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APRESENTAÇÃO

O  Estágio  Comunitário  é  realizado  pelos  cursos  de  Biomedicina,  Farmácia, 
Enfermagem, Medicina, Nutrição e Odontologia, no Campus de Firminópolis com o objetivo 
de constituir-se em oportunidade para desenvolver ações de saúde voltadas à atenção básica, 
incluso a promoção da saúde da população dos municípios de Firminópolis e São Luiz de 
Montes Belos.

O Convênio 005/2004 vem garantir  as obrigações da UFG e dos municípios de 
Firminópolis e São Luiz de Montes Belos, destacando-se que os acadêmicos receberão apoio 
no transporte, hospedagem e alimentação no Campus de Firminópolis sob a responsabilidade 
do Sr Mauro Molina – Diretor do Campus, onde atenderão ás normas locais. ( ANEXO I).

Conforme a Lei 6.494/77 e Decreto 87.497/82 e as Resoluções CEPEC 731 e 766 
os acadêmicos estarão inclusos na Apólice de Seguro do UNIBANCO nº 70.702. 

Os estágios no Campus de Firminópolis atendem aos Projetos pedagógicos e Grades 
Curriculares dos  cursos,  não podendo o aluno realizar  atividades  que não contemplem os 
mesmos.

OBJETIVO GERAL

Capacitar os acadêmicos nas ações de saúde, em todos os níveis de assistência, 
possibilitando uma vivência junto a diversos contextos das comunidades no interior do Estado 
de Goiás.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Durante o estágio o aluno deverá:

 Cumprir os objetivos do Campus Avançado de Firminópolis;
 Executar tarefas elaboradas tecnicamente;
 Atuar conforme o preconizado pelos princípios do SUS;
 Cumprir o estágio conforme a peculiaridade de cada curso definida nas 

Diretrizes Curricular.

O Plano de Estágio do Curso deverá:

• Proporcionar a atuação integrada com equipe multiprofissional;
• Estimular atividades que envolvam investigação, educação e a 

gestão em saúde;
• Exercitar os conhecimentos técnico-científicos específicos 

adquiridos durante o curso de graduação.

É necessário que o Plano de Estágio Comunitário a ser desenvolvido atenda os 
Princípios do SUS, as Diretrizes Curriculares da Área de Saúde, ao Programa da Disciplina do 
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Curso e tenha um componente avaliativo : Ficha de Avaliação e de Desempenho do Aluno, 
bem como reuniões com os preceptores e professores de estágio.

ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO

A) ORIENTAÇÃO DO ESTÁGIO

O estágio comunitário possui professores orientadores na unidade acadêmica sendo 
os mesmos responsáveis pela:

 elaboração do Plano de Estágio,
 Preenchimento  da  Planilha  de  seguro  a  ser  enviada  por  e-mail  à 

PROGRAD;
 Orientar  a Unidade acadêmica para solicitar  as passagens de ônibus via 

formulário à PROAD com no mínimo 5 dias de antecedência;
 Realizar reuniões mensais de passagem de serviço na troca de grupo de 

estágio;
 Acompanhar a realização do estágio de forma presencial e não presencial
 Solicitar relatório final;
 Realizar visitas  e reuniões com as equipes das Secretarias de Saúde de 

Firminópolis  e  São  Luis  de  Montes  Belos  para  o  desenvolvimento  dos 
estágios.

     B) SUPERVISÃO DO ESTÁGIO

A supervisão do estágio será realizado por profissional da área do estagiário , sendo 
esse  denominado  de  Preceptor.  O  preceptor  é  funcionário  das  Secretarias  de  Saúde  de 
Firminópolis e São Luiz de Montes Belos. A ausência de preceptor impossibilita a realização 
do estágio.

B.1) CARACTERÍSTICAS DO PRECEPTOR

- formação na área ou área afim;
- ter disponibilidade de carga horária e pessoal;
- executar a função de orientador;
- ser qualificado;
- praticar a educação continuada;
- conhecer o projeto pedagógico e participar de sua execução;
- inserir o aluno no contexto local.

B.2)  ESTRATÉGIAS DE APOIO AO PRECEPTOR:
- Promover as oportunidades de educação continuada;
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- Envolver na execução e avaliação do projeto pedagógico;
- Acompanhar diariamente às atividades dos alunos;
- Avaliar os alunos durante e no final do estágio;
- Oferecer certificado 

C. ESTAGIÁRIO

É o aluno devidamente matriculado em disciplina que tenha atividade de estágio prevista 
para o campus de Firminópolis.

C.1) ATRIBUIÇÕES  

- Assinar o termo de compromisso ;
- Seguir as normas estabelecidas pelo estágio: Resoluções 766 e Regulamento de 

Estágio dos Cursos;
- Executar o programa de estágio da unidade acadêmica;
- Praticar a educação continuada e educação em saúde;
- Conhecer o projeto pedagógico e participar de sua execução;
- Manter contato com o Coordenador e com o Professor Orientador de Estágio;
- Apresentar relatório final de estágio por grupo;
- Participar do processo de avaliação do preceptor.
- Participar de reuniões com os professores orientadores de estágio;

C.2) ESTRATÉGIAS DE APOIO 

- Receber o plano de estágio;
- Promover as oportunidades de educação continuada;
- Criar uma estrutura de EAD no Campus;
- Promover reuniões (no Campus) para discussões de caso e situação problema;
- Estabelecer um cronograma de chats para comunicação com o professor orientador do 

estágio;
- Realizar feedback da avaliação parcial realizada entre preceptor e professor orientador;

   C.3 ) CRITÉRIOS PARA A DISPENSA DO ESTÁGIO EM FIRMINÓPOLIS

• Trabalhar em instituição pública ou privada que não dispense o aluno para a atividade 
acadêmica.

