
 

PORTARIA Nº 15/2021 

 

Dispõe sobre a Regulação do Estágio Supervisionado do 

Curso de Fisioterapia do Centro Universitário 

UNIFACEAR. 

 

O Coordenador do Curso de Fisioterapia, no uso de suas atribuições, tendo em 

vista a Resolução CNE/CES 4/2002, regulamenta o Estágio Supervisionado 

Obrigatório para o curso de Fisioterapia, do Centro Universitário UNIFACEAR. 

 

CAPÍTULO I – DA NATUREZA DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 1º - Os estágios, no Centro Universitário UNIFACEAR, consistem em atividades 

formativas curriculares de base eminente pedagógica e têm os seguintes propósitos: 

§ 1 - Desenvolvimento de interdisciplinaridade. 

§ 2 - Experiência acadêmico-profissional orientada para a competência técnico-

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

diagnosticadas e conhecidas. 

§ 3 - Oportunidade de questionamento, reavaliação curricular e reestruturação 

curricular. 

§ 4 - Oportunidade para relacionar dinamicamente teorias e práticas 

desenvolvidas ao longo das atividades formativas de ensino.  

 

Artigo 2º - Os estágios integram as Disciplinas do Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Fisioterapia do Centro Universitário UNIFACEAR, atendendo o 

pressuposto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Parágrafo único - As atividades previstas no caput compreenderão o 

atendimento em todos os ciclos de vida e níveis de atenção à saúde (promoção, 

prevenção e terapêutico) bem como os diferentes recursos fisioterapêuticos 



integrados à equipe de saúde atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Fisioterapia. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 3º - Os objetivos do estágio são: 

§ 1 - Oportunizar aos estudantes a vivência da relação dialética entre teoria e 

prática, possibilitando o conhecimento da realidade em que irão atuar. 

§ 2 - Proporcionar aos estudantes a iniciação na prática clínica e profissional. 

§ 3 - Vivenciar o processo fisioterapêutico. 

§ 4 - Favorecer a formação de uma atitude científica, de forma que o 

levantamento das questões problemáticas encontradas na prática clínica possa 

ser trazido para a Universidade, a fim de ser estudado e pesquisado. 

§ 5 - Contribuir para a formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, 

proativa, criativa, inovadora e empreendedora, com respeito à diversidade 

cultural e atendimento às questões éticas e bioéticas. 

§ 6 - Favorecer aos estudantes o desenvolvimento de uma visão global de sua 

atuação como profissional da área da saúde, habilitando-os a participar do 

desenvolvimento científico da profissão com a garantia de uma educação 

continuada, permanente e emancipada, com constante busca de autonomia 

profissional. 

 

CAPÍTULO III – DA CARGA HORÁRIA 

 

Artigo 4º - Os estágios obrigatórios terão um mínimo de 20% da carga horária total do 

curso, atendendo ao exarado no artigo 7º das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 

de Graduação em Fisioterapia (Resolução CNE/CES 4/2002 DOU 04/03/2002 Seção 1, 

p.11), que serão cumpridas no 8º e 9º períodos do curso. 

§ 1 – O aluno deverá cumprir 100% da carga horária prevista para o Estágio 

Supervisionado Obrigatório. 

§ 2 – Serão toleradas faltas por: 

a) Doença infectocontagiosa ou impedimento de natureza grave mediante 

comprovante do fato (atestado médico com classificação internacional da 

doença-CID); 

b) Trauma Incapacitante; 

c) Óbito de familiar próximo (apresentar atestado de óbito); 

d) Licença Maternidade e Paternidade (apresentar certidão de nascimento); 



e) Participação em Congressos, Cursos, Provas e Concursos mediante a 

apresentação de comprovante por escrito e liberação prévia da Supervisão do 

Estágio. 

§ 3 - Situações especiais, como apresentação de trabalhos em congressos e 

eventos da área que resultem em ausência, serão tratadas pela Supervisão do 

Estágio, desde que comunicadas com antecedência de 30 dias à Supervisão. 

