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1 APRESENTAÇÃO 

O Estágio Curricular Obrigatório está inserido no projeto pedagógico do curso de 

medicina da Univaço, nas modalidades Emergências Médicas, Atenção Primária em 

Saúde e Atenção Ambulatorial e Hospitalar. São etapas integrantes da graduação, 

consoantes às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em Medicina, 

instituídas pela Resolução CNE/CES Nº 3, de 20 de junho de 2014 e desenvolvem-se 

em regime de internato na 9a, 10ª, 11ª e 12ª fases do curso médico.  

O Estágio Curricular Obrigatório proporciona aos alunos a oportunidade de vivenciar a 

articulação teórica e prática, de modo continuado, em unidades de saúde, pronto 

atendimento e hospitais vinculados à Univaço, com acompanhamento e supervisão 

médica. A necessidade do conhecimento prévio dos cenários de atividades é 

imprescindível para o desenvolvimento da capacidade na tomada de decisões com 

excelência técnica, visão ética apurada e responsabilidade social.  

O aluno, em suas práticas no estágio, aplica os conhecimentos prévios adquiridos, 

incorpora conhecimento e desenvolve habilidades e atitudes esperadas para seu bom 

desempenho profissional futuro.      

O objetivo maior deste Manual é informar aos discentes os requisitos para a iniciação e 

desempenho do estágio. Constam: as normas de conduta, as atividades curriculares, o 

conteúdo programático, os critérios de avaliação de cada fase e o perfil do egresso, 

dentre outras informações consideradas úteis para a sua condução.  

A regulamentação do estágio curricular do IMES é norteada pela Resolução CEPE Nº 13 

de 07 de dezembro de 2021, Anexa (Anexo 01). 

Outra norma que regulamenta as atividades dos alunos na Univaço, em Estágio 

Curricular Obrigatório ou fora dele é o Protocolo Coronavírus Univaco, que deve ser 

sumariamente seguido, sem nenhuma exceção, pelo aluno e docentes envolvidos no 

Estágio.  
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2 MENSAGEM DA INSTITUIÇÃO 

Caro discente, 

O estágio curricular obrigatório para os alunos da Univaço visa desenvolver habilidades 

e competências médicas concebidas na evolução do “saber” para o “fazer”, prática que 

definirá a formação do conhecimento, com uma vivência mais focada na prática e na 

tomada de decisão.  

As competências e habilidades estão relacionadas aos conteúdos programáticos 

curriculares, propostas no projeto pedagógico do curso e se desenvolverão nas unidades 

de saúde conveniadas com a Univaço, consideradas campos de estágio.  

Neste sentido, usufrua com intensidade todos os momentos destinados ao Estágio 

Curricular Obrigatório desenvolvendo atitudes proativas que lhe proporcionarão saberes 

diferenciados, participando das discussões de grupo e simulações para desenvolver as 

habilidades necessárias, inteirando-se com os profissionais a você disponíveis, visitando 

enfermarias das clínicas básicas e outras oportunidades oferecidas. Atitudes assim, 

focadas no objetivo da formação médica, lhes permitirão ampliar os conhecimentos 

construídos nas fases anteriores cursadas. É necessário, ainda, que tenha clareza dos 

meios diagnósticos e de propedêutica, sua utilização de forma racional, com menor 

custo-benefício para as instituições e para o paciente. 

Os Supervisores dos Estágios e a Coordenação do Curso estarão à sua disposição para 

dirimirem quaisquer dúvidas ou questionamentos relacionados ao conteúdo deste 

Manual, às práticas e demais intercorrências que porventura surgirem durante o Estágio.  
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3 ESTRUTURA DE APOIO ACADÊMICO 

As estruturas de apoio acadêmico são locais ou setores que são responsáveis pelo 

planejamento e condução das atividades e controle periódico dos processos 

acadêmicos. Visa oferecer ao aluno orientações adequadas e no tempo certo, dos 

procedimentos e regras acadêmicas para a regulação educacional e das práticas 

acadêmicas durante todo o Estágio.  

 

3.1 Instituições de Ensino 

As instituições parceiras, conveniadas com a Univaço, que admitirão os alunos para 

execução das atividades do Estágio estão definidas abaixo. Em todas elas, os estágios 

são desenvolvidos com a presença de professores docentes, que se responsabilizam 

pelos alunos na condução de suas atividades. Para todas estas atividades o supervisor 

docente estabelece contato constante entre as instituições, professores docentes, alunos 

e o Faculdade.  

 

3.2 Ambulatórios Univaço 

Estrutura ambulatorial de administração da Univaço, que disponibiliza atendimento 

ambulatorial especializado com professores nas clínicas de pediatria, cardiologia, 

endocrinologia, pneumologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia, psiquiatria, 

ginecologia e obstetrícia, clínica médica e cirurgia ambulatorial. 

 

3.3 Hospital Belo Horizonte 

Hospital de grande porte localizado em Belo Horizonte, possui 180 leitos distribuídos 

entre CTI adulto, pediátrico e neonatal, maternidade, pediatria, centro cirúