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Orientações para os Estágios Curriculares da 6ª série 

 

 Os alunos podem realizar seus estágios em Instituições que possuam atendimento a 

pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) ou Programas de Residência Médica credenciados 

pelo MEC.  

 O aluno deverá entrar em contato com a Instituição na qual deseja realizar seu estágio 

para verificar a disponibilidade de vaga para a área e o período desejados, bem como saber quem 

será o seu supervisor de estágio na instituição concedente. O supervisor de estágio será o médico 

que acompanhará o aluno durante o estágio. Já o orientador de estágio é o coordenador de 

curso de graduação da Faculdade de Medicina da FURG.  

 O aluno deverá verificar se a instituição exige que a FURG firme convênio com ela para o 

recebimento dos alunos, pois em algumas instituições é obrigatória a existência de convênio.  

IMPORTANTE: A Faculdade de Medicina – FURG, não exige convênio com as instituições 

concedentes dos estágios. 

 A instituição concedente exigindo a assinatura do convênio, o aluno deverá enviar ao e-

mail da Secretaria Geral da FaMed (medicina@furg.br) os seguintes dados: Nome da Instituição 

Concedente, CNPJ, nome do responsável pela concedente (nome do Presidente ou Diretor ou 

Gerente ou outro cargo indicado), endereço completo, telefone e e-mail de contato. Após 

receber estes dados, a Secretaria Geral da FaMed encaminhará Memorando ao setor de 

convênios da FURG para que o contrato seja firmado. Os trâmites para a celebração do convênio 

demoram em média 02 (dois) meses. 

 Após o aluno já ter definido sua opção de estágio, atentado para os itens anteriores e a 

concedente já ter liberado a vaga de estágio, deve ser providenciada a DIGITAÇÃO, IMPRESSÃO 

e ASSINATURA da documentação obrigatória: 

- 03 (três) vias do Termo de compromisso de estágio (TCE) no modelo FURG ou o modelo da 

instituição concedente quando esta exigir o uso do TCE próprio: 

 O TCE deve ser DIGITADO, IMPRESSO e ASSINADO pelo aluno antes do envio à Pró-reitoria 

de Assuntos Estudantis (PRAE). Quando o estágio é fora de Rio Grande, o TCE pode ser 

assinado pela concedente após a assinatura da PRAE; 

 A data de assinatura do TCE deve ser anterior à data de início do estágio; 

 Junto a cada via do TCE deve estar anexa uma via do Plano de Atividades. 

 Todas as informações devem estar devidamente preenchidas pelo aluno. A Secretaria 

Geral da FaMed não realizará a revisão dos dados, os quais são de responsabilidade do 

aluno; 

- 03 (três) vias do Plano de Atividades do estágio: 

 No Plano de Atividades deve ser descrita a previsão das atividades desenvolvidas pelo 

aluno durante o estágio e o período de estágio;  

 O Plano de Atividades deve ser DIGITADO, IMPRESSO e ASSINADO pelo aluno, pelo 

supervisor do estágio da instituição concedente e pelo orientado de estágio da FAMED-

https://medicina.furg.br/images/Documentos/TCE-obrigatrio---EM-BRANCO.doc
https://medicina.furg.br/images/Documentos/PLANO-ESTGIO-OPCIONAL-EM-BRANCO.docicina.furg.br/images/Documentos/PLANO-ESTGIO-OPCIONAL-EM-BRANCO.doc


FURG que é o Coordenador do Curso, antes do envio à PRAE. Quando o estágio é fora de 

Rio Grande, o Plano de Atividades pode ser assinado pelo supervisor quando for assinado 

também o TCE na concedente; 

 O Plano de Atividades deve ser anexado ao TCE. 

- 01 (uma) via do Formulário de Encaminhamento do TCE à PRAE: 

 Após o aluno preencher as 03 vias do TCE e as 03 vias do Plano de Atividades, deverá 

também preencher o Formulário de Encaminhamento do termo de compromisso à PRAE 

e entregá-lo na Secretaria Geral da FaMed, juntamente com as vias do TCE e do Plano de 

Atividades; 

 A Secretaria Geral da FaMed encaminhará a documentação para a ciência e assinatura da 

Coordenação de Curso e da Direção da FaMed no Formulário de Encaminhamento. Após, 

os documentos seguirão via protocolo para a assinatura do Pró-Reitoria de Assuntos 

Estudantis na PRAE. 

 Como informado acima, a Secretaria Geral não se responsabiliza pela falta ou erro nas 

informações do TCE e Plano de Atividades. O preenchimento e revisão são de 

responsabilidade do aluno. A PRAE ENCAMINHARÁ E-MAIL AO ALUNO INDICANDO OS 

ERROS NA DOCUMENTAÇÃO, QUE NÃO SERÁ ASSINADA, E DEVOLVERÁ OS DOCUMENTOS 

À FAMED PARA CIÊNCIA E A CORREÇÃO DO ALUNO.  

- 01 (uma) via do Relatório de avaliação do estágio: 

 Finalizado o estágio, o aluno deve retornar da concedente com o relatório de avaliação 

do estágio preenchido e assinado por ele e pelo supervisor do seu estágio na instituição 

concedente; 

 No Relatório são descritas as atividades desenvolvidas pelo aluno durante o estágio, sua 

frequência e a nota obtida; 

 Após o aluno entregar o Relatório na Secretaria Geral, este será repassado para a 

assinatura da Coordenação de Curso e arquivado na pasta do aluno, juntamente com 01 

via do TCE e 01 via do Plano de Atividades, entregue anteriormente. 

 NÃO PODE HAVER SOLCITAÇÃO DE ESTÁGIO EM DOIS LOCAIS NO MESMO PERÍODO. O 

ALUNO DEVE CANCELAR UM DOS ESTÁGIOS. 

Importante: 

 Os dados no termo de compromisso, no Plano de Atividades, no Relatório e no 

Formulário de Encaminhamento de documentação à PRAE, devem estar digitados. NÃO 

SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS PREENCHIDOS MANUALMENTE;  

 A data da documentação (termo e plano) deve ser anterior ao início do estágio; 

 O aluno só poderá iniciar quaisquer estágios após entrega e assinatura (aluno, 

Coordenação de Curso, PRAE e Concedente) de toda a documentação; 

 O processo de envio e retorno da documentação na PRAE leva em média duas semanas; 

 Todas as informações devem estar devidamente preenchidas pelo aluno. A Secretaria 

Geral da FaMed não realizará a revisão dos dados, os quais são de responsabilidade do 

aluno; 

 A Secretaria Geral da FAMED enviará os documentos para a PRAE, devidamente 

preenchidos pelo aluno, via protocolo. Quando os documentos retornarem da PRAE, o 

aluno será avisado por e-mail. 

 

https://prae.furg.br/images/Documentos/Estagios/2017/Formul%C3%A1rio_de_Encaminhamento_de_TCE_Aditivos_Rescis%C3%A3o.pdf
https://medicina.furg.br/images/Documentos/RELATRIO-REA-OPCIONAL---COM-FORMULRIO-PARA-NOTA.pdf

