e cidades circunvizinhas e unidades de saúde particulares, que mantenham 

convênio com a FASA e,  

II – outras instituições universitárias ou de serviços de saúde, do Sistema Único de Saúde, que 
mantenham Programa de Residência reconhecido pela Comissão Nacional de Residência 

Médica, localizados fora da região geoeducacional onde se encontra o Curso de Medicina, 

não podendo ultrapassar, neste caso, a 25% da carga horária total estabelecida para o 
Internato, sendo obrigatória a existência de convênio entre a FASA e a concedente do estágio. 
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Parágrafo único. O Aluno que cumprir módulo de Internato fora da FASA fica obrigado a 
realizar prova final de avaliação de seu aproveitamento, determinada pelo Colegiado de 

Curso, no prazo de 30 (trinta) dias após seu retorno. 

CAPÍTULO IV  

DA ADMINISTRAÇÃO DO INTERNATO 

Art. 5.º O Internato do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista será administrado pelo Coordenador Geral do Internato. 

Art. 6.º Compete ao Coordenador Geral do Internato do Curso e Medicina:  
I – auxiliar a operacionalização do programa aprovado e supervisionar o seu 

desenvolvimento;  

II – avaliar, em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante, os resultados dos programas de 
Internato em andamento e propor alterações, quando for o caso;  

III – encaminhar à Secretaria Acadêmica o Termo de Compromisso do Internato devidamente 

preenchido e assinado pela unidade concedente, seja a FASA ou outra entidade pública ou 
privada, pelo Coordenador Geral do Internato e pelo responsável interno cuja competência 

estiver fixada em norma ou por delegação de competência;  

IV – homologar o programa dos Internatos, com base na ementa, em conjunto com o 

Colegiado do Curso de Medicina; 
V – promover atividades de integração entre os segmentos envolvidos com o Internato, como 

reuniões com os internos e visitas mensais às unidades conveniadas, dentre outras atividades 

julgadas necessárias; 
VI – promover treinamento e/ou orientação dos internos para a sua inserção no campo de 

estágio;  

VII – selecionar unidades do sistema de saúde e outros campos apropriados à realização do 
Internato com base no artigo 4.º deste Regulamento. 

VIII – divulgar a relação dos Coordenadores de Módulos do Internato com as respectivas 

áreas de atuação e opções de campo de Internato, antes do período da matrícula; 
IX – manter um cadastro atualizado das vagas nos diferentes campos de Internato;  

X – organizar os Alunos em 06 (seis) grupos que cursarão os módulos do Internato sob forma 

de rodízio anual;  
XI – solicitar docentes para o Internato à Coordenação do Curso de Medicina para a oferta 

dos módulos. 

CAPÍTULO V 

DA SUPERVISÃO DO INTERNATO 
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Art. 7.º As atividades do Internato de treinamento em serviço, em regime integral, serão 
realizadas sob a supervisão direta dos docentes do Curso de Medicina, incluindo o 

Coordenador de Módulo do Internato e os Supervisores Técnicos.  

Art. 8.º São funções do Coordenador de Módulo do Internato: 

I – acompanhar a frequência do interno com base no artigo 14 do presente Regulamento;  

II – acompanhar o cumprimento do Plano de Internato aprovado;  
III – aprovar o Plano de Internato a ser desenvolvido no módulo pelos internos sob sua 

responsabilidade; 

IV – avaliar os internos de acordo com os artigos 11 a 14, e outras determinações, deste 
Regulamento; 

V – comparecer às reuniões e demais promoções relacionadas ao Internato, sempre que 

convocado por qualquer das partes envolvidas no Internato; 
VI – coordenar as atividades do Supervisor Técnico; 

VII – orientar as Alunos, de forma individualizada, quanto aos aspectos programáticos do seu 

Internato; 
VIII – registrar o resultado da avaliação final do Aluno em portal acadêmico da FASA. 

Art. 9.º O Supervisor Técnico do Internato de Medicina será o preceptor que orienta o interno 
em relação às atividades que serão desenvolvidas no campo de Internato.  

Art. 10. São atribuições do Supervisor Técnico:  

I – auxiliar o interno no desenvolvimento do seu Plano de Internato; 
II – avaliar o interno, em conjunto com o Coordenador de Módulo do Internato; 

III – discutir o Plano de Internato com o Coordenador de Módulo do Internato; 

IV – encaminhar, semanalmente, ao Coordenador de Módulo do Internato, a frequência do 
interno; 

V – orientar o interno em relação às atividades que serão desenvolvidas no campo de 

Internato; 
VI – orientar o interno na elaboração do Plano de Internato a ser desenvolvido no Internato; 

VII – orientar o interno na utilização dos instrumentos técnicos necessários ao desempenho de 

suas funções. 

CAPÍTULO VI 
DA AVALIAÇÃO 

Art. 11. A aprovação no Internato será condicionada à assiduidade e avaliação de habilidades 

e competências em cada módulo do Internato, ambas eliminatórias por si mesmas.  

§ 1.º Caso algum Aluno haja trancado matrícula ou seja reprovado em um ou mais Módulos 
de Internato, somente no semestre seguinte ao da reprovação ou trancamento de matrícula ele 

poderá se matricular novamente no(s) Módulo(s) de Internato no(s) qual(is) não obteve 

aprovação.  
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§ 2.º Serão utilizados como critério para reprovação automática a falta repetida a plantões, 
faltas éticas graves e insubordinação à hierarquia instituída. 

Seção I 

Das Habilidades e Competências 

Art. 12. Ao longo de cada Módulo de Internato os Alunos serão submetidos a avaliação nos 

aspectos formativo e cognitivo.  

§ 1.º A avaliação formativa, à qual será atribuído peso 20 (vinte), basear-se-á nos seguintes 
critérios:  

I – conduta moral e ética; 

II – iniciativa; 
III – pontualidade; 

IV – relacionamento com os pacientes, docentes, funcionários e colegas;  

V – senso de responsabilidade. 
§ 2.º A avaliação cognitiva, à qual será atribuído peso 80 (oitenta), será realizada por meio de 

provas teórico/práticas, OSCE, seminários, discussão de caso clínico e outras atividades 

avaliativas, cujos conteúdos fazem parte do programa do módulo de Internato. 
§ 3.º Ficará a critério do Coordenador de Módulo do Internato a designação dos Professores 

que participarão das avaliações cognitivas. 

§ 4.º As notas formativas e cognitivas terão um valor que variará de 0 (zero) a 100 (cem).  

Art. 13. Será considerado aprovado em cada Módulo de Internato o Aluno que obtiver nota 

final igual ou superior a 70 (setenta).  

Parágrafo único. A soma das notas formativas e cognitivas, definidas no art. 14 deste 
Regulamento, serão tidas como a nota final de cada Módulo de Internato. 

Seção II 

Da Assiduidade 

Art. 14. A frequência exigida durante o estágio é de 100% (cem por cento) conforme Parecer 

CNE/CES 1.133, de 7 de agosto de 2001, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e Lei 

11.788, de 25 de setembro de 2008, sendo, porém, permitido ao Aluno compensar as faltas 
devidamente justificadas perante o Coordenador de Módulo do Internato e no prazo que este 

fixar, com horas de atividades extraordinárias, programadas com antecipação, sob orientação 

do Coordenador de Módulo do Internato. 

CAPÍTULO VII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 15. As interpretações e os casos omissos do presente Regulamento serão resolvidos, caso 
a caso, pela Coordenação Geral do Internato do Curso de Medicina: 

I – por iniciativa própria, quando entender se tratar de situação facilmente contornável; 

II – após remessa ao Colegiado de Curso, nos casos que a Coordenação entender como mais 
complexos. 

Parágrafo único. As omissões e constatações de redação não clara do presente Regulamento, 

bem como sugestões de inovações nas regras, serão comunicadas pela Coordenador Geral do 
Internato ao Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista, para estudos, análises e, em sendo o caso, alteração no texto. 

Art. 16. As decisões, referentes ao Internato, com as quais o Acadêmico não concordar, 

poderão ser objeto de recursos administrativos, na forma do Regimento Interno da Faculdade 

de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, na seguinte forma: 
I – se se tratar de ato do Coordenador Geral do Internato de Medicina ou do Coordenador do 

Curso de Medicina, para o Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista; 
II – se se tratar de decisão do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista, para o Conselho Superior da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista. 

Art. 17. Este Regulamento poderá ser alterado após análise e discussão sucessivas:  

I – por parte do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de 

Vitória da Conquista; 
II – pelo Conselho Superior da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, 

que emitirá Resolução. 

