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INTERNATO 

REGULAMENTO – FMIT 

 

Capítulo I 
DEFINIÇÃO 

 

Artigo 1º Internato é o estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, definido 

pelas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Medicina.  

 

Artigo 2º Esse estágio deve ser realizado em serviço de saúde próprio ou conveniado à 

Faculdade de Medicina de Itajubá, no âmbito público ou privado, destinado a complementar 

e aprimorar as habilidades, atitudes e conhecimentos adquiridos anteriormente na 

graduação do Curso de Medicina, devendo o aluno somar responsabilidade, respeito e 

compromisso com pacientes, população e sua profissão. 

 

Artigo 3º Durante o internato, promover-se-á a integração do estudante em equipes 

multiprofissionais de saúde, além de desenvolver atitudes éticas do exercício profissional e 

atender às demais necessidades técnicas da formação médica. 

 

Capítulo II 
CARACTERIZAÇÃO 

 
Artigo 4º As atividades acontecerão sob supervisão direta dos docentes e/ou assistentes de 

ensino da Instituição, e serão desenvolvidas pelos estudantes do curso de Medicina 

matriculados nos últimos dois anos ou quatro períodos do curso, correspondentes ao 9º, 10º, 

11º e 12º períodos. 

 

Parágrafo único: Durante as atividades, o discente deve realizar treinamento inserido na 

dinâmica cotidiana dos serviços, sob supervisão do docente e/ou assistente de ensino, 

utilizando diferentes cenários, cursando desde atividades em nível primário até maior 

complexidade em nível terciário.  
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Artigo 5º Serão realizadas atividades nos três níveis de atenção à saúde nas áreas de: 

 

I. Clínica Médica; 

II. Cirurgia; 

III. Pediatria; 

IV. Ginecologia e Obstetrícia; 

V. Urgência e Emergência; 

VI. Saúde Coletiva; 

VII. Saúde Mental 

VIII. Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

 

Capítulo III 
OBJETIVOS 

 

Artigo 6º São objetivos dos estágios: 

 

I. Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos anteriores do curso 

de graduação; 

 

II. Propiciar a apuração do raciocínio lógico requerido no diagnóstico e nas condutas 

médicas; 

 

III. Capacitar para o exercício pleno da medicina, aperfeiçoando a coleta de anamnese 

e o exame físico, considerando o contexto epidemiológico para tomadas de decisões 

relacionadas ao cuidado com a pessoa e a comunidade, solicitação das provas 

diagnósticas dentro dos preceitos de custo-efetividade; 

 

IV. Estimular a valorização da decisão clínica, otimizando recursos propedêuticos e 

terapêuticos embasados na probabilidade pré-teste e na avaliação crítica de ensaios 

clínicos, respectivamente; 
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V. Estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção das 

doenças; 

 

VI. Possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo à interação dos diversos 

profissionais da equipe de saúde; 

 

VII. Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do 

médico, perante o paciente, a família, a instituição e a comunidade; 

 

VIII. Desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado, com 

promoção para o hábito da procura e leitura de bibliografia atualizada voltada para 

solução de problemas baseado na melhor evidência possível; 

 

IX. Propiciar a execução de procedimentos clínicos e cirúrgicos visando à resolução de 

problemas em nível de ambulatório, enfermaria e emergência; 

 

X. Promover o bem-estar físico e mental do interno, através de acompanhamento pelo 

Núcleo de Apoio Psicopedagógico. 

 

Capítulo IV 
ORGANIZAÇÃO 

 

Artigo 7º. Da Coordenação do Internato: 

 

I. Tem como responsabilidade coordenar as atividades teóricas e práticas do Internato, 

atendendo as exigências de todos os estágios na formação em serviço e sob 

supervisão de docente/preceptor. Realizar a coordenação geral do Internato médico 

em conformidade com este Regulamento e às normas da legislação educacional. 

 

II. A coordenação do Internato é auxiliada, na organização e deliberações, pela 

Comissão de Internato Médico (CIM), formada por coordenadores das áreas que 

compõem o Internato médico. 



