
 

 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

(Estágio I e Estágio II) DO CURSO DE BIOMEDICINA –

UNIFACEAR 

 

 

Alguns conceitos ao tratarem da formação e dos estágios explicitam que, o profissional 

de nível superior constrói seus conhecimentos ao longo da graduação, e que o estágio é um 

elemento que deve contribuir para a concretização da formação esperada, por isso ele deve 

realizar-se ao longo do curso de graduação. Este é também o espírito da lei quando se refere ao 

estágio, em reais condições de trabalho. Ora, as reais condições de trabalho requerem o conjunto 

dos conhecimentos que fazem parte da graduação, da formação dos profissionais de nível 

superior. O estágio é o momento integrador do currículo de graduação, permeando todas as 

disciplinas que constituem o saber profissional específico, é o momento privilegiado para o curso 

avaliar a qualidade dos conhecimentos construídos na graduação. 

Consiste em estágio a atividade curricular de base eminentemente pedagógica cujo 

propósito é o desenvolvimento de interdisciplinaridade, realizada sob a responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino, bem como a oportunidade de relacionar teoria e prática. O 

estágio oferece a vivência da experiência acadêmico-profissional orientada para a competência 

técnica científica e para a atuação no trabalho dentro do contexto de relações sociais 

diagnosticadas e conhecidas. O estágio aprofunda o caráter integrador para promover o 

enriquecimento das relações entre a UNIFACEAR e demais instituições envolvidas. 

Constituem campo de estágio as entidades de direito privado, os órgãos de administração 

pública, as instituições de ensino, as organizações não governamentais e a comunidade em geral. 

Supervisão de estágios deve ser entendida como acompanhamento dado ao aluno no 

decorrer de sua prática acadêmica por docentes e profissionais do campo de estágio, acreditados 

pelo professor, de forma a proporcionar, aos estagiários, o pleno desempenho de ações, princípios 

e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a vivência prática. A supervisão 

de estágio é considerada atividade de ensino constando dos planos individuais de ensino dos 

professores envolvidos. 

Nos casos em que se fizer necessária composição de turmas, o número de estagiários por 

classes, será definido pelo coordenador de Curso, respeitando suas especificidades, de forma a 

salvaguardar a qualidade do processo ensino-aprendizagem. A carga horária de supervisão de 



estágio será definida pelo Colegiado de Curso de conformidade com o currículo pleno e planos 

didáticos a que se referem. 

Todo estagiário deverá estar coberto obrigatoriamente por seguro contra acidentes 

durante o período de estágio, na forma da legislação em vigor. 

A Coordenação de Curso e o docente coordenador das disciplinas de Estágio Curricular 

zelarão pelos contratos de concessão de estágio, bem como sua renovação. 

O Estágio Curricular Supervisionado planejado pela UNIFACEAR segue a Resolução 

CNE/CES n°277 de 30/08/2017, que prevê na formação do Biomédico, além dos conteúdos 

teóricos e práticos desenvolvidos ao longo de sua formação, a inclusão no currículo do estágio 

supervisionado na instituição de ensino e/ou fora dela, em instituição/empresa credenciada, com 

orientação docente e supervisão local nos dois últimos semestres do Curso de Graduação em 

Biomedicina. 

A carga horária mínima do estágio curricular supervisionado totaliza 20% da carga 

horária total do Curso de Graduação em Biomedicina, conforme dispõem Resolução específica 

da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Desta forma, das 3324 

horas da carga horária total do curso, 660 horas são destinadas para o estágio curricular e ocorre 

no 8° e 9º semestres, obedecendo às exigências das diretrizes curriculares. 

Quanto à regulamentação do estágio no Curso de Biomedicina da UNIFACEAR, 

determinado na grade curricular como Estágio Supervisionado em análises Clínicas I e II, será 

realizado em locais que assegurem a participação efetiva do aluno em atividades relacionadas 

diretamente à orientação acadêmica do curso, em conformidade com a Lei nº 6494 de 07/12/77, 

o Decreto nº 87497 de 18/08/82 e Resolução CNE/CES nº 4, 06/04/09, estando sua supervisão 

composta: 

- Pelo Coordenador de Estágios, que será um professor da Instituição, escolhido entre 

profissionais experientes na função docente. O Coordenador de Estágio contará com órgão de 

apoio administrativo e efetuará a supervisão de todos os projetos de estágio, em nível técnico, 

conceitual e metodológico. 