Caso aprovada a solicitação, o estudante deverá apresentar os comprovantes 

de apresentação no evento à Supervisão num prazo máximo de 5 dias corridos 

após o encerramento da atividade. 

§ 4 – As faltas que se enquadrarem no parágrafo 2 deste artigo, deverão ser 

repostas após o término do afastamento, devendo o aluno apresentar um plano 

de reposição à Supervisão do Estágio, o qual estará sujeito a análise de 

viabilidade. 

§ 5 – As faltas que não se enquadrarem no parágrafo 2 deste artigo, serão 

consideradas faltas graves com limite máximo de 3 (três) faltas por semestre de 

estágio. Estas faltas deverão ser repostas na métrica de dois dias de reposição 

por um dia de falta, devendo o aluno apresentar um plano de reposição ao 

Supervisor do Estágio, o qual estará sujeito a análise de viabilidade. Após 

passado o limite máximo, o aluno será levado a Conselho, formado pelo 

Colegiado do Curso de Fisioterapia, para a homologação da Reprovação. 

 

Artigo 5º - Os casos omissos ou especiais, não constantes no artigo anterior, serão 

tratados pela Supervisão do Estágio, que poderá levar ao Colegiado do Curso. 

 

Artigo 6º - Os estágios obrigatórios e não obrigatórios obedecerão à legislação vigente 

que impõe jornada semanal de no máximo 30 horas, não devendo ultrapassar 6 horas 

diárias (Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008). 

 

CAPÍTULO IV – DO LOCAL DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 7º - Constitui local de estágios as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos 

da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais 

liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 

fiscalização profissional, desde que cumpram as obrigações previstas na legislação 

vigente (Lei nº. 11.788/2008 - Capítulo III) e apresentem condições para: 



§ 1 - Planejamento e execução conjunta das atividades, isto é, o plano de 

atividades do estagiário deve ser elaborado e acompanhado, mesmo à distância, 

em parceria com o Curso de Fisioterapia da UNIFACEAR e local de estágio, 

respeitando a fase curricular que o estudante se encontra, de acordo com o 

projeto político pedagógico do curso de Fisioterapia da UNIFACEAR. 

§ 2 - Avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos de campo 

específico de trabalho. 

§ 3 - Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro de um 

campo profissional, acompanhado por um fisioterapeuta com orientação de um 

docente fisioterapeuta. 

§ 4 - Que os estudantes sejam supervisionados por um professor do Curso de 

Fisioterapia da UNIFACEAR (denominado preceptor), responsável por sua 

avaliação, ou por um Fisioterapeuta das Instituições onde o Estágio ocorre, 

mediante contrato. 

 

Artigo 8º- Os estágios do Curso de Graduação em Fisioterapia poderão ser realizados 

em quaisquer dos espaços abaixo exemplificados, sendo respeitadas as cargas horárias 

das respectivas disciplinas de estágio, de acordo com o projeto político pedagógico do 

curso de Fisioterapia da UNIFACEAR e plano de estágio individual do estudante, para 

cada um. 

§ 1 - Ambulatorial: Clínica Escola de Fisioterapia da UNIFACEAR, Consultórios 

Fisioterapêuticos, Clínicas Fisioterapêuticas, Unidades Básicas de Saúde, entre 

outros. 

§ 2 – Atenção Primária: Unidades Básicas de Saúde (UBS) e atendimento 

domiciliar ligado a uma UBS. 

§ 3 - Hospitalar: Hospitais, Maternidades, Prontos Socorros, Queimados, 

Oncologia, Unidade de Terapia Intensiva, enfermarias, quartos, ambulatórios, 

entre outros. 

§ 4 - Institucional: Instituições de longa permanência para idosos ou crianças ou 

pessoas com deficiências, escolas, entre outros;  

§ 5 - Outros: Clubes, home care, empresas, comunidade, entre outros. 