 
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ – FMIT 

CNPJ: 28.946.334/0001-71 
(35) 3629 8700 

www.fmit.edu.br 
 
 

Av. Rennó Junior, 368, Medicina 
37502-138 – Itajubá – MG 

Artigo 8º Comissão do Internato Médico: 

 

§ 1º A Comissão do Internato Médico, vinculada diretamente à Coordenação do Curso de 

Medicina, é composta por: 

 

I. Coordenação do Internato 

II. Coordenador da Área de Clínica Médica 

III. Coordenador da Área de Pediatria 

IV. Coordenador da Área de Cirurgia 

V. Coordenador da Área de Ginecologia e Obstetrícia 

VI. Coordenador da Área de Estratégia em Saúde da Família (ESF) 

VII. Coordenador da Área de Urgência e Emergência 

 

§ 2º As cargas horárias e atividades de Saúde Mental e de Saúde Coletiva são realizadas 

durante os estágios de Urgência e Emergência e ESF.   

 

Artigo 9º São atribuições da Comissão do Internato: 

 

I. Organizar os cenários e os estágios utilizados nas diferentes áreas; 

II. Elaborar o regulamento da Comissão e o Manual do Interno, a serem aprovados pelo 

Colegiado de Curso, e resolver todos os casos omissos por acaso ocorridos no 

Regulamento do Internato; 

III. Acompanhar o interno integralmente, com dados de identificação, avaliação e 

observações realizadas durante o estágio e ao término do mesmo. 

 

Artigo 10°. Dos Coordenadores de área: 

 

§ 1º O coordenador de área deve ser um professor da Faculdade de Medicina de Itajubá – 

FMIT, escolhido pela Coordenação do Curso de Medicina, com as seguintes atribuições: 

 

I. Manter inter-relação com outros coordenadores e a Comissão do Internato; 
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II. Zelar e fazer cumprir as normas estabelecidas no Regulamento do Internato; 

 

III. Coordenar e supervisionar as atividades do Internato na respectiva área, o que 

compete: planejar a escala de rodízio dos alunos nas atividades dos estágios, 

incluindo os plantões; entregar a escala à secretaria dentro do prazo estabelecido 

(antes do início do estágio) para garantia do direito de acesso com antecedência por 

parte dos alunos; analisar e corrigir possíveis falhas/erros na escala de rodízio dos 

alunos que sejam identificados a fim de garantir equidade de atividades entre os 

grupos, cumprimento de carga horária, choques de horários, entre outros; aplicar e 

corrigir as provas, além de enviar em tempo hábil as notas para secretaria; 

acompanhar as atividades dos demais assistentes envolvidos no estágio, orientar 

sobre os critérios de avaliação e o envio das notas práticas dentro do prazo 

estabelecido; 

 

IV. Coordenar o planejamento das atividades didáticas a serem desenvolvidas, bem 

como dos temas teóricos a serem discutidos, apresentando para homologação da 

Comissão de Internato; 

 

V. Informar à Comissão do Internato, por escrito, as dificuldades surgidas na execução 

de sua função; 

 

VI. Organizar, aplicar e apresentar os resultados à Comissão do Internato de cada 

avaliação discente; 

 
VII. Promover a real integração ensino-serviço, através da interação com os 

gestores dos cenários e em nível central, tendo em vista a necessidade de 

aprimoramento contínuo. 

 

Artigo 11°. Dos Assistentes de Ensino (Preceptores) 

 

Parágrafo único: São considerados assistentes de ensino, os médicos especialistas, com 

registro no CRM-MG, atuantes nos cenários das respectivas áreas do Internato, podendo 
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apresentar vínculo direto com a própria Faculdade de Medicina de Itajubá ou com as 

instituições conveniadas. Realizam supervisão, orientação e avaliação do interno. 

 
Capítulo V 

Normas do Internato Médico 
 

Artigo 12°.  O Internato tem duração de 4 (quatro) semestres, compreendendo uma carga 

horária mínima de 3.100 horas distribuídas ao longo de dois anos conforme calendário geral 

aprovado pela Comissão do Internato, colegiado de curso, constante no Projeto Pedagógico 

do Curso (PPC) conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para Medicina (MEC, 2014).  

 

Artigo 13°. O Internato é desenvolvido em tempo integral, respeitando a especificidade de 

cada estágio e os limites da carga horária, de acordo com o planejamento das áreas do 

internato. 

O Internato se desenvolve nas diversas áreas, em sistema de rodízio, bem como em regime 

de plantões. Os estágios têm duração de 7 semanas, podendo haver modificações na sua 

duração conforme discussão da Comissão do Internato. 