- Pelos Supervisores de Estágio, professores da Instituição, os quais serão os responsáveis diretos 

pela orientação dos estagiários. Os Orientadores de Estágio estarão vinculados à Coordenação de 

Estágios, na figura do seu Coordenador. 

- Supervisor Locais de Estágio, profissionais, com formação superior, vinculados a instituições 

conveniadas à UNIFACEAR, os quais serão os responsáveis diretos pela orientação dos alunos-

estagiários. 



O currículo pleno do Curso de Biomedicina objetiva estimular a aquisição integrada de 

conhecimentos básicos, teóricos e práticos que permitam ao graduando o competente exercício 

de sua profissão. 

O Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Biomedicina tem como objetivos 

proporcionar aos alunos: 

I - Instrumentalizar o acadêmico de Biomedicina para que se capacite na inserção no mercado de 

trabalho; 

II - Promover a cooperação e intercâmbio entre a Instituição de Ensino e a comunidade social; 

III - Propiciar vivências na aquisição de competências para a assistência e a atenção Biomédica; 

IV - Proporcionar experiência voltada às Unidades dos Serviços de Saúde, identificando as 

necessidades dos pacientes, priorizando e planejando a assistência requerida, bem como 

prevendo e provendo os recursos, processos e métodos de trabalho necessários para sua 

implementação e avaliação, de modo a garantir a qualidade da assistência prestada; 

V – Integrar a teoria e a prática através da vivência de experiências o mais próximo possível das 

situações reais, para prestar uma efetiva assistência e atenção Biomédica; 

VI - Capacitar o acadêmico para o desenvolvimento das ações voltadas para a atenção primária, 

secundária e terciária á saúde; 

VII - Aplicar seus conhecimentos para o bem da coletividade, tendo como diretriz o 

desenvolvimento de um modelo de atendimento voltado à Saúde Pública; 

VIII - Possibilitar uma visão realista do funcionamento de um sistema de saúde regionalizado e 

hierarquizado, bem como, familiarização com o trabalho em equipe multiprofissional; 

IX - Proporcionar a ampliação de interesses pela pesquisa científica e tecnológica nas áreas de 

Biomedicina. 

 

CAPITULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Art. 1° - O presente documento refere-se ao Regulamento de Estágio Curricular do Curso de 

BIOMEDICINA. 

Art.2º - O estágio supervisionado do curso de BIOMEDICINA constitui-se em atividade 

curricular de ordem Teórico/Prática que permite aprofundar as relações do processo de formação 

com o processo de trabalho em saúde, respondendo às necessidades de saúde da população. É 

um momento de aplicação teórico prático da aprendizagem onde o acadêmico, mediante trabalho 

orientado, toma contato com a realidade do campo de atuação profissional. 



Parágrafo único - O estagiário desenvolve atividades de cunho profissional, portanto, deve seguir 

o código de Ética Profissional, e fazer cumpri-lo na sua totalidade, na conformidade da Lei. 

Art. 3° - Nenhum acadêmico poderá colar grau sem ter cumprido o estágio curricular, ou seja, o 

Estágio Curricular tem caráter obrigatório, fazendo parte do currículo mínimo do Curso de 

BIOMEDICINA na forma de disciplina e carga horária específica, integrando o histórico escolar 

do acadêmico, e sua realização é condição indispensável à integração curricular. 

Art. 4° - Os estágios curriculares terão a duração estipulada no projeto pedagógico do curso. 

Parágrafo Único - O Regulamento de Estágio Curricular deverá adequar-se à concepção de 

estágio enquanto processo e superar a questão da terminalidade a partir das adequações das 

especificidades do curso. 

Art. 5° - O estágio curricular supervisionado será realizado junto a Instituições Públicas ou 

Privadas de reconhecida idoneidade, aprovadas e conveniadas com a UNIFACEAR. 

Parágrafo Único – O estágio institucional será obrigatoriamente em análises clínicas e o 

complementar poderá ser desenvolvido em uma das áreas de concentração de escolha do aluno, 

desde que incluídas nas áreas de habilitação profissional biomédico. 

Art. 6° - A realização do estágio curricular, por p arte do estudante, não acarretará vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

Parágrafo único - O Termo de Compromisso será celebrado entre o estudante e a instituição de 

ensino superior e constituirá comprovante exigível pela autoridade competente, da inexistência 

de vínculo empregatício. 

Art. 7° - Cabe a UNIFACEAR, através de suas unidades de Ensino, garantir, diretamente ou por 

intermédio da entidade campo, o seguro contra acidentes pessoais em favor do estudante 

estagiário. 