• Ter filho com idade inferior a dois anos.
• Ser  portador  de  doença  cujo  tratamento  seja  inviabilizado  pelo  afastamento  de 

Goiânia. 

  C.4) PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA

       Enviar  requerimento para a Coordenação da disciplina,  especificando o motivo da 
impossibilidade  de  estagiar  no  Campus  Avançado  de  Firminópolis.  Anexar  documentos 
comprobatórios (cópia da certidão de nascimento do filho, carteira de trabalho, declaração da 
empresa ou atestado médico). 
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• Todos os pedidos serão analisados pelos Coordenadores da disciplina.
• Os casos omissos nos critérios acima serão avaliados individualmente.

      Não serão dispensados do estágio alunos que participarem de congressos,  jornadas, 
simpósios, etc, sem a autorização do professor da disciplina e do Diretor do Campus ;

 D) SEGURO OBRIGATÓRIO

 Conforme a resolução CEPEC 766 a UFG se responsabilizará pela apólice de seguro dos 
acadêmicos em estágio. Para tanto é necessário que o Coordenador de Estágio do Curso ou 
professor responsável pelo estágio em Firminópolis envie a listagem dos alunos por e-mail 
(Anexo 1) à Coordenação de Estágio da Prograd : marilda@prograd.ufg.br

E) PASSAGENS
  Todos os alunos receberão passagem terrestre (ônibus– ida e volta) com saída da 

estação Rodoviária de Goiânia. As passagens deverão ser solicitadas pela Unidade Acadêmica 
à  PROAD  (formulário  na  página  da  PROAD)  e  encaminhá-la  ao  Sr  Cael  /PROAD.  As 
passagens  serão  retiradas  na  Agência  de  Turismo TRANSWORLD,  cito  à  rua  3  nº.  546 
-Centro  - Goiânia .

CRONOGRAMA GERAL DO ESTÁGIO

Cabe às unidades acadêmicas encaminhar cronograma de ida dos alunos com no 
mínimo 60 dias de antecedência à PROGRAD e ao Campus de Firminópolis.

MÊS PERIODO CURSOS
JANEIRO 08/01 a 02/02 Medicina, Enfermagem 

Biomedicina, Odontologia
FEVEREIRO 02/02 a 02/03 Medicina, Enfermagem 

Biomedicina, Odontologia
MARÇO 05/03 a 30/03 Medicina, Odontologia, 

Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição

ABRIL 02/04 a 29/04 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia

MAIO 02/05 a 25/05 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição

JUNHO 28/05 a 22/06 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição

JULHO 25/06 a 21/07 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Biomedicina

AGOSTO 23/07 a 17/08 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição
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SETEMBRO 20/08 a 14/09 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição

OUTUBRO 17/09 a 11/10 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição

NOVEMBRO 15/10 a 09/11 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição

DEZEMBRO 12/11 a 07/12 Medicina, Odontologia, 
Enfermagem,Farmácia, 
Nutrição
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PLANOS DOS CURSOS
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

INSTITUTO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS
BACHARELADO EM BIOMEDICINA

PLANO DE ESTÁGIO DO CURSO DE BIOMEDICINA

Disciplina
Curso: 
Carga Horária: 
Ano: 2007
Professora Coordenadora de Curso: Ellen Synthia Fernandes de Oliveira
Professora Orientadora: Luciana Alves de Oliveira 

Comentários:

Atividades que possibilitam o desenvolvimento de atividades rotineiras de um laboratório de 

análises  clínicas,  bem como ações de prevenção primária  (promoção da saúde e proteção 

específica), e que favoreçam a aplicação dos conhecimentos teóricos/práticos adquiridos pelos 

acadêmicos em seu curso são importantes na formação profissional. 

A  convivência  fora  das  instalações  da  universidade  proporciona,  ainda,  subsídios  para  o 

diálogo nas adequações futuras do ensino do curso de Biomedicina às necessidades regionais.

Ementa: Estágio supervisionado nas áreas de atuação prevista no curso. Atividades práticas 

e/ou de pesquisa relacionadas com o conhecimento técnico-científico específico.

Objetivo Geral:

- Exercitar os conhecimentos técnico-científicos específicos adquiridos durante o curso de 

graduação, capacitando os acadêmicos na atuação em diferentes ações de saúde.

  
 Período:

08 de janeiro a 02 de fevereiro de 2007

05 de fevereiro a 02 de março de 2007
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25 de junho a 20 de julho de 2007

Organização das atividades: 

As atividades ocorrerão em período integral. Os acadêmicos serão distribuídos em grupos que 

seguirão um rodízio semanal nas sessões e/ou unidades. Todos deverão respeitar e adequar as 

normas de biossegurança vigentes, bem como, as normas da unidade local.

Metodologia: 

 Participação  nas  atividades  de  educação  em saúde,  bem como  nos  programas  de  saúde 

específicos. Execução das técnicas laboratoriais sob a supervisão do preceptor do laboratório, 

análise e interpretação dos exames realizados correlacionando-os com os resultados. E ainda, 

discussão de estudo de casos e apresentação de seminários.

Avaliação:

1ª nota (Firminópolis): Avaliação feita diariamente pelas preceptoras através da participação 

em atividades individual e em grupo, estudos de casos.

