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SEJA BEM VINDO! 

 

Como forma de esclarecer todas as dúvidas sobre a 

realização de estágios, este manual do estagiário 

descreve as normas para o funcionamento do Estágio 

Obrigatório e não Obrigatório para o Curso de 

Medicina das Faculdades Santo Agostinho. 

Além do manual, o discente poderá buscar 

esclarecimentos e acompanhamento junto ao setor do 

Núcleo de Carreiras, por meio do endereço eletrônico: 

nucleodecarreiras.vic@fasa.edu.br. 

O estágio é o seu primeiro passo para uma carreira 

promissora. Desejamos sucesso em seus desafios 

profissionais.  

 

 

O QUE É O ESTÁGIO? 

 

A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio 

como o ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 

no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o 

trabalho produtivo do estudante. O estágio integra o itinerário 

formativo do educando e faz parte do projeto pedagógico do 

curso.  

 

Por fazer parte deste itinerário formativo, o estágio é de 

grande importância no currículo, cuja relevância pode ser 

observada da seguinte forma: 

 

a) acelera a formação profissional; 



 
 

 

 
 

 
 

b) possibilita aplicar as lições e os conhecimentos teóricos obtidos em sala de 

aula; 

c) estimula a vocação para o estudo, ajudando a perceber a finalidade do 

aprendizado; 

d) facilita a escolha de um foco ou área da futura profissão; 

e) proporciona o contato com o futuro ambiente profissional; 

f) possibilita perceber as lacunas de aprendizagem e buscar o aprimoramento do 

perfil profissional e das competências; 

g) propicia melhor relacionamento humano. 

 

 

O QUE É O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO?  

 

É o estágio definido como pré-requisito no projeto pedagógico 

do curso para aprovação e obtenção do diploma, 

indispensável para a sua integralização (§1º, do art. 2º da Lei 

nº 11.788/2008). 

 

O QUE É ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO? 

 

É uma atividade opcional extracurricular, acrescida à carga 

horária regular e obrigatória (§2º, do art. 2º da Lei nº 

11.788/2008). Na hipótese de estágio não obrigatório, é 

indispensável a concessão de bolsa ou outra forma de 

contraprestação, bem como do auxílio-transporte (art. 12 da 

Lei nº 11.788/2008). O acadêmico interessado em realizar o 

estágio, deve procurar o Núcleo de Carreiras, manifestando interesse e pedir 

orientações; verificar se na instituição onde pretende estagiar possui Termo de 

Convênio; elaborar o Termo de Compromisso de Estágio; dentre outros. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

O ESTÁGIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 

DO CURSO (PPC) DE MEDICINA 

 

Entende-se por estágio supervisionado qualquer atividade 

que propicie ao aluno adquirir experiência profissional 

específica e que contribua, de forma eficaz, para a sua 

absorção pelo mercado de trabalho. Enquadram-se nesse 

tipo de atividade as experiências de convivência em um 

ambiente de trabalho, cumprimento de problemas e de 

possibilidades de resoluções.  

 

O curso de Medicina ofertado pelas Faculdades Santo Agostinho oferece, na matriz 

curricular, o Estágio Curricular Obrigatório nos últimos quatro semestres (9º ao 12º 

período), sob a forma de estágio integrado, nas seguintes áreas: Estágio em Urgência 

e Emergências Médicas, Estágio em Atenção Primária em Saúde, Estágio em Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar, no qual ocorrem rodízio nas áreas de Clínica Médica, 

Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental/Psiquiatria, Pediatria e Estágio em 

Saúde Coletiva.  

 

O Estágio Curricular Obrigatório, ou Internato Médico, assume lugar de destaque no 

currículo do curso de graduação em Medicina. As atividades de estágio devem ser 

capazes de propiciar ao aluno a oportunidade de ampliar seus conhecimentos, de 

forma supervisionada, em situações de prática profissional específica. Assim, o 

estágio proporciona ao estudante a realimentação do processo de aprendizagem e 

sua vinculação ao mundo do trabalho. 

 

As atividades de Estágio Curricular Obrigatório se realizam na forma de rodízio, 

ordenado de acordo com a realidade local e coerente com o perfil do egresso. A carga 

horária total do Estágio Obrigatório é de 3.100 horas práticas (treinamento em serviço 

sob supervisão) e teóricas. Deste total, no mínimo 80% são de atividades práticas e 



 
 

 

 
 

 
 

até 20% de atividades teóricas (casos clínicos, grupos de discussão, seminário, 

sessões anatomoclínicas, sessões clínico radiológicas, temas de revisão e 

atualização).  