Parágrafo único - O Estágio Supervisionado do Curso de BIOMEDICINA consiste, tanto em 

seus aspectos práticos quanto nos teóricos, na finalização de um ciclo de conteúdos e atividades 

paralelas ou diretamente relacionadas, o que corresponderia à ação na área de Diagnóstico 

Laboratorial. O que pode ser observado pelos campos e áreas de atuação da BIOMEDICINA. 

 

CAPÍTULO II 

DA METODOLOGIA 

 

Art. 8o - As atividades do Estágio Supervisionado são desenvolvidas na UNIFACEAR ou locais 

conveniado a UNIFACEAR, com Docente Supervisor de Estágio e Profissionais Supervisores 



de campo, exigindo-se o cumprimento total da carga horária curricular mínima de acordo com o 

prescrito no projeto pedagógico do curso. 

Art. 9º - Será considerado Laboratório conveniado somente aquele que após a visita da 

Coordenação do Estágio, juntamente com a Coordenação do curso considerá-lo adequado para a 

continuidade do aprendizado prático em Análises Clínicas, em conformidade com as normas das 

Boas Práticas de Laboratório Clínico – (BPLC); 

Art. 10o - Para que a atividade desenvolvida seja considerada como sendo Estágio 

Supervisionado do Curso de BIOMEDICINA deve: 

I – ser acompanhada pelo docente supervisor de Estágio ou profissional supervisor de campo; 

II - ter caráter de aperfeiçoamento profissional e aprofundamento dos conhecimentos da área de 

BIOMEDICINA, através do desenvolvimento de atividades práticas por parte do acadêmico de 

estágio; 

III - ter estreita vinculação com o perfil do Curso de BIOMEDICINA da UNIFACEAR. 

 

CAPÍTULO III 

DA OBRIGATORIEDADE 

 

Art. 10º - O Estágio Supervisionado, pela sua natureza, é atividade curricular obrigatória de 

caráter profissionalizante, fazendo parte do currículo mínimo do Curso de BIOMEDICINA na 

forma de disciplina e carga horária específica, integrando o histórico escolar do acadêmico, e sua 

realização é condição indispensável à integração curricular. 

 

CAPITULO IV 

OBJETIVOS 

 

Art. 11º - O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Estágio Supervisionado em 

BIOMEDICINA nos locais regulamentados e/ou conveniados com a UNIFACEAR, tendo como 

objetivos gerais: 

I - Instrumentalizar o acadêmico de BIOMEDICINA para que se capacite na inserção no mercado 

de trabalho; 

II - Promover a cooperação e intercâmbio entre a Instituição de Ensino e a comunidade social; 

III - Propiciar vivências na aquisição de competências para a assistência e a atenção Biomédica; 

IV - Proporcionar experiência voltada às Unidades dos Serviços de Saúde, identificando as 

necessidades dos pacientes, priorizando e planejando a assistência requerida, bem como 



prevendo e provendo os recursos, processos e métodos de trabalho necessários para sua 

implementação e avaliação, de modo a garantir a qualidade da assistência prestada; 

V – Integrar a teoria e a prática através da vivência de experiências o mais próximo possível das 

situações reais, para prestar uma efetiva assistência e atenção Biomédica; 

VI - Capacitar o acadêmico para o desenvolvimento das ações voltadas para a atenção primária, 

secundária e terciária á saúde;  

VII - Aplicar seus conhecimentos para o bem da coletividade, tendo como diretriz o 

desenvolvimento de um modelo de atendimento voltado à Saúde Pública; 

VIII - Possibilitar uma visão realista do funcionamento de um sistema de saúde regionalizado e 

hierarquizado, bem como, familiarização com o trabalho em equipe multiprofissional; 

IX - Proporcionar a ampliação de interesses pela pesquisa científica e tecnológica nas áreas de 

BIOMEDICINA. 

ESPECÍFICOS: 

I - Orientar no desenvolvimento de atitude profissional e ética; 

II - Desenvolver habilidade de analisar criticamente situações e tomada de decisões dentro dos 

critérios éticos profissionais; 

III - Possibilitar uma visão crítica e reflexiva sobre a teoria desenvolvida no curso; 

IV - Proporcionar, o contato e atuação supervisionada do estagiário com a realidade de forma a 

lhe permitir análise e seleção de ações a serem desenvolvidas sobre ela, nas áreas de 

BIOMEDICINA; 

V - Propiciar a avaliação do trabalho acadêmico desenvolvido. 

Art. 12º - As atividades estão inseridas no plano de ensino da disciplina de Estágio 

Supervisionado e orientadas pelos docentes supervisores de Estágio em BIOMEDICINA. 