2ª nota (Firminópolis): Relatório final, que deverá ser digitado de acordo com as normas para 

elaboração de relatório das atividades do estágio. Deverão ser anexados:

a) o planejamento e execução de educação em serviço e educação para a comunidade.

b) relato breve sobre a discussão de caso.

3ª nota (Goiânia): Participar das reuniões que antecipam o estágio e no retorno do mesmo. 

Planejamento  das  atividades  a  serem executadas  no  estágio.  Apresentação  das  atividades 

desenvolvidas para a comunidade acadêmica do ICB.

4ª nota: Auto-avaliação.  

Controle de freqüência:

Será realizado pelo preceptor local. A freqüência é obrigatória em 75% da carga horária total.

Local: Laboratório Municipal de Firminópolis 

Preceptora: Wanucia Gomes de Freitas 
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1º Rodízio: 08/01 a 19/01/07
Estagiários: Nilson Rodrigues Pereira

                                                                    Rodrigo Oliveira Gonçalves

2º Rodízio: 22/01 a 02/03/07
Estagiários: Régis de Moraes Felix

                                                                      Rodrigo Londe

Objetivos específicos:

- Contribuir no diagnóstico laboratorial dos pacientes atendidos;

- Exercitar os conhecimentos técnico-científicos específicos adquiridos durante o curso de 

graduação,  como:  saúde  pública,  hematologia,  uranálise,  bioquímica,  parasitologia, 

administração, entre outros;

- estimular atividades que envolvam a investigação,  a educação e a gestão em saúde.

Atividades  Descrição 
Recepção Serão  desenvolvidas  atividades  de 

acolhimento  e  cadastramento  de  pacientes, 
agendamento  e  orientação  para  coleta  de 
materiais  biológicos  e  recebimento  dos 
mesmos, digitação e entrega de resultados.
 

Administração laboratorial Serão  realizadas  atividades  que  envolvam 
aspectos  administrativos,  organizacionais  e 
de qualidade relacionados ao laboratório de 
Análises  Clínicas,  ou  seja,  abordará  as 
funções administrativas e éticas na prática do 
biomédico  neste  meio,  o  planejamento  dos 
custos laboratoriais, o fluxo de execução de 
exames,  o  controle  de  qualidade  nos 
procedimentos  nas  fases  pré-analítica, 
analítica  e  pós-analítica  e  liberação  de 
resultados.

 Como  também,  ações  que  abranjam  as 
Relações Interpessoais no Serviço de Saúde, 
ou  seja,  as  relações  de  trabalho  dos 
profissionais  de  saúde,  considerando  a 
equipe,  suas  relações  com  gestores  e 
usuários.

Coleta de amostras biológicas Serão realizadas as técnicas para a coleta de 
amostras biológicas, seguindo as normas de 
biossegurança no gerenciamento da coleta e 
transporte e armazenamento das amostras.
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Uranálise Exame físico-químico e sedimentoscopia da 
urina.  Correlacionar  o  diagnóstico 
laboratorial ao clínico.

Hematologia Serão executados os métodos de diagnóstico 
em  hematologia  que  possibilitem  a 
identificação  morfológica  das  células 
sangüíneas  e  possíveis  alterações  das 
mesmas.  E  ainda  provas  de  coagulação, 
contagem  de  reticulócitos,  teste  de 
falcização,  e  testes  imunohematológicos, 
como  tipagem  sangüínea.  Correlacionar  o 
diagnóstico laboratorial  ao clínico.  E ainda, 
preparo de soluções e utilização das vidrarias 
específicas.
 

Bioquímica Desenvolver  os  métodos  bioquímicos  de 
colorimetria  e  espectrofotometria. 
Interpretação clínico-laboratorial dos exames 
bioquímicos.  Fatores  interferentes  dos 
resultados das análises bioquímicas. E ainda, 
preparo de soluções e utilização das vidrarias 
específicas.  Correlacionar  o  diagnóstico 
laboratorial ao clínico.

Parasitologia Serão  realizadas  análises  parasitológicas  de 
rotina  laboratorial  com  orientação 
interpretativa  dos  resultados.  E  ainda, 
preparo de soluções e utilização das vidrarias 
específicas.  Correlacionar  o  diagnóstico 
laboratorial ao clínico.

Imunologia Serão  realizadas  reações  sorológicas,  como 
VDRL, Reação de Machado Guerreiro, entre 
outras.  E  ainda,  preparo  de  soluções  e 
utilização  das  vidrarias  específicas. 
Correlacionar  o  diagnóstico  laboratorial  ao 
clínico. 

Lavagem e esterilização de materiais, e 
biossegurança

Realização  de  técnicas  laboratoriais  para  a 
desinfecção  e  esterilização  de  vidrarias  e 
equipamentos  de  acordo  com  as  normas 
regulamentadoras de biossegurança. E ainda, 
participação  no  gerenciamento  da  coleta  e 
transporte de resíduos de saúde.

Atividades complementares Participação  em  reuniões,  seminários  e 
atividades científicas. 
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Local: Unidade de Saúde de São Luis de Montes Belos

Preceptora: Wágna Maria de A. Oliveira 

1º Rodízio: 08/01 a 19/01/07
Estagiários: Régis de Moraes Félix

                                                                      Rodrigo Londe

2º Rodízio: 22/01 a 02/03/07
Estagiários: Nilson Rodrigues Pereira

                                                                    Rodrigo Oliveira Gonçalves

Objetivos específicos:

- Contribuir nas ações que envolvam ações de prevenção primária (promoção da saúde e 

proteção específica) na comunidade atendida;

- Exercitar os conhecimentos técnico-científicos específicos adquiridos durante o curso de 

graduação,  como:  saúde  pública,  hematologia,  uranálise,  bioquímica,  parasitologia, 

administração, entre outros;

- Vivenciar  as  ações  do  modelo  assistencial  vigente,  bem  como  as  políticas  públicas 

adotadas na região;

- Estimular atividades que envolvam a investigação, a educação e a gestão em saúde.