 

Artigo 14°. A carga horária e as atividades no Internato devem ser cumpridas, integral (100% 

da carga horária proposta) e, obrigatoriamente, por todos os internos, em acordo com as 

normas aprovadas pela Comissão do Internato. 

 

Artigo 15°. São atividades do internato: 

 

I. Prática diária em serviço – estágio curricular obrigatório de treinamento em serviço, 

em cenários próprios ou conveniados, e sob supervisão docente e/ou assistente de 

ensino. Inclui, necessariamente, aspectos essenciais nas áreas de Clínica Médica I e 

II, Cirurgia I e II, Ginecologia-Obstetrícia I e II, Pediatria I e II, Urgência e Emergência 

I e II, Saúde da Família, Saúde Mental e Saúde Coletiva. Os estágios terão duração 

de 7 semanas, excetuando Saúde da Família, com duração de 14 semanas. As 

atividades de Saúde Mental e de Saúde Coletiva são realizadas durante os estágios 

de Clínica Médica e ESF.   
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II. Aulas teórica – com conteúdo que embasam a prática nos serviços, sendo 

obrigatórias em cada estágio e perfazendo no máximo 20% da carga horária prevista. 

 

III. Os horários seguem as rotinas estabelecidas pelo cenário que o aluno se encontra, 

podendo acontecer períodos de plantões ou visitas de enfermarias aos finais de 

semana, feriados ou períodos noturnos. 

 

IV. Para o ingresso no Internato Médico, o estudante deve ter concluído com aprovação 

todos os módulos/disciplinas curriculares bem como a carga horária mínima de 

disciplinas eletivas, até o 8º período do curso. 

 

Artigo 16°.  Do Regime disciplinar: 

 

I. Os internos estão administrativa e disciplinarmente subordinados ao Regulamento do 

Internato, às determinações da Comissão de Internato e ao Regimento Geral da 

Faculdade de Medicina de Itajubá, sem prejuízo da obediência aos regulamentos 

(regimentos internos) dos serviços em que exercem atividade, bem como ao Código 

de Ética do estudante de Medicina (Conselho Federal de Medicina). 

 

§ 1º É vedado ao interno: 

 

I. Assinar como responsável qualquer documento médico para fins legais ou outros, 

exceto em conjunto à assinatura e CRM da supervisão; 

 

II. Prestar informação verbal ou escrita a respeito de suas atividades a pessoas não 

envolvidas na sua área de atuação, respeitando os direitos dos pacientes; 

 

III. Receber remuneração de qualquer natureza pelas atividades exercidas. 
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Capítulo VI 
Sistema de Avaliação 

 

Artigo 17°. O processo avaliativo do internato ocorre de forma contínua, nos diferentes 

módulos que compõem o estágio. A nota final se refere ao módulo cursado, estando essas 

notas não interdependentes. 

 

Artigo 18°. Objetivo da avaliação é o acompanhamento do processo de aprendizado do 

interno, a fim de mensurar a aprendizagem ocorrida, de forma contínua, sendo, portanto, 

possível iniciar recuperação ainda no decorrer do módulo. 

 

Artigo 19°. As atividades do internato são avaliadas da seguinte forma: 

 

 § 1º Avaliação teórica (habilidades cognitivas): responsável por 60% da nota final, 

responsabilidade do coordenador da área, sendo importante a participação dos assistentes 

de ensino na elaboração da avaliação, devendo ser aplicada no final do módulo. A avaliação 

teórica poderá ser subdivida em mais de um módulo, bem como utilizar avaliações 

institucionais, determinadas pela coordenação de curso para compor sua estrutura. 

 

§ 2º Avaliação prática contínua (habilidades clínicas): responsável por 40% da nota final, 

responsabilidade de cada assistente de ensino presente no módulo, devendo ser aplicada 

diariamente. A avaliação prática contínua será formada pelos seguintes itens: 

 

I. Atitudes: pontualidade, vestimenta adequada; 

 

II. Habilidades: integra e aplica os conhecimentos teóricos na prática profissional; 

 

III. Anamnese - Obtenção de informações adequadas; 
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IV. Exame Físico - Adequação com o problema clínico; 

 

V. Raciocínio Clínico - Procura informações relevantes para o diagnóstico; 

 

VI. Organização e Eficiência: abordagem organizada para obter e oferecer informações;  

 

VII. Habilidades de Orientação: Explica racionalmente os exames e tratamento propostos; 

 

VIII. Competência Clínica Geral: Demonstra raciocínio, capacidade de síntese e 

demonstra efetividade e eficiência. 

