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PLANO DE TRABALHO DO ESTÁGIO 

 
 

 (  X  )   ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (       )   ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
 
 

01.Nome do(a) estudante: ......................................................................                Matr.:  .................. 

02.Nome do supervisor de estágio na unidade concedente: Profª Drª Margaret dos Santos Medeiros 

03.Formação profissional e cargo do supervisor: Médica, Professora e Supervisora dos Estágios em Clínica Médica 

FAMED-FURG 

04.Ramo de atividade da Parte Concedente: Médico - hospitalar 

05.Área de atividade do(a) estagiário(a): ESTÁGIO EM ÁREA OPCIONAL  SPA  (CLÍNICA MÉDICA) 

06.Nome do professor orientador da instituição de  ensino de origem:............................................................................ 

07.Cargo e função do professor orientador: .................................................................................................................... 

08.Atividades a serem desenvolvidas:  
 O programa a ser cumprido inclui atividades nos níveis secundário e terciário de atenção à saúde na forma de 

atividades práticas e teóricas, perfazendo a carga horária total de 40 horas semanais, no horário das 8h às 12h e 

das 13h30 às 17h30 de segunda a sexta-feira, excetuando os feriados em dias semanais. 

As atividades teóricas são ministradas por docentes da área de clínica. São elas, de acordo com as áreas: 

- CID: drogas orais para o tratamento do diabetes, insulina e análogos; terapêutica da dislipidemia; anti-

hipertensivos; fisiopatologia da síndrome metabólica; doenças da tireoide. Serviço de Oftalmologia: fundoscopia e 

refração. 

- Gastroenterologia: hepatites B e C: diagnóstico e tratamento; complicações da cirrose; dispepsia funcional/SCI; 

doença do refluxo gastro-esofágico; hemorragia digestiva. 

As atividades teórico-práticas são desenvolvidas sob forma de: tutoriais, discussões clínicas em grupos, técnica de 

aprendizado do raciocínio clínico, seminários, estudos de textos selecionados. 

Cenários onde as atividades são desenvolvidas: CID, CIRG, CIRP 

Atividades ambulatoriais são desenvolvidas no CID/HU, CIRG/HU. Atividades nas enfermarias do HU-FURG, 
Unidade de internação Clínica, Serviço de HIV-AIDS (HU-FURG) , Serviço de Pronto Atendimento (SPA) e UTI. 

 
09. Período do Estágio: de ........../ ........../ ..........    até    ........../ ........../ .......... 

 

 

____________________________________                             __________________________________________ 
                    Estudante                                                                         Supervisor de estágio na parte concedente 
                  (assinatura)                                                                                          (assinatura e carimbo) 
   
 
 
 
           _________________________________________ 
     Professor Orientador –FURG 
            (assinatura e carimbo) 
 
 
OBS: Anexar 3 (três) vias ao Termo de Compromisso de Estágio. 