Art. 13º - A supervisão dos discentes é efetuada por docentes e profissionais qualificados nas 

referidas áreas, através de grupos constituídos por, no máximo, dez alunos por docente-

supervisor. Nos cursos de BIOMEDICINA é importante assegurar uma relação aluno/professor 

que permita o trabalho em grupos de discussão de casos e trabalhos em equipe voltados para as 

atividades práticas que devido às suas características, devem ser desenvolvidas com uma relação 

professor/aluno que limite ao mínimo o risco de acidentes por falta de assistência técnica 

qualificada. 

Art. 14º - Deve ser propiciada progressiva participação dos profissionais de saúde das unidades 

dos Serviços de Saúde definidos como campos de Estágio no desenvolvimento das atividades do 

discente. 



Art. 15º – Os locais que disponibilizem campos de Estágio devem manifestar seu interesse no 

desenvolvimento das atividades e sua ciência quanto à natureza e dinâmica do mesmo, nos termos 

de convênios já existentes ou a se Compromisso de Estágio ao supervisor local. No início das 

atividades o supervisor docente deverá se reunir com o supervisor local e definir um cronograma 

de atividade dos estagiários, com datas e carga horária a ser cumprida. 

Art. 17° - Somente poderão participar do estágio supervisionado os alunos que estiverem 

regularmente matriculados no semestre atual (8º/9º) do Curso de Biomedicina. 

Art. 18° - Os alunos deverão estar com o esquema vacinal em dia ou em andamento. 

Art. 19° - Os acadêmicos deverão portar seguro de vida pessoal vigente para o ano de 

permanência no Laboratório. 

 

CAPÍTULO VI 

DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art. 20º - O aluno-estagiário receberá supervisão e acompanhamento direto do docente-

supervisor ou profissional supervisor de campo em seu local de estágio.  

Art. 21º - O acadêmico-estagiário deverá realizar atividades segundo planejamento e orientação 

do docente-supervisor. 

 

CAPITULO VII 

DA FREQUÊNCIA 

Art. 22º - Desde que integralize as horas exigidas no Projeto Pedagógico, o estagiário tem direito 

a participar de eventos, congressos e cursos durante o estágio institucional, obedecendo aos 

seguintes critérios de frequência: 

I - O acadêmico dispõe de 5 (cinco) dias durante o semestre letivo, os quais devem ser 

fracionados, sendo no máximo 3 (três) dias consecutivos, não podendo isto ocorrer mais de uma 

vez por sub-setor de estágio e nem na primeira e última semana de cada estágio, devendo repor 

a carga horária perdida antes do final do sub-setor de estágio podendo usar para isto os horários 

de plantão do serviço do Laboratório de Análises Clínicas (LAC); 

II - Para participar de eventos e congressos, o acadêmico deverá solicitar por escrito seu pedido 

de licença ao docente responsável pelo estágio, com 15 (quinze) dias de antecedência, atendidas 

às normas específicas vigentes; 

III - O aluno somente poderá ter 3 faltas justificadas, estas deverão ser justificadas ao supervisor 

local e supervisor docente. As faltas só serão justificadas mediante apresentação de atestado 



médico ou comprovação de morte de parente de 1º grau, o que não representa abono de faltas, 

estas deverão ser repostas em data e horário determinado pela instituição concedente, conforme 

previsto em lei e comunicar o professor supervisor de estágio. 

Quaisquer outros motivos que levarem a faltas não justificam a ausência do estagiário. 

IV - Caso as 3 faltas sejam extrapoladas ou não forem justificadas o aluno será penalizado em 

sua avaliação, e ultrapassando 10 faltas, o aluno estará automaticamente reprovado na disciplina 

de estágio supervisionado. 

V - Está automaticamente reprovado o aluno que não cumprir a carga horária total até a data do 

encerramento das aulas e/ou que não obtiver a nota mínima. 