 

Ainda, em consonância com as Diretrizes, o Curso de Medicina da FASA de Vitória 

da conquista estruturou este estágio com 3.100 horas, ao menos 41,6% da carga 

horária total do curso, superando o percentual mínimo preconizado. Desta carga 

horária, 940 horas (30,3%) são destinadas aos Serviços de Urgência e 

Emergência e de Atenção Primária em Saúde (APS), com predominância de 

carga horária na APS (55,3%). 

 

 

CARACTERÍSTICAS DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

OBRIGATÓRIOS: 

 

ESTÁGIO EM URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 

MÉDICAS 

 

Realizado em Vitória da Conquista e região, no qual os 

alunos atuam na rede hospitalar da Secretaria 

Municipal de Saúde, SAMU e hospitais conveniados, 

sob a supervisão de docentes, com atendimento a 

urgências e emergências.  

 

As seguintes atividades diárias, em três turnos, são 

desenvolvidas durante um semestre letivo, sob 

supervisão médica: 

•  plantão em SAMU e em unidade de terapia intensiva 

(UTI)/pronto-socorro; 

•  atendimento clínico/cirúrgico em urgência e 

emergência. 



 
 

 

 
 

 
 

 

O estágio é subdividido em duas áreas, a saber: 

I) Estágio em Emergências Clínicas e em Emergências em Saúde Mental 

II) Estágio em Emergências Materno-infantis 

 

ESTÁGIO EM ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (APS) 

 

Realizado em Vitória da Conquista e em municípios da 

região, em parceria com as Prefeituras Municipais, com 

atuação nas equipes de saúde da família, sob supervisão 

e orientação direta dos médicos de família, 

acompanhando-os em suas rotinas de trabalho na Rede 

de Atenção à Saúde.  

 

Os médicos das equipes da ESF passam a ser 

preceptores dos alunos do Estágio Curricular Obrigatório. 

Nesse estágio, além dos temas relativos à prática da 

Medicina de Família e Comunidade, o estudo da Saúde 

Coletiva e a aplicação dos princípios da 

referência/contra-referência, organização das redes de 

saúde e da Saúde Baseada em Evidências são 

sistematicamente trabalhados.  

 

As atividades ocorrem durante 14 semanas, com até 40 horas semanais, totalizando 

520 horas. Dentre as atividades desenvolvidas na Atenção Básica e em Serviço de 

Urgência e Emergência do SUS, predominam as dedicadas aos serviços de Atenção 

Básica sobre os de Urgência e Emergência (55,33% versus 44,7%), como preconizam 

as DCN 2014 e os dois estágios totalizam 30,3% dos estágios obrigatórios, muito 

superior ao preconizado pela referida Resolução. 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

ESTÁGIO EM ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

 

É o estágio curricular no qual os alunos atuam na rede 

ambulatorial e em hospitais conveniados, públicos e privado, em 

atenção geral e especializada à saúde sob a orientação e 

supervisão de médicos, nas áreas de Ginecologia e Obstetrícia, 

Clínica Médica/Saúde Mental, Pediatria e Cirurgia, durante dois 

semestres.  

 

As seguintes atividades são desenvolvidas, sob supervisão 

médica: 

• acompanhamento (evolução) de pacientes internados;  

• atendimento a pacientes ambulatoriais; 

• plantão em unidade de terapia intensiva, sala de parto e pronto-

socorro; 

• auxílio em cirurgias de médio porte;  

• atendimento clínico/cirúrgico em várias especialidades; 

• cirurgias ambulatoriais (pequenas cirurgias). 

 

Por fim, os estágios serão acompanhados pelo Núcleo de Carreiras, setor este 

responsável por celebrar convênios, bem como pela elaboração de documentos 

relativos ao Estágio. O Núcleo de Carreiras conta com professor com carga horária 

para atendimentos acadêmicos e relações com as Instituições parceiras.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

LEGISLAÇÃO  

 

O Estágio no Brasil é regido pela Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008, que regulamenta as responsabilidades 

dos atores envolvidos no estágio: concedentes de estágio 

– empresas ou profissionais liberais, instituições de ensino 

e estudante.  

 

Para os cursos de Medicina, a Resolução nº 3/2014 do 

Ministério da Educação institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e dá 

outras providências, também disciplinando a realização do 

estágio. 