 

§ 3º Será aprovado, sem prova final, o aluno que contemplar os itens abaixo relacionados: 

 

I. Obtiver carga horária completa (100%) estipulada por este regulamento; 

 

II. Obtiver 70% de aproveitamento em cada estágio, na avaliação teórico/prática. 

 

§ 4º O aluno que não obtiver 70% de aproveitamento no estágio cursado E obteve a carga 

horária completa estipulada pelo regulamento, terá direito a Prova Final, que deve ser 

aplicada até o término do módulo e será considerado aprovado, se obtiver nota superior a 

70% na avaliação final. 

 

§ 5º O aluno que não obtiver 50% de aproveitamento no estágio cursado OU não obteve a 

carga horária completa estipulada pelo regulamento, estará reprovado no estágio em curso, 

não havendo possibilidade de realização de Prova Final, devendo repetir o módulo em 

questão. 

 

§ 6º O aluno que se ausentar à prova teórica de avaliação do módulo, por motivos previstos 

no Manual do Aluno, deve solicitar oficialmente Prova Substitutiva no prazo de 48 horas, à 

secretaria. A prova substitutiva deve ocorrer no decorrer do próprio módulo, antes da data 

da prova final 

 



 
FACULDADE DE MEDICINA DE ITAJUBÁ – FMIT 

CNPJ: 28.946.334/0001-71 
(35) 3629 8700 

www.fmit.edu.br 
 
 

Av. Rennó Junior, 368, Medicina 
37502-138 – Itajubá – MG 

 
 
 

Capítulo VII 
Sistema de Verificação da Frequência 

 

Artigo 20°.  É vedado o abono de faltas, visto não configurar atividade legal, de acordo com 

a legislação federal de ensino, exceto nos casos relativos a serviço militar (Decreto lei nº 

715, de 30.06.69 e Lei nº 4.375 de 17.08.64) e a participação em congressos científicos ou 

competições artísticas ou desportivas de âmbito nacional ou internacional (Decreto nº 

69.053, de 11.08.71, Portaria MEC nº 646, de 06.07.79 e Decreto nº 80.228, de 25.08.77). 

 

Artigo 21°. As justificativas de faltas em caso de problema de saúde, situações judicialmente 

pertinentes ou participação em um evento científico somente são aceitas mediante 

requisição por escrito, tendo em anexo o respectivo atestado médico, solicitação judicial ou 

certificado de participação no evento – enviadas à secretaria Acadêmica. Todas as 

justificativas serão analisadas pelo coordenador de área ou pela Comissão de Internato. No 

entanto, por tratar-se de treinamento em serviço, as faltas justificadas, conforme relatadas 

acima, devem ser repostas de acordo com a orientação do coordenador do estágio.  

 

§ 1º As faltas devem ser justificadas dentro do período máximo de 2 (dois) dias úteis.  

 

§ 2º Quando se refere a participação em evento científico, a solicitação deve ser entregue à 

coordenação com antecedência mínima de 30 dias da data da falta, para permitir a análise 

pela Comissão de Internato. A participação em eventos científicos só é aceita se houver 

comunicação prévia à Comissão de Internato.  

 

§ 3º A realização da reposição dos alunos com faltas justificadas será analisada conforme 

particularidade de cada módulo, podendo ocorrer durante ou após o término do internato. O 

momento de reposição será definido pelo coordenador de área e pela comissão do internato. 
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§ 4º Casos de faltas sem justificativas previstas nesse regulamento serão configuradas como 

carga horária inferior a 100%, consequentemente o interno estará reprovado no estágio em 

curso, devendo repetir o módulo em questão. 

 

Artigo 22°. As verificações de frequência, para efeito de cumprimento das disposições 

legais, são realizadas por meio de controles de frequências, impressos específicos do 

Internato. É responsabilidade do professor / assistente de ensino seu preenchimento. 

 

Artigo 23º. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Colegiado 

em 14 de junho de 2021. 

 

 

 
 

   


