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Fluxo para realização de estágios e atividades práticas no HU-FURG 

 Estágios Acadêmicos 5º e 6º Ano Curso de Medicina 

Estagiário/Unidade Acadêmica: Acessa página da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

HUFURG http://www.ebserh.gov.br/web/hu-furg/setor-de-gestao-do-ensino1 e preenche 

o Cadastro do Estudante (caso o estudante não possua), o Termo de Compromisso de 

Estágio  Obrigatório Individual (TCE) e a Solicitação de Supervisão de Estágio 

(quando o estágio for supervisionado por profissionais do HU), enviando os arquivos 

digitais para o e-mail da GEP ( gep.hufurg@ebserh.gov.br) ou entregando-os fisicamente 

no local; 

GEP: Encaminha a Solicitação de Supervisão de Estágio para área técnica, para 

aprovação. Quando o estágio for aprovado, a gerência assina o TCE e encaminha e-mail 

ao aluno (conforme cadastro previamente preenchido), informando que os documentos 

estão à disposição para registro das assinaturas do Estagiário e da Instituição de Ensino 

(Tempo estimado 5 dias úteis); 

Unidade Acadêmica: Assina o Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório 

Individual, assina a ciência na Solicitação de Supervisão de Estágio (quando for o caso) 

e elabora o Plano de Atividades, encaminhando a documentação para a Pró Reitoria de 

Assuntos Estudantis (PRAE); 

Unidade Acadêmica: Após retorno da documentação da PRAE, envia para a GEP cópia, 

preferencialmente, digital do Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório 

Individual, da Solicitação de Supervisão de Estágio (quando for o caso) e do Plano de 

Atividades (Tempo Estimado- Até 48h antes do estágio começar); 

GEP: Arquiva cópias digitais ou físicas, alimenta planilha de alunado e emite crachá de 

identificação do aluno (quando este não possuir da Unidade Acadêmica). 

Supervisor Técnico HU: Registra a presença do aluno e avaliação do estagiário em 

instrumentos fornecidos pela Unidade Acadêmica ou pela GEP (Tempo estimado- Até 5 

dias úteis após finalização do estágio); 

Obs: Supervisão docente segue os trâmites da Unidade Acadêmica 

Estagiário: Entrega documentação de finalização do estágio na GEP. 

GEP: Emite Declaração de Supervisão de Estágio para o técnico da área e Declaração 

de Realização do Estágio para o estagiário. (Tempo estimado- Até 10 dias úteis após a 

entrega da documentação pelo estagiário)   
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