VI - Os casos que desobedecem as normas devem ser levados a Coordenação do Curso e 

Colegiado de Curso para anuência ou não do pedido;  

 

CAPÍTULO VIII 

ATRIBUIÇÕES E COMPETÊNCIAS 

Art. 23º – Compete ao Coordenador do Curso de BIOMEDICINA: 

I - Definir locais e horários de Estágios; 

II - Administrar e supervisionar de forma global o Estágio Supervisionado de acordo com este 

Regulamento; 

III - Orientar os alunos quanto ao local e área do Estágio Supervisionado; 

IV - Apresentar à Secretaria Acadêmica da UNIFACEAR, ao final do ano letivo, as notas 

atribuídas ao acadêmico estagiário, pelo docente supervisor no diário de classe, do Estágio 

Supervisionado em BIOMEDICINA; 

V - Propor se necessário, as alterações nas normas diretrizes de minutas de convênio previamente 

elaboradas; 

VI - Encaminhar aos responsáveis pelas entidades ou empresas os documentos necessários ao 

Estágio Supervisionado; 

VII - Manter contato com o representante das entidades ou empresas, visando aprimoramento e 

solução de problemas relativos ao Estágio Supervisionado; 

VIII - Homologar programas da Prática Clínica Supervisionada;  

IX - Zelar pela observância do convênio entre a empresa ou entidade e a UNIFACEAR; 

X - Apresentar este regulamento aos estagiários, professores e supervisores do Estágio 

Supervisionado. 

XI - Fazer cumprir a legislação e normas aplicáveis aos estágios 

 



Art. 24º – Compete ao Supervisor (nos campos de Estágio): 

I - Orientar os alunos, professores e supervisores quanto à distribuição do estágio e estagiários 

por setor, horários, rodízios internos de atendimento, questões relacionadas a prioridades e forma 

de conduta no atendimento; 

II - Orientar os alunos, professores e supervisores sobre as normas locais (se existirem) da 

unidade de estágio em questão; 

III - Resolver assuntos básicos referentes ao estágio (esgotamento de materiais de consumo, 

danos em equipamentos, etc.); 

IV - Contatar, selecionar e cadastrar instituições potencialmente concedentes de estágios; 

V - Coordenar o planejamento, execução e avaliação das atividades de estágios do curso, em 

conformidade com os Planos de Ensino; 

VI - Coordenar a elaboração da proposta de Regulamento de Estágios do curso, submetendo-o a 

apreciação do colegiado do curso. 

VII - Encaminhar para assinatura, os termos de Convênios ou Acordo de Cooperação com 

instituições que se habilitam como campo de estágio; 

VIII - Elaborar o cadastro de entidades e empresas que poderão ser eventuais locais do Estágio 

Supervisionado; 

IX - Garantir um processo de avaliação continuada das atividades de estágio; 

X - Manter e gerenciar o sistema de informações de estágios do curso; 

XI - Zelar pelo cumprimento da legislação aplicável aos estágios; 

 

Art. 25º – Compete ao professor supervisor da UNIFACEAR do Estágio Supervisionado: 

I - Estabelecer plano de ensino, sendo que os estágios deverão ser direcionados, à anamnese 

inicial do paciente (preenchimento dos dados de identificação pessoal, história da doença atual, 

história da doença pregressa e queixa principal do paciente na ficha de avaliação do paciente), à 

relação de exames a serem realizados as técnicas de realização dos mesmos e interpretação dos 

resultados; 

II - Monitorar, supervisionar, controlar e avaliar as atividades desempenhadas pelos estagiários 

(individualmente ou em grupo) durante o Estágio Supervisionado: 

III - Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados nos seus respectivos setores; 

IV - Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o programa e normas internas do Estágio 

Supervisionado; 



V - Analisar o desempenho dos seus acadêmicos em seus respectivos estágios, mediante 

atribuições de notas de acordo com os critérios estabelecidos no plano de ensino (provas orais, 

relatórios, discussão de casos, etc.); 

VI - Encaminhar ao Coordenador do curso de BIOMEDICINA/Sistema acadêmico o plano de 

ensino e notas finais dos alunos no máximo uma semana após a conclusão de cada turma de 

estágio; 

VII - Quando no local não possuir coordenador de estágio, auxiliar o coordenador do curso, 

resolvendo questões locais pertinentes ao estágio (distribuição dos alunos no atendimento, 

esgotamento de materiais de consumo, danos nos equipamentos, etc.); 

VIII - Observar as normas do Estatuto da UNIFACEAR, assumindo responsabilidades e 

cumprindo as obrigações pertinentes, bem como o Código de Ética da Instituição; 

IX - Orientar o estagiário quanto à observância da ética profissional; 

X - Comparecer a reuniões convocadas pela Coordenação do Curso e/ou do estágio sempre que 

se fizeram necessárias, para tratar de assunto referente ao desenvolvimento do estágio e 

procedimentos a serem adotados; 

XI - Realizar, periodicamente, contato com a direção dos locais de estágio, a fim de verificar se 

a atuação dos estagiários está consoante com as necessidades do local; 