 

Artigo 9º - Os estágios curriculares deverão contemplar todos os ciclos de vida e níveis 

de complexidade da atuação do fisioterapeuta em saúde. 

 

Artigo 10º - A escolha dos locais de estágios supervisionados obrigatórios será feita 

pela Supervisão do Estágio, cargo esse de responsabilidade da Coordenação do Curso, 



a qual é a responsável pela organização e planejamento segundo Regimento Interno da 

Instituição. 

 

CAPÍTULO V – DAS MODALIDADES DO ESTÁGIO 

 

Artigo 11º - O Curso de Graduação em Fisioterapia da UNIFACEAR consente a 

realização de estágios nas modalidades: 

§ 1 – Estágio obrigatório: realizado no 8º e 9º períodos, visa o desenvolvimento 

de habilidades e competências pré-profissionalizantes de um fisioterapeuta. Os 

atendimentos fisioterapêuticos devem acontecer em todos os ciclos da vida e 

nos diferentes níveis de complexidade de atenção integral à saúde humana. Os 

atendimentos podem ser individuais ou em grupos, sempre sob supervisão direta 

de um fisioterapeuta (preceptor supervisor) do local do estágio.  

§ 2 - Estágio não obrigatório: permite a experiência em espaços diferenciados 

de aprendizado conforme a escolha do estudante, o qual poderá ser validado de 

acordo com as Normas das Atividades Complementares do Curso de 

Fisioterapia da UNIFACEAR, as Resoluções e as Normativas da UNIFACEAR e 

ainda respeitando a Lei nº 11.788/2008. 

 

CAPÍTULO VI – DA AVALIAÇÃO 

 

Artigo 12º - A avaliação do estagiário será realizada pelo docente (preceptor) do local 

do estágio. A avaliação das atividades de estágio será feita de forma sistemática e 

contínua, utilizando uma ficha de avaliação, de acordo com o projeto pedagógico do 

Curso de Fisioterapia da UNIFACEAR e segundo as normas previstas na Lei nº 

11.788/2008 (artigo 7º, incisos IV e VI e artigo 9º, inciso V). 

§ 1 – Serão avaliados quesitos relacionados a condutas pessoais e profissionais 

que contemplem: pontualidade; cooperatividade; apresentação pessoal; 

uniforme; uso de equipamentos de proteção individual; comportamento ético-

acadêmico; capacidade de aceitar propostas de melhoria; prontuários e 

avaliação; tratamento, condutas e orientações; apresentação do caso clínico. 

§ 2 – Os Professores Preceptores do Estágio poderão adicionar formas de 

avaliação de desempenho e conduta dos alunos conforme julgarem necessário. 

§ 3 – Durante o decorrer do Estágio, os Preceptores poderão realizar avaliações 

de devolutivas, a fim de conceder ao aluno informações acerca do seu 

desempenho até o momento. Será considerada como nota final a última 

devolutiva. 



 

Artigo 13º - A avaliação será realizada por meio de observação direta do estagiário; 

análise de relatórios; trabalhos e/ou provas teórico-práticas, apresentação de estudos 

de casos, oficinas ou pesquisas, entre outros instrumentos, em cada local de estágio, 

procurando atingir os objetivos e características de cada etapa de formação do 

estudante de Fisioterapia da UNIFACEAR. Serão considerados aspectos e habilidades 

profissionais como apresentação pessoal, ética, responsabilidade, domínio de conteúdo 

e associação teórico-prática. 

Parágrafo Único - Para ser considerado aprovado o estudante deverá obter no 

mínimo nota 7,0 e frequência de 100% nas atividades práticas.  

 

CAPÍTULO VII – DA SUPERVISÃO E PRECEPTORIA DO ESTÁGIO 

 

Artigo 14º - A supervisão dos estágios será feita pela Coordenação do Curso, conforme 

prevê Regimento Interno da UNIFACEAR, de forma a proporcionar aos estudantes o 

pleno desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão de 

Fisioterapia em que se processa a vivência prática. 