Atividades:

-  Participação nas  atividades  de educação em saúde,  bem como nos  programas de saúde 

específicos, como por exemplo: tuberculose, hanseníase, DSTs, verminoses, teste da mamãe, 

teste do pezinho, entre outros;

- Apresentação e discussão sobre os princípios e diretrizes do SUS.

As  atividades  poderão  ser  desenvolvidas  através  de  palestras  na  unidade  de  saúde  ou 

domicílios,  “rodados  de  conversa”  com  a  comunidade,  elaboração  e  apresentação  de 

programas  educativos  na  Rádio  local,  e  ainda  visita  aos  serviços  de  captação  de  água, 

tratamento de esgoto e coleta de lixo.
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE FARMÁCIA
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM FARMÁCIA-BIOQUÍMICA

MODALIDADE ANÁLISES CLÍNICAS

               PLANO DE ESTÁGIO DO CURSO DE FARMÁCIA 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Análises Clínicas  (CÓDIGO:                 )
Curso: Farmácia-Bioquímica
Carga Horária: 360 horas
Ano: 2007
Professora Coordenadora: Mércia Pandolfo Provin
Professora Orientadora: Ana Beatriz Mori Lima

Ementa:

           Estágio supervisionado em laboratório de análises clínicas, serviços de hemoterapia, 
abrangendo atividades referentes à coleta, transporte e processamento de material biológico, 
diagnóstico  laboratorial,  correlação  clínico-laboratorial,  liberação  de  resultados, 
biossegurança, controle de qualidade e gerenciamento.

Objetivo:

          Desenvolver competência, habilidades técnicas, gerenciais e de relações humanas para 
o exercício profissional em Laboratório de Análises Clínicas de pequeno porte.

Objetivo Específico:

          Desenvolver no aluno habilidades para a execução de atividades dos principais setores 
de  um  Laboratório  de  Análises  Clïnicas  (Coleta,  Triagem,  Hematologia,  Bioquímica, 
Imunologia,  Uroanálise  e  Parasitologia)  bem  como  permitir  a  interpretação  correta  dos 
resultados e sua correlação clínico-laboratorial.

Conteúdo Programático:

• A disciplina não possui carga horária teórica.
• As  atividades  desenvolvidas  no  laboratório  terão  supervisão  e  orientação  da 
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professora da disciplina e da preceptora do Laboratório Municipal de Firminópolis.
• As atividades acadêmicas variam de acordo com o campo de estágio: Município de 

Firminópolis e Laboratório Rômulo Rocha / Faculdade de Farmácia.

Estratégia de Ensino:

FIRMINÓPOLIS: carga horária de 160 horas

• Os alunos são escalados mensalmente e freqüentam o Campus Avançado no período 
de  janeiro  a  dezembro  com  supervisão  docente  da  professora  responsável  pela 
disciplina.

• A  preceptora  do  Laboratório  Municipal  de  Firminópolis  desempenha  um  papel 
importante no acompanhamento dos alunos, em particular no cronograma semanal de 
atividades.

• Cada dupla escalada participa de duas reuniões preparatórias para o estágio, sendo 
imprescindível que o aluno esteja munido dos documentos pessoais. O objetivo destas 
reuniões é o de orientar os alunos sobre atividades e projetos de trabalho a serem 
desenvolvidos  naquele  município,  bem como esclarecer  possíveis  dúvidas  sobre  o 
convênio  Universidade/Município,  alojamento,  horários  e  questões  relativas  à 
avaliação de desempenho.

• No último dia de estágio de cada grupo, haverá uma reunião na Faculdade de Farmácia 
com a dupla que retornou de Firminópolis, para discussões das atividades de estágio 
com o grupo que irá para o campo de estágio.

PLANO DE ESTÁGIO (Firminópolis):

Setor Objetivo Atividades desenvolvidas
Coleta Desenvolver  habilidades  e 

competências  para  a 
realização  de  coleta  de 
sangue,  uso  correto  de 
anticoagulantes,  permitir 
ao  aluno  noções  de 
coagulação sanguínea e de 
biossegurança.

Conferência  dos  exames  a 
serem  realizados, 
identificação  dos  tubos  de 
acordo  com  o  protocolo, 
preparo do paciente para a 
coleta,  uso  correto  de 
anticoagulantes,  coleta  de 
sangue,  confecção  do 
esfregaço sangüíneo. 

Triagem Desenvolver  habilidades  e 
competências  para  a 
diferenciação  entre  soro  e 
plasma  e  suas  principais 
particularidades, 
importância  da 
centrifugação do sangue.

Centrifugação  do  sangue 
para  a  completa  separação 
da  parte  líquida  (soro  ou 
plasma)  das  células 
sanguíneas,  envio  das 
amostras  para  os 
respectivos  setores  do 
laboratório  para  que  os 
exames sejam realizados.

Hematologia Desenvolver  habilidades  e 
competências  em  análises 

Execução  do  hemograma 
completo  (leucometria 
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hematológicas, 
identificação das principais 
alterações  bem  como 
permitir a interpretação dos 
resultados e sua correlação 
clínico-laboratorias.

específica,  hematoscopia, 
índices  hematimétricos, 
contagem  de  plaquetas), 
VHS, tipagem sanguínea.