XII - Transmitir princípios, conhecimentos teóricos e indicar referências bibliográficas aos 

acadêmicos para o aprimoramento da sua atuação ou para a reformulação de conhecimentos 

teóricos que tenham sido entendidos inadequadamente, a partir das situações de estágio; 

XIII - Realizar avaliações periódicas do desempenho, aproveitamento e crescimento do 

acadêmico; 

XIV - Receber, avaliar e corrigir as atividades escritas, específicas de sua área de estágio; 

XV - Controlar a frequência e carga horária do estagiário, de acordo com o plano de ação em 

andamento; 

XVI - Fornecer a nota ao estagiário e encaminhá-la para publicação no sistema acadêmico; 

XVII - Esclarecer ao acadêmico as situações em que dificuldades pessoais possam estar 

interferindo no desempenho profissional. 

XVIII - Exercer as demais atividades que sejam designadas pela Coordenação ou que por sua 

natureza recaiam na esfera de sua competência; 

 

Art. 26º - O Professor que não cumprir suas atribuições ditas acima será primeiramente advertido 

verbalmente pela Coordenação (tolerância de 3 advertência), caso seja necessário encaminhado 

a Direção do Curso. 



Art. 27º - Compete ao Conselho do Estágio Supervisionado em BIOMEDICINA (formado por 

todos os supervisores de campo, professor supervisor (a) de estágio e coordenador (a) do curso 

de BIOMEDICINA): 

I - Analisar qualitativamente o desempenho dos alunos estagiários ao final de cada semestre e 

manter sigilo sobre o que foi acordado; 

II - Avaliar e discutir o desenvolvimento e execução do Estágio Supervisionado. 

 

Art. 28º – Compete ao Estagiário: 

I - Receber a orientação do curso às suas solicitações legais e regulamentares, relativas às 

atividades e finalidades do estágio; 

II - Receber orientação formativa e informativa do professor referentes às áreas de estágio a que 

estiver vinculado; 

III - Esclarecer dúvidas ou problemas de ordem administrativa que devem ser resolvidos junto 

ao coordenador de curso de BIOMEDICINA, evitando queixas ou reclamações feitas a terceiros; 

IV - Recorrer às instâncias superiores das decisões dos órgãos administrativos;  

V - Receber resultados das avaliações do seu desempenho; 

VI - Colaborar para o aprimoramento do estágio nas áreas em que estiver inserido; 

VII - Obedecer às normas de Biossegurança; 

VIII - Agir em consonância com os valores e código de ética da UNIFACEAR e do curso de 

BIOMEDICINA; 

IX - Obedecer às regras e normas do Estatuto da UNIFACEAR; 

X - Cumprir os pré-requisitos estabelecidos para o desenvolvimento do estágio nas áreas 

definidas, de acordo com as normas estabelecidas neste manual; 

XI - Desenvolver as atividades programadas pelo supervisor 

XII - Comparecer obrigatoriamente às reuniões com a Coordenação de Curso, Supervisão de 

Estágio e supervisores de campo de estágio para receber informações preliminares acerca das 

áreas de atuação e critérios adotados para escolha do local de inserção; 

XIII – Comparecer obrigatoriamente a reunião inicial com seu supervisor em cada área, afim de 

que conheça a sistemática de estágio e critérios para o seu encaminhamento; 

XIV - Conhecer a estrutura organizacional da instituição em que desenvolverá o estágio, 

observando as normas e rotinas implementadas; 

XV - Comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades previstas pelo programa de 

estágio; 



XVI - Avisar, com antecedência, ao supervisor e local de estágio quando houver necessidade de 

faltar ou atrasar para alguma atividade ou supervisão (conforme condições descritas 

anteriormente); 

XVII - Desenvolver pesquisas bibliográficas e leituras complementares que se fizerem 

necessárias para o desenvolvimento de sua prática; 

XVIII - Elaborar um plano de ação, relatórios e qualquer outra atividade escrita necessárias à 

prática do estágio; 

XIX - Zelar pelo material do estágio incluindo equipamentos, infraestrutura e imagem da 

instituição concedente. O aluno responsabilizando-se  por possível  indenização por danos morais 

e materiais, até mesmo, em sede de ação de regresso,  desde que comprovado o dolo ou mau uso; 

XX - Adquirir para uso próprio o seu equipamento de avaliação como: materiais de higiene e 

segurança (luvas descartáveis, máscaras, óculos e jaleco branco com a identificação da 

UNIFACEAR e do estagiário ou fazer uso de crachá); 

 XXI - Chegar com o mínimo de 5 minutos de antecedência nas atividades relacionadas ao 

estágio; 

XXII - Permanecer no local de estágio no tempo estipulado, para o cumprimento das atividades 

propostas; 

XXIII - Evitar falar alto e discutir sob qualquer pretexto nas dependências de seu local de estágio; 

XXIV - Manter total sigilo de assuntos referentes ao seu estágio e aos clientes envolvidos, 

devendo somente discuti-los em supervisão; 

XXV - Utilizar trajes adequados, de acordo com as exigências propostas 

XXVI - Tratar de maneira atenciosa e gentil qualquer pessoa que necessite de seus cuidados 

profissionais (pacientes) e com quem desenvolva as atividades (funcionários e equipe); 

XXVII - O acadêmico estagiário está sujeito à legislação e normas referentes ao estágio e deve 

cumprir integralmente o plano de estágio aprovado pelo colegiado de curso. 

 

Art. 29º - O estagiário gozará de todos os direitos inerentes a sua condição de acadêmico, 

limitadas pelos seus deveres e de conformidade com a legislação vigente. 

 

Art. 30º - São direitos dos estagiários: 

I - ter assistência de um docente durante todo o período de seu estágio obrigatório; 

II - atuar nos locais de estágio de acordo com as orientações recebidas, sendo proibido ao 

estagiário (a) sair do Laboratório no período de estágio obrigatório sem comunicar e receber a 

autorização antecipadamente do Supervisor local ou Professor supervisor; 



 

 

CAPÍTULO IX 

OS IMPEDIMENTOS: 

Art. 31º - Além das restrições do Código de Ética Profissional do Biomédico, é vetado ao 

estagiário: 

I - abandonar a rotina do laboratório;  

II - valer-se do cargo para captar clientela ou obter vantagens para si ou para outrem; 

III - a elaboração do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) não será realizada durante o período 

determinado ao estágio, só poderão ocorrer discussões de estudo científicas, que estejam 

correlacionados com o andamento normal do setor; 

IV - a troca de local e/ou período de estágio após o aceite da Instituição concedente;  

V -  cópia ou utilização de qualquer material, impresso ou eletrônico das Instituições concedentes, 

sem a prévia autorização por escrito. 

VI - fumar, beber e comer no ambiente de estágio;  

VII - produzir barulhos, risadas, conversas em voz alta no período de estágio; 

VII - o uso de celular durante o período do estágio. 

 

Capítulo X 

AS SANÇÕES DISCIPLINARES: 

Art.32º - São aplicáveis aos estagiários, sem prejuízo de outras mais graves, as seguintes sanções 

disciplinares: 

I - advertência oral tanto pelo professor supervisor, quanto pela coordenação do estágio 

II – advertência por escrito 

III – suspensão 

Art.33º - O grau de penalidade ficará a cargo de análise da coordenação do curso ouvido o 

professor supervisor de estágio e irá progredir em caso de reincidência. Caso o desempenho do 

aluno seja considerado muito ruim a ponto de comprometer o desenvolvimento do trabalho, a 

Instituição poderá suspender o estágio a qualquer momento. 

 

CAPÍTULO XI 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 34º - O Estágio Supervisionado observa critérios de avaliação: 



I - O estágio será avaliado nas diferentes especificidades. Serão atribuídas notas para cada 

avaliação; o resultado geral será apresentado na forma aritmética no final do semestre; 

II - O estágio será avaliado em uma parte teórico-prática e outra comportamental. Os estagiários 

serão avaliados pelo supervisor do local e pelos docentes responsáveis; 

III - Para a avaliação da parte teórica serão realizadas apresentações de casos clínicos 

relacionados ao local de estágio do aluno. 

Considerando os seguintes critérios: conteúdo, clareza, coordenação de ideias e sequência lógica 

conforme critério do supervisor de estágio, com peso 2,5 e 1,5 para o Estágio Supervisionado I e 

II, respectivamente. Avaliação mensal em forma de provas realizadas após aula de revisão de 

conteúdo laboratorial ministrada pelo professor supervisor com peso 2,5 e 1,5 para o Estágio 

Supervisionado I e II; Também serão avaliadas somente para o Estágio Supervisonado II a 

elaboração e defesa do Relatório Final de Estágio, relatório este descritivo das atividades de 

estágio conforme os setores frequentados. 

IV - Para a avaliação da parte prática serão realizadas avaliações conceituais com observações 

da participação nas atividades da rotina do laboratório e o desenvolvimento de competência 

técnico-científica ao longo do período de estágio. Para tal o aluno será avaliado pelo seu preceptor 

na unidade concedente a partir da ficha de avaliação (ANEXO I) com peso 5,0, para o Estágio 

Supervisionado I e peso 4,0 para os Estágio Supervisionado II; 

V - A avaliação no decorrer do Estágio é realizada pelos docentes e profissionais supervisores, 

responsáveis pelo campo de estágio. Está avaliação será realizada através de itens que 

consideram diferentes aspectos da atuação do estagiário. A instituição de ensino disponibiliza de 

formulário para avaliação. 

VI - O estágio obrigatório será considerado concluído após o recebimento de documento da 

Instituição concedente que comprove a carga horária total realizada pelo aluno e a nota atribuída 

pelo docente responsável pela disciplina. 

 

Art. 35º - A avaliação comportamental é realizada durante e após início do Estágio, com 

discussão, para que haja compreensão e consenso dos mesmos, a partir da análise dos seguintes 

prognosticadores: 

I - Responsabilidade: cumprir com pontualidade e presteza as tarefas do estágio, nas datas 

determinadas observando as regras de funcionamento de cada setor; portando materiais de uso 

pessoal, necessários bem como, pontualidade e frequências de entrada e saída dos diferentes 

locais de estágio; 



II - Relacionamento Interpessoal: demonstrar coerente relacionamento interpessoal, obedecendo 

a seus princípios de fundamentação, discernidos de acordo com o caso apresentado, bem como 

avaliando sua eficiência para continuidade ou alteração de conduta; 

III - Ética: agindo pautado nos preceitos da Moral e do Código de Ética Profissional; 

IV - Apresentação Pessoal: apresentar-se de acordo com as normas de estágio de cada setor; 

 

Art. 36º - São atribuídos durante a avaliação do Estágio e dos prognosticadores comportamentais, 

valores que variam de 0,0 a 4,0 (quatro) pontos, sob forma de redução na média final (do 

somatório teórico-prático) de cada estágio, quando do não cumprimento dos quesitos 

comportamentais, de acordo com a avaliação de cada docente-supervisor. 

§ 1º O discente que obtiver, no mínimo, numa escala de zero a dez, grau numérico igual ou 

superior a sete de média semestral, é considerado aprovado;  

§ 2º A reprovação por insuficiência de nota ou frequência implica na repetição integral do 

Estágio, no semestre letivo seguinte, mediante nova matrícula; 

 

Art. 37º - Os casos não contemplados neste regulamento são resolvidos pelo Colegiado do curso 

de BIOMEDICINA, pelas normas e regulamentos internos da UNIFACEAR. 

 

Art. 38º - Das disposições Gerais: 

I - É proibido aos supervisores de campo, supervisores de estágios, funcionários e pacientes, 

promover manifestações de natureza político partidária, nas dependências dos estágios; 

II - A alteração no regulamento do estágio só poderá ser efetuada com aprovação no Colegiado 

do curso; 

III - Os supervisores de estágio, funcionários e estagiários deverão guardar em sigilo o que 

ouvirem nas dependências do estágio e qualquer informação sobre pacientes; 

IV - Os profissionais deverão cumprir e fazer cumprir o Código de Ética Profissional; 

Art. 39º - Das Disposições Finais: 

I - O aluno está submetido a todas as disposições estabelecidas, no regulamento geral da 

UNIFACEAR; 

II - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do curso e supervisão de Estágio 

Supervisionado, observando as normas do regimento geral e as disposições vigentes neste 

regulamento; 

III - A realização de estágio obrigatório não pressupõe a emissão de certificado, visto que o 

mesmo é disciplina do currículo obrigatório. 



IV - O presente regulamento estará em vigor, a partir da data de sua aprovação pelas instancias 

cabíveis da UNIFACEAR. 

V - Todo estagiário deverá estar coberto obrigatoriamente por seguro contra acidentes durante o 

período de estágio, na forma da legislação em vigor. 

VI - A Coordenação de Curso zelará pelos contratos de concessão de estágio, bem como sua 

renovação. 

VII - Assim, o estágio curricular como ensino está expresso no mundo do trabalho e, visa 

proporcionar ao aluno a vivência de situações práticas em contato com a realidade para que possa 

estar desenvolvendo responsabilidade, consciência crítica, reflexiva e criativa e, através de 

aquisição de competências e habilidades construídas ao longo de seu curso manifestadas, 

apresentando resolubilidade aos problemas encontrados. 

 

Araucária, 14 de janeiro de 2019 

 