 

 

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO 

 

A oficialização do Termo de Convênio será firmada entre as partes 

convenentes (instituição de ensino e parte concedente), antes do 

início das atividades do estágio, como documento que formaliza 

a parceria entre estas partes na oferta de vagas de estágio, como 

oportunidades para os estudantes matriculados nos cursos da 

instituição.  

Deverá ser preenchido em 2 vias originais a qualquer tempo, antes 

de iniciar o estágio. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 

 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE) 

 

O Termo de Compromisso de Estágio (TCE) é instrumento relevante na 

relação de estágio e deve ser firmado, antes do início das atividades do 

estágio, entre a instituição de ensino, o estudante (ou se representante ou 

assistente legal) e a parte concedente, devendo indicar, principalmente, as 

condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa 

e modalidades da formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar. Serão produzidas 3 vias do TCE, sendo uma via do documento 

original para cada ator envolvido (estudante – parte concedente – instituição 

de ensino) 

 

 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 

 

São as tarefas a serem executadas durante o estágio e devem constar no TCE. Este 

plano deve ser elaborado pelo aluno, pelos supervisores – o designado pela parte 

concedente e o acadêmico. 

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO  

 

A avaliação do estágio obrigatório será realizada por meio dos 

artefatos gerados pelo estudante e seus supervisores durante a 

realização deste. Tais artefatos serão: relatórios de estágio 

(estudante) e relatórios de acompanhamento (supervisores). 

O acadêmico que estiver estagiando deverá elaborar 

semestralmente relatório conforme modelo sugerido pelo Núcleo 

de Carreiras e ao término do período de estágio deve elaborar 

relatório final.  

 



 
 

 

 
 

 
 

CARGA HORÁRIA 

 

A carga horária do estágio não obrigatório será definida em 

comum acordo entre a Faculdade, a parte concedente e o aluno 

estagiário ou seu representante legal, devendo constar do 

Termo de Compromisso e ser compatível com as atividades 

escolares. Para as atividades do estágio/internato, cuja jornada 

semanal de prática compreendam períodos de plantão, a 

jornada será de, no máximo 12 (doze) horas diárias, 

observando, ainda, o limite de 40 (quarenta) horas semanais, 

nos termos da Lei Federal nº 11.788/2008, bem como artigo 24, 

item 10, da Resolução nº 3/2014 do Ministério da Educação. 

A duração do estágio não obrigatório, na mesma parte 

concedente, não pode exceder dois anos, exceto quando se 

tratar de estagiário portador de deficiência (art. 11 da Lei nº 

11.788/2008). 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Havendo necessidade, o Núcleo de Carreiras poderá 

fornecer aos discentes os documentos necessários para 

a realização dos estágios, sendo eles: Modelo do Termo de 

Convênio e do Termo de Compromisso de Estágio (TCE), que 

devem ser entregues ao responsável pela parte concedente 

onde o aluno irá estagiar. Os respectivos termos devem ser 

devolvidos à Instituição de Ensino, devidamente assinados e 

carimbados pela empresa. Por fim, Modelo do Plano de 

Atividades e Relatório de Estágio, que documentam o 

período, local, o controle das atividades realizadas, a 

quantidade de horas das atividades realizadas com 

orientação, durante todo o estágio. 



 
 

 

 
 

 
 

 

FIQUE LIGADO! 

 

Antes de iniciar o seu estágio extracurricular fora das dependências da 

Faculdade, seja ele na modalidade obrigatória ou não, atente-se ao 

fluxograma abaixo e procure o setor do Núcleo de Carreiras para que seu 

estágio se inicie de forma regular.  

 

Vaga de 

Estágio

É obrigatório?
Sim

A empresa 

tem convênio 

com a FASA?

- Firmar Convênio;

- P r e e n c h e r T C E 

Estágio Obrigatório

Preencher TCE

de Estágio 

Obrigatório

Sim

Não

Entregar 

relatórios de 

avaliação

Não
Agente de 

Integração?

- Firmar Convênio;

- Preencher TCE 

Estágio Não 

Obrigatório (seguro 

pago pela empresa)

Não

Preencher TCE

de Estágio Não 

Obrigatório

Sim

Entregar 

relatórios 

semestrais

Arquivo 

Agente de Integração: Organizações que fazem intermediação entre empresas 
e instituições de ensino. Exemplos: IEL, CIEE. 