Bioquímica Desenvolver  habilidades  e 
competências  nas 
principais  dosagens 
bioquímicas,  bem  como 
permitir  a  interpretação 
correta dos resultados e sua 
correlação  clínico-
laboratorial.

Dosagens  de  glicose, 
lipidograma  completo, 
uréia,  creatinina,  ácido 
úrico,  bilirrubina, 
transaminases, etc.

Uroanálise Desenvolver  habilidades  e 
competências  para  a 
detecção de anormalidades 
nas amostras analisadas.

Execução  do  EAS  , 
incluindo  avaliação  da 
urina,  análise  física, 
química e microscópica do 
sedimento.

Parasitologia Desenvolver  habilidades  e 
competências  para  a 
detecção  no material  fecal 
de  trofozoitos,  cistos  de 
protozoário, ovos, larvas e 
vermes  adultos  de 
helmintos. 

Execução  do  Exame 
Parasitológico  de  Fezes 
(Método de Rugai, Faust e 
Hoffman)  para  a  detecção 
das  principais  formas  dos 
parasitas.

Imunologia Desenvolver  habilidades  e 
competências  para  a 
realização  de  provas 
imunológicas,  bem  como 
permitir  a  correlação 
clínico-laboratorial.

Provas do látex: Proteína C 
reativa,  ASLO  e  Fator 
Reumatóide.

 

PLANO DE ESTÁGIO (Goiânia): 360 horas

              Os alunos desenvolverão estágio supervisionado no Laboratório Rômulo Rocha/ 
Faculdade de Farmácia (UFG) sob a orientação da professora Ana Beatriz Mori  Lima. A 
disciplina possui carga horária de 360 horas, sendo que os alunos devem cumprir três semanas 
em cada  seção  do  Laboratório  (Coleta/Triagem/  Análise  das  Pastas  com Resultados  dos 
pacientes, Hematologia, Bioquímica, Microbiologia, Imunologia, Uroanálise, Parasitologia e 
Citologia) e duas semanas nos serviços de Hemoterapia do Hospital de Clínicas/ UFG.
              A avaliação do aproveitamento dos alunos na disciplina de Estágio Curricular será 
realizada através da atribuição de 4 (quatro) notas, assim distribuídas:

• Nota 1 (N1): média das provas escritas
• Nota 2 (N2): média das avaliações de desempenho prático
• Nota 3 (N3): nota relativa à Extensão Universitária
• Nota 4 (N4): nota dos seminários apresentados
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Nota 1 (N1): média das provas escritas 
(uma nota para cada seção)

No último dia da seção, às 11 horas,  o aluno 
realizará  uma  prova  escrita  com  conteúdos 
teóricos/práticos,  previamente  definidos  pelo 
professor do estágio.
Para cada prova escrita será atribuída uma nota 
de  zero  a  dez  (0,0  a  10,0).  A  nota  N1 
corresponderá  à  média  aritmética  das  notas 
obtidas nas 7 seções do Laboratório (não haverá 
prova escrita da seção de coleta).

Nota 2 (N2):  média das avaliações de 
desempenho  prático  (uma  nota  para 
cada seção)

Para cada seção o aluno terá uma nota relativa 
ao seu desempenho prático (zero a dez).
A  nota  relativa  ao  desempenho  técnico  será 
obtida da seguinte maneira:

• Ficha  de  Avaliação  de  Desempenho 
(nota  de  zero  a  cinco):  onde  serão 
avaliadas  a  pontualidade,  assiduidade, 
iniciativa  ,  responsabilidade, 
organização e interesse.

• Avaliação  Prática  (nota  de  zero  a 
cinco):  o  aluno  será  avaliado no  seu 
desempenho  prático  visando  verificar 
sua habilidade de execução da técnica, 
emissão  e  interpretação  dos  resultados 
dos exames laboratoriais.

Nota 3 (N3):  nota relativa à Extensão 
Universitária

À  atividade  de  Extensão  Universitária  será 
atribuída  nota  de  zero  a  dez.  Essa  avaliação 
ficará  a  cargo  do  Diretor  do  Campus  e  dos 
preceptores.
Se o aluno obtiver média inferior a 7,0 (sete) na 
atividade  de  Extensão,  o  mesmo  será 
considerado  reprovado  e  a  atividade  de 
extensão terá que ser repetida.  

Nota 4 (N4): notas dos seminários Os alunos serão avaliados através da realização 
de seminários (artigos científicos, discussão de 
casos  clínicos),  com  temas  específicos 
definidos pelo professor do estágio através de 
sorteio.
Cada aluno deverá apresentar  três seminários, 
em  dias  e  horários  específicos,  a  serem 
definidos pelo professor da disciplina.
A presença de todos os alunos no momento da 
apresentação  dos  seminários  é  de  caráter 
obrigatório  e  será  levada  em consideração no 
momento da avaliação.
A cada seminário  será  atribuída  uma nota  de 
zero a dois e meio pontos (0 a 2,5), num total 
de sete e meio pontos (7,5).
Os dois e meio pontos restantes serão atribuídos 
à  presença  e  pontualidade  dos  alunos  aos 
seminários.
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CRITÉRIOS PARA A DISPENSA DO ESTÁGIO EM FIRMINÓPOLIS

• Trabalhar em instituição pública ou privada que não dispense o aluno para a atividade 
acadêmica.

• Ter filho com idade inferior a dois anos.
• Ser  portador  de  doença  cujo  tratamento  seja  inviabilizado  pelo  afastamento  de 

Goiânia. 

PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE DISPENSA

           Enviar requerimento para a Coordenação da disciplina, especificando o motivo da 
impossibilidade  de  estagiar  no  Campus  Avançado  de  Firminópolis.  Anexar  documentos 
comprobatórios (cópia da certidão de nascimento do filho, carteira de trabalho, declaração da 
empresa ou atestado médico). 

• Todos os pedidos serão analisados pelos Coordenadores da disciplina.
• Os casos omissos nos critérios acima serão avaliados individualmente.
• Não serão dispensados do estágio alunos que participarem de congressos, jornadas, 

simpósios,  etc,  sem a autorização prévia do Diretor  do Campus e do professor  da 
disciplina.
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE ENFERMAGEM

    COORDENAÇÃO DO CURSO DE ENFERMAGEM

PLANO DE ESTÁGIO DO CURSO DE ENFERMAGEM

Disciplina: ESTÁGIO I – CÓDIGO 27.01.013

Curso: Enfermagem Ano: 2007
Carga Horária Série Grade

Hs 240 5º Res. Nº 421/98

PROFESSORES COORDENADORES:

 CLACI FÁTIMA WEIRICH ROSSO

 IDA KUROKI BORGES
PROFESSORES ORIENTADORES: ADENICIA CUSTÓDIA SILVA E SOUZA, 

TEREZINHA SILVÉRIO DE MELLO, JACQUELINE LIMA 

Ementa:
Estágio  de  administração  em  enfermagem  nos  campi  avançado  da  Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e em unidades básicas do Sistema Único de Saúde. 

Objetivo Geral:
Desenvolver ações de atenção básica à saúde, gerenciamento da assistência e processo 

de educação em saúde e educação continuada, através do trabalho em equipe multidisciplinar 
e da participação comunitária, visando a aproximação com a comunidade e identificação dos 
problemas de saúde. 

 Objetivos Específicos:

1. Conhecer a estrutura organizacional e filosofia do gerenciamento das unidades de saúde 
quanto  à  gestão  de  pessoas  e  recursos  materiais  e  de  equipamentos:  diagnóstico 
implementações e sugestões, para a melhoria da qualidade assistencial.

2. Atuar em atividades de educação em saúde para indivíduos ou grupos da comunidade, 
utilizando métodos e técnicas reflexivas de educação em saúde.

3. Estimular  a participação progressiva da comunidade nas decisões e ações referentes ao 
sistema de saúde em nível municipal.
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4. Atuar  nos  programas  de  saúde  oferecidos  à  população,  especialmente  os  referentes  às 
doenças crônicas-degenerativas, à mulher, a criança/adolescente, ao idoso e a família.

5. Desenvolver ações de saúde junto ao escolar.
6. Colaborar no planejamento e operacionalização de programas de educação continuada.
7. Implantar medidas de controle no processamento de artigos nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS).
8. Promover integração entre estagiários de outros cursos da área de saúde, incentivando a 

desenvolver ação comunitária, considerando as especificidades de cada curso. 
9. Coletar dados para avaliação dos consolidados de produtividade do Programa de Saúde da 

Família (PSF).  
10. Construir e implementar projetos que visem promoção da saúde na comunidade, conforme 
as prioridades epidemiológicas do Município. 

Conteúdo Programático:

- No desenvolvimento desta disciplina os alunos terão como subsidio teórico todo o 
conhecimento cientifico (teórico/prático) adquirido durante o curso, sendo necessário ainda 
leituras  complementares  para  fundamentação  das  ações  de  saúde  no  cuidado  prestado  a 
população e para a realização de estudo de caso no decorrer do Estágio.

- As atividades desenvolvidas no campo de estágio terão supervisão e orientação 
dos professores e enfermeiros dos serviços (preceptores)

- As atividades acadêmicas variam de acordo com o campo de estágio: Município 
de Firminópolis e Município de São Luís dos Montes Belos (GO) e, unidades do PSF do 
Distrito Leste e região Sudoeste de Goiânia.

Estratégia de Ensino

FIRMINÓPOLIS/ SÃO LUÍS DOS MONTES BELOS: Carga Horária: 160 horas.

 Os alunos são escalados mensalmente e freqüentam o Campus Avançado de janeiro 
a dezembro com supervisão docente da professora responsável pela disciplina.

 O trabalho acadêmico é voltado para ações de saúde nos programas do ministério 
oferecidos  à  população,  especialmente  os  referentes  às  doenças  crônicas-degenerativas,  à 
mulher,  a  criança/adolescente,  ao  idoso  e  a  família,  com a  programação  elaborada  pelos 
alunos juntamente com a professora e a preceptora (enfermeiro do serviço).

 A preceptora desempenha um papel importante no acompanhamento dos alunos, em 
particular no cronograma semanal de atividades e no processo de avaliação.

 Cada grupo escalado participa de duas reuniões preparatórias para o estágio, sendo 
imprescindível que o aluno esteja presente. Objetivo destas reuniões é orientar o aluno sobre 
atividades  e  projetos  de  trabalho  a  serem desenvolvidos  naquela  localidade,  assim como 
esclarecer sobre o convênio Universidade/Município, alojamento, horários e questão relativas 
à avaliação de desempenho.

 No  último  dia  de  estágio  de  cada  grupo  haverá  uma reunião  na  Faculdade  de 
Enfermagem (FEN), com o grupo que retornou de Firminópolis e São Luís dos Montes Belos, 
para discussões das atividades de estágio com o grupo que irá para o campo de estágio.

Atividades a serem desenvolvidas nas:
1) Unidade Básica de Saúde
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-    Consultas de Enfermagem nos diversos Programas do Ministério da Saúde
- Visitas Domiciliares
- Educação em Saúde
- Organização e Supervisão dos serviços de Enfermagem
- Educação permanente aos funcionários da rede de saúde
- Estudo de Caso coletivo/semanal, com um aluno de cada curso de graduação.