Parágrafo único. Poderão propor ao Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde 
Santo Agostinho de Vitória da Conquista mudanças no presente Regulamento: 

I – o Coordenador Geral do Internato em Medicina. 

II – o Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória 
da Conquista; 

III – os membros do Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo 

Agostinho de Vitória da Conquista; 
IV – os membros do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina da Faculdade de 

Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista. 

Art. 18. Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Superior 

da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista, após análise e aprovação do 

Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da 
Conquista. 

Vitória da Conquista, 18 de agosto de 2020 
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Profa. Christiane Oliveira Mendes 
Diretora Geral da Faculdade de Saúde Santo Agostinho de Vitória da Conquista 

ANEXO I 

Distribuição de Carga horária por módulo de Estágio Supervisionado Obrigatório 

  

  

�

�

Módulo
Carga horária 

Total

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 162h

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 258h

Estágio Curricular em Saúde Mental 96h

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 260h

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 260h

Estágio Curricular em Saúde Coletiva 48h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 
Obstetrícia I

210h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e 
Obstetrícia II 258h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 258h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 258h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 258h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 258h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 258h

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 258h
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ANEXO II 

Ementa do Internato 
  

Estágio Curricular em Urgências e Emergências I 

CH: 162h 
Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos.�

Urgências e emergências médicas nas áreas de pediatria, cirurgia, clínica, psiquiatria, 
ginecologia e obstetrícia, de forma supervisionada. 

  

Estágio Curricular em Urgências e Emergências II 
CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos, além da integralização do módulo Estágio Curricular em Urgências e 
Emergências I.�

Urgências e emergências médicas nas áreas de pediatria, cirurgia, clínica, psiquiatria, 

ginecologia e obstetrícia, de forma supervisionada. 

  
Estágio Curricular em Saúde Mental 

CH: 96h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 
Períodos.�

Inserção do aluno nos ambientes de prática multidisciplinar com vistas à capacitação ao 

atendimento de pacientes com afecções psíquicas e psicológicas e do acompanhamento 
holístico dos mesmos. 

   

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde I 
CH: 260h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos. 
Inserção do aluno no ambiente de trabalho da Atenção Primária em Saúde, de forma 

supervisionada, com vistas à capacitação para o atendimento dos principais problemas de 

saúde encontrados nas comunidades locais e regionais. 

Estágio Curricular em Atenção Primária em Saúde II 

CH: 260h 
Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos além da integralização do módulo Estágio Curricular em Atenção Primária em 

Saúde I. 
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Inserção do aluno no ambiente de trabalho da Atenção Primária em Saúde, de forma 
supervisionada, com vistas à capacitação para o atendimento dos principais problemas de 

saúde encontrados nas comunidades locais e regionais. 

  
Estágio Curricular em Saúde Coletiva 

CH: 48h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 
Períodos. 

Compreensão desistem de saúde e seus mecanismos de regulação, referência e 

contrarreferência. Compreensão dos níveis de atenção, com vistas a desenvolver atividades 
nas áreas de gestão em saúde, vigilância em saúde (ambiental, epidemiológica e sanitária), e 

educação em saúde. 

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia 

I 

CH: 210h 
Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos. 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 
atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo grávido-

puerperal. 

  

Estágio Curricular em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia 
II 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 
Períodos além da integralização do módulo Estágio Curricular em Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia II. 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 
atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo grávido-

puerperal. 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria I 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 
Períodos. 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes.  

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria II 

CH: 258h 
Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos além da integralização do módulo Estágio em Atenção Ambulatorial e 

Hospitalar em Pediatria I. 
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Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 
atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes.   

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica I 
CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos. 
Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de pacientes com afecções clínicas.  

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica II 

CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 
Períodos além da integralização do módulo Estágio em Atenção Ambulatorial e 

Hospitalar em Clínica Médica I. 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 
atendimento de pacientes com afecções clínicas.  

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica I 
CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos. 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 
atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 

Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Cirúrgica II 
CH: 258h 

Pré-requisito: integralização de todos os módulos e disciplinas do Primeiro ao Oitavo 

Períodos além da integralização do módulo Estágio em Atenção Ambulatorial e 
Hospitalar em Clínica Cirúrgica I. 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas. 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10

