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DA FREQUÊNCIA  

Art. 13. É obrigatória à frequência em 100% (cem por cento) das atividades.  

Art. 14. Qualquer atividade não realizada deverá ser devidamente justificada e 

reposta por atividade compatível e equivalente, com carga horária superior a 

perdida, de acordo com orientação da coordenação, em caso de não reposição da 

falta o estudante poderá ser reprovado na rotação/estágio.  

§ 1º. A reposição poderá ocorrer quando a falta justificada se der pelas seguintes 

situações: 

I. Doenças infectocontagiosa ou afecções agudas de saúde que impeçam 

a mobilidade temporariamente ou a presença do aluno às atividades do 

Estágio;  

II. Falecimento de pais, filhos irmãos e avós (3 dias);  

III. Licença Maternidade;  

IV. Licença Paternidade;  

V. Afastamento em razão de serviço militar;  

VI. Comparecimento obrigatório perante Poder Judiciário e Convocação 

Eleitoral;  

VII. Realização de exames e provas como exemplo (Celebras);  

VIII. Doenças de caráter psicológico e/ou psiquiátrico que impossibilitem o 

atendimento dos pacientes ou comparecimento às atividades do 

estágio;  

IX. . Situações não mencionadas serão individualmente analisadas pela 

Coordenação Pedagógica e pela Coordenação Psicopedagógica do 

INTERNATO. 

Art. 15. As atividades do INTERNATO, são obrigatoriamente, realizados em tempo 

integral, com dedicação exclusiva do aluno às atividades programadas em 
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conjunto com o preceptor.  

Art. 16. Em sua estrutura, o INTERNATO conta com uma Direção Geral, Gerência 

Geral, Coordenação Executiva, Coordenação Administrativa, Coordenação 

Psicopedagógica, Secretária Geral, Coordenação de Internato Local, Secretário 

local, Psicóloga Local, e uma Comissão de Provas, além dos preceptores, 

responsáveis por assegurar o cumprimento efetivo dos objetivos do curso e a 

construção das competências e habilidades necessárias ao exercício profissional. 

 

DO REGISTRO DE FREQUÊNCIA  

Art. 54. O registro da frequência do discente é realizado em documento oficial 

próprio, que deve ser preenchido diariamente,  

Art. 55. É de total responsabilidade do discente o preenchimento, 

armazenamento, conferência e entrega dos documentos à secretária local (de 

acordo com determinação previa) do INTERNATO.  

Art. 56. Em caso de erro, o aluno deverá notificar imediatamente a secretaria local, 

o documento deverá ser corrigido, o erro deverá ser justificado no verso, não é 

autorizado cópia ou reimpressão da documentação.  

Art. 57. Em caso de perda do documento, o aluno deverá fazer uma comunicação 

oficial e anexar Boletim de Ocorrência (B.O.), direcionada a coordenação local e ao 

secretário geral, justificando a perda e, caso haja, apresentando comprovante da 

situação, a justificativa será analisada individualmente e o aluno receberá um 

parecer e direcionamento da situação até, no máximo, 03 (três) dias uteis. 

 

 

 

 