2) Comunidade
- Semana de Saúde
- Educação em Saúde, utilizando todos os meios disponíveis 
- Atuação nos Programas do Ministério da Saúde implementados nas UBS
- Atividades de Promoção à Saúde

3) Estudo de Caso
- Será  realizado  um  estudo  de  caso  semanal  por  Unidade  Básica  de  Saúde,  com  a 

participação de um aluno de cada curso de graduação. 
- Sob orientação e participação do preceptor de cada curso, apresentação e discussão para o 

grupo de alunos, preferencialmente nas quintas-feiras.
- Fundamentação  teórica-científica  realizada  pelo  aluno,  através  de  consulta  a  material 

bibliográfico e via eletrônica (internet).

3)Projetos Integrados com os cursos que desenvolvem Estágio no Campus 
- Educação em Saúde com escolares, pais e professores.
- Promoção da Saúde em conformidade com o Perfil Epidemiológico da Comunidade

GOIÂNIA - Carga horária: 80 horas

Os alunos desenvolverão estágio nas Unidades de Saúde do PSF no Distrito Leste 
Goiânia:  Cais  Amendoeiras,  Cais  Novo  Mundo,  Recanto  das  Minas  Gerais,  na  região 
Sudoeste:  Cais Novo Horizonte e Unidade Básica de Saúde da Família D. Fernando.  As 
atividades serão determinadas pelos professores da disciplina,  sendo que os alunos devem 
participar  de  todas  as  modalidades  de  atendimento  e  planejamento  do  referido  serviço: 
consultas de enfermagem, visitas domiciliares, atividades de educação em saúde e educação 
em serviço e nos vários programas de saúde implantados na unidade, bem como da avaliação 
e gerência do PSF.

 AVALIAÇÃO
FIRMINÓPOLIS/SÃO LUÍS MONTES BELOS

1ª NOTA Relatório final digitado de acordo com normas para elaboração de relatório 
da FEN. Anexo:

a) Planejamento e execução de educação em serviço e educação para 
comunidade.

b) Relato breve sobre a discussão do Estudo de Caso. 

 Reuniões que antecipam o estágio e no retorno com o grupo que passará as 

informações.

Apresentar  para  comunidade  acadêmica  da  FEn  as  atividades 
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desenvolvidas,  através   de  “Mural”  com  fotos  e  materiais  produzidos 

durante as atividades de Estágio I.

2ª NOTA Avaliação do preceptor e auto-avaliação

GOIÂNIA

3ª NOTA

Planejamento das atividades a serem executadas no estágio
Planejamento  e  execução  de  educação  em  serviço  e  educação  para 
comunidade
Seminários
Apresentar  para  comunidade  acadêmica  da  FEn  as  atividades 

desenvolvidas,  através   de  “Mural”   com fotos  e  materiais  produzidos 

durantes as atividades de Estágio I.

4ª NOTA Avaliação do preceptor + auto-avaliação

CRITÉRIOS PARA DISPENSA DE ESTÁGIO EM FIRMINÓPOLIS 
-Trabalhar  em Instituição  pública  ou  privada  que  não  dispense  o  aluno  para  a  atividade 
acadêmica. 
-Ter filho menor de dois anos.
- Ser portador de doença cujo tratamento seja inviabilizado pelo afastamento de Goiânia.

PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA
Enviar  requerimento  para  a  coordenação  da  disciplina,  especificando  motivo  da 

impossibilidade  de  estagiar  no  Campus  avançado  de  Firminópolis.  Anexar  documentos 

comprobatórios (cópia da certidão de nascimento do filho, carteira de trabalho, declaração da 

empresa ou atestado médico).

OBS - Todos os pedidos serão analisados pelos Coordenadores da disciplina e coordenação 
da 5ª série do curso.
           - Os casos omissos nos critérios acima serão avaliados individualmente.
           - Não serão dispensados do estágio, alunos que participarem de congressos, jornadas, 
etc, sem a autorização prévia do professor da disciplina e Coordenador do Campus
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FACULDADE DE MEDICINA

COORDENAÇÃO DO  CURSO  DE  MEDICINA

 PLANO DE ESTÁGIO DO CURSO DE MEDICINA

OBJETIVO GERAL:

Proporcionar  aos  alunos  de  Medicina  integração  com  uma  comunidade  regional, 
aperfeiçoando sua formação profissional com base em uma outra realidade de saúde e de 
trabalho, agindo como promotor da saúde integral do ser humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Ao final do Internato Comunitário os estudantes de medicina deverão:

1. Entender a estrutura e o modelo de assistência de saúde local e perceber a relação 
desta estrutura com as condições de saúde da população.

2. Perceber  saúde  como  qualidade  de  vida.  Mudar  o  enfoque  da  doença  para  o  de 
promoção de saúde.

3. Perceber o caráter interdisciplinar da saúde.
4. Participar  de  forma  consciente  e  efetiva  no  trabalho  em  equipe,  desenvolvendo 

atividades integradas e solidárias.
5. Desenvolver ações educativas visando à prevenção e diagnóstico precoces das doenças 

mais prevalentes.
6. Perceber a importância e os limites no sistema de saúde.
7. Otimizar os recursos existentes na comunidade.
8. Identificar  e  propor  soluções  para  os  problemas  de  saúde  mais  freqüentes  no  seu 

território de estágio.
9. Atender  a  criança,  o  adolescente,  a  mulher,  o  adulto  e  o  idoso  mediante  uma 

abordagem integral, dentro de seu contexto familiar e social.
10. Desenvolver  atitudes  adequadas  no  relacionamento  com  pacientes  e  familiares, 

levando em consideração os princípios éticos e humanísticos.
11. Diagnosticar e tratar as doenças mais comuns na localidade.
12. Comprometer-se com o paciente, saber ouvir ao paciente e a família.
13. Aprimorar seus conhecimentos com conteúdos vivenciados na prática.
14. Desenvolver  habilidade  de  pesquisa  na  Internet,  ensino  à  distância  e  praticar  a 

medicina baseada em evidências.

CARGA HORÁRIA:
Total 160 horas
40 horas semanais
8 horas/dia
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METODOLOGIA:
• Atividades eminentemente práticas a serem realizadas nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS).
• As atividades teóricas terão como base os problemas vivenciados na prática, 

através  de  estudo  de  casos  com  enfoque  multiprofissional,  pesquisa 
bibliográfica, discussão com orientador on-line, discussão com os preceptores 
e estudo individual.

LOCAIS DE ESTÁGIO:
1. Centro  de  Saúde  Dr.  Vânio  Medeiros  de  Melo  (Posto  Central)  – 

Firminópolis
2. Unidade de Saúde Boanerges da Silva Caíres - São Luís de Montes 

Belos
3. Unidade de Saúde Central e Programa de Saúde da Família  (PSF) 

Dona Luzia - São Luís de Montes Belos

Os estagiários serão distribuídos 02 em Firminópolis (Posto Central) e 02 em São Luís de 
Montes Belos (um em Boanerges e um na Unidade Central).

PRECEPTORES:
1. Dr. Alírio Marques Damasceno: Firminópolis
2. Dra. Viviave Silva dias Brito: Firminópolis
3. José Antonio Navarro: São Luís de Montes Belos
4. Michelle de Morais Duarte Navarro: São Luís de Montes Belos

ATIVIDADES PRÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS:
1. Unidades de Saúde

• Atendimento ambulatorial
• Visitas domiciliares com membros da equipe do PSF
• Suturas e pequenas cirurgias
• Participação nos diversos Programas do Ministério da Saúde com membros 

da equipe já em funcionamento – HIPERDIA, CD, Saúde da Mulher, Pré-
natal, Tuberculose e Hanseníase.

2. Comunidade:
• Educação em saúde nas escolas, creche, asilos, estação de rádio, fábricas e 

outras instituições públicas, filantrópicas e privadas.
• Atividades de promoção à Saúde. Ex: caminhada

3. Projetos integrados:
• Participar na implantação dos Programas do Ministério da Saúde ainda não 

implementados.
• Programa de atenção ao idoso
• Coleta de dados epidemiológicos
• Promoção  da  Saúde  em conformidade  com o  perfil  epidemiológico  da 

comunidade
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ATIVIDADES TEÓRICAS:

Discussão de casos clínicos 1 (uma) vez por semana com enfoque multidisciplinar, realizadas 
no  Campus  Avançado  de  Firminópolis,  preparados  pelos  alunos  com  orientação  dos 
preceptores, realizados toda quinta feira às 19:00 h.

AVALIAÇÃO:
O  desempenho  dos  estagiários  será  realizado  pelo  preceptor  em  conjunto  com  demais 
componentes da equipe de Saúde.
Conforme a ficha em ANEXO.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
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ANEXOS
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Anexo 1 – Ficha seguro de estágio

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

RELAÇÃO DE ALUNOS QUE CUMPRIRÃO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO – 2007

DADOS PARA O SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS
Curso:

Nº Nome do Aluno Número 
de 

Matrícula

Carteira de 
Identidade

CPF Data de 
Nascimento
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Anexo 2 Ficha de Frequência
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS

FACULDADE DE ENFERMAGEM

FREQUÊNCIA DO ACADÊMICO EM ESTÁGIO  II
Instituição:                                                                            Unidade:   
Aluno(a): 
Prof. Orientador:                                                                  Preceptor:  

Data Horário de 
entrada Ass. Aluno Horário de 

saída Ass. do aluno Ass. Preceptor

Carga horária realizada:

Avaliação do  Preceptor:

Avaliação do Aluno:

Avaliação do  Orientador:
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ANEXO 3 - Orientações relatório
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

FACULDADE DE ENFERMAGEM

RELATÓRIO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO I E II

O relatório final do estágio deverá ter formato de um artigo de relato de experiência. 
Deverá ser digitado com páginas numeradas, conforme o formato abaixo. 

Estrutura do Relatório

A. Parte Pré-texto:
1. Capa
2. Folha de rosto
3. Sumário

B. Parte textual
1. Introdução – justificativa do estágio supervisionado para a conclusão do curso e a 

formação e da escolha da clinica; caracterizar a instituição e a unidade, local do 
estágio.

2. Objetivos

3. Desenvolvimento - é o corpo do relatório, consiste no relato das atividades 
programadas e desenvolvidas com os respectivos resultados e com fundamentação 
teórica.  

Para sistematizar a apresentação das atividades distribuir em:         atividades 
gerenciais(burocráticas e assistenciais) e educativas
Podem ser documentadas e ilustradas com tabelas e/ou figuras, que permitem uma 
visão de conjunto do que foi realizado. 
Observar a ordem cronológica dos fatos.

3. Considerações

4. Sugestões

5. Referências bibliográficas

6. Apêndices/Anexos 
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ANEXO 4. Ficha de avaliação 
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ANEXO 5. Regimento Interno do Campus de Firminópolis
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