§ 1 – Cabe à Supervisão informar aos estagiários a respeito da documentação a 

ser preenchida garantindo assim os trâmites legais da atividade. 

§ 2 – É de responsabilidade da Supervisão a escolha dos locais de Estágio, bem 

como das áreas da Fisioterapia a serem cumpridas na Clínica Escola de 

Fisioterapia da UNIFACEAR. 

 

Artigo 15º - A Preceptoria dos estágios será realizada por docentes Fisioterapeutas que 

compõe o quadro de professores do Curso ou por Fisioterapeutas das Instituições onde 

o Estágio ocorre, mediante contrato. 

§ 1 – Cabe ao Preceptor o acompanhamento e orientação das atividades 

ocorrentes nos campos de estágios, ao longo de todo o processo, bem como a 

avaliação dos alunos através de devolutivas. 

§ 2 – É de responsabilidade do Preceptor o preenchimento da Ficha de 

Ocorrências mediante situações de faltas, atrasos, condutas inadequadas, entre 

outras situações que julgar necessário, sendo informado à Supervisão de 

Estágio o ocorrido. 

§ 3 – Cabe ao Preceptor estudar, organizar e listar o quadro de pacientes 

cadastrados para atendimento no intuito de realizar uma distribuição 

homogênea, no que tange às diferentes patologias, de casos aos estagiários, 

assim como o controle da agenda do campo de estágio de sua responsabilidade. 



§ 4 – O Preceptor tem a incumbência de corrigir as fichas de avaliação 

cinesiológicas-funcional dos acadêmicos sob sua responsabilidade, bem como 

orientar quanto à ficha de evoluções dos pacientes. 

 

 

CAPÍTULO VIII – DOS PRÉ-REQUISITOS PARA O ESTÁGIO 

 

Artigo 16º - Para ingresso nos estágios supervisionados obrigatórios dos 8º e 9º 

períodos o aluno deverá ter cumprido todas os créditos de disciplinas até o 7º, 

atendendo a periodização da grade curricular do Curso de Graduação em Fisioterapia 

da UNIFACEAR. 

Parágrafo único - A recomendação do Colegiado de Fisioterapia é que o 

estudante curse as disciplinas constantes na grade do Curso antes do início dos 

Estágios, uma vez que fica assegurado o conhecimento técnico específico para 

o desempenho das atividades. Contudo, entende-se que para o bom andamento 

da formação, o aluno poderá estar em situação de "dependência" em no máximo 

4 (quatro) disciplinas básicas até o dia da matrícula. O aluno não poderá estar 

na situação de “dependência” em nenhuma das disciplinas de Fisioterapia 

aplicada, ou seja, deverá estar aprovado naquelas correspondentes as áreas de 

atuação da Fisioterapia. Os casos especiais e exceções serão analisados e 

julgados pelo Colegiado do Curso. 

 

CAPÍTULO IX – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Artigo 17º - É dever e responsabilidade dos estagiários:  

§ 1 - Cumprir 100% da carga horária dos estágios curriculares;  

§ 2 - Toda falta deverá ser comunicada e justificada obrigatoriamente e 

imediatamente à Supervisão e ao Preceptor do dia.  

§ 3 - A tolerância máxima para atrasos será de 15 minutos, sendo pontuada a 

observação na ficha de avaliação e acompanhamento do estagiário. Neste caso, 

deverá ser protocolizada advertência na Ficha de Ocorrências do Preceptor do 

dia.  

§ 4 - Três advertências decorrentes de atrasos ou condutas inadequadas serão 

reportadas à Supervisão do Estágio, que poderá contabilizar um dia de falta ao 

aluno. 



§ 5 – Casos de condutas inadequadas mais graves, o aluno será suspenso do 

Estágio, sendo levado a conselho pelo Colegiado do Curso, o qual poderá indicar 

a reprovação do estagiário. 

§ 6 - O estagiário que por qualquer razão interromper o estágio deverá dirigir‐se 

primeiramente à Supervisão de Estágios para o encerramento administrativo‐

acadêmico do estágio. Nesse caso, o estagiário deverá reiniciar o estágio 

quando retomar a sua matrícula, não sendo contabilizadas as horas cumpridas 

anteriormente. 

 

Artigo 18º - As condutas dos estagiários devem ser as seguintes:  

§ 1 - Comparecer aos locais acordados previamente em dia e hora marcados, 

mantendo sua ficha de frequência em dia com a sua assinatura e do Preceptor.  

§ 2 - Apresentar-se no local de estágio com vestimenta completa (camisa, calça 

comprida, sapatos e/ou tênis fechado), jaleco, carteirinha de identificação, de 

forma coerente com os padrões éticos e morais preconizados pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS/Brasil) e pelo Código de 

Ética Profissional da Fisioterapia (Resolução nº 424, 08/07/2013, COFFITO, 

BRASIL). Ao estagiário não é permitida a utilização de roupas e acessórios que 

comprometam o desenvolvimento da relação fisioterapeuta-paciente. Incluem-

se nesta proibição: camisas, camisetas e/ou blusas muito decotadas e justas 

e/ou transparentes; shorts e saias muito curtas e/ou muito justas; piercings, 

brincos, pulseiras e anéis em tamanho e/ou número excessivo, entre outras.  

§ 3 - Entregar pontualmente os questionários, relatórios e documentos para o 

Preceptor, durante e ao término de cada etapa.  

§ 4 - Manter atitude ético-profissional no desenrolar de todas as atividades. 

 

Artigo 19º - Serão de responsabilidade do acadêmico os cuidados com os materiais 

utilizados nos atendimentos aos pacientes e outras atividades dentro do 

estabelecimento. O acadêmico ficará responsável por recolocar equipamentos, 

instrumentos nos seus respectivos lugares bem como pela organização do espaço 

utilizado, limpeza de cabeçotes de ultrassom, eletrodos, etc. 

Parágrafo único - O uso do computado/celular somente será permitido para 

atividades relacionadas ao estágio, mediante autorização do professor 

orientador responsável pela prática. 

 



Artigo 20º - Qualquer intercorrência no setor de estágio deverá ser comunicada, de 

imediato, ao Preceptor para que tome ciência dos fatos e procure uma resolução em 

conjunto com o aluno ou com o grupo. 

 

Artigo 21º - O agendamento de horários dos pacientes será controlado pela equipe 

(com aval do professor, onde serão consideradas as necessidades de cada caso de 

acordo com a avaliação fisioterapêutica e a decisão do acadêmico e do professor 

orientador de estágio, respeitando a capacidade e disponibilidade de horários 

existentes. 

 

Artigo 22º - A recepção de cada paciente da clínica é feita pelo acadêmico, que deverá 

se dirigir à porta de entrada da clínica e chamá-lo(a) pelo nome, tendo previamente 

organizado o local para onde irá direcionar o paciente dentro da clínica para o 

atendimento. 

 

Artigo 22º - É expressamente PROIBIDA a divulgação de instrumentos de estágios 

como avaliações, fotos de pacientes e outros realizados durante os estágios em redes 

sociais e meios de divulgação sob risco de advertência e análise jurídica da instituição. 

 

Artigo 23º - É expressamente PROIBIDO o recebimento de valores em dinheiro por 

parte dos alunos, salvo os casos em que o campo de Estágio tenha valor fixado pelo 

atendimento visando a reposição de materiais de insumo, devendo o aluno repassar o 

valor ao Preceptor. 

 

CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Artigo 24º - Os casos não previstos no presente regulamento serão analisados pela 

Supervisão do Estágio e deliberados pelo Colegiado do Curso. 

 

Essa Portaria entra em vigor nesta data, aprovado em reunião do Colegiado do Curso 

de Fisioterapia. 

 

Araucária, 09 de julho de 2021. 

 

______________________________ 

Prof. Jaisson Agne Estrázulas 

Coordenador de Fisioterapia - UNIFACEAR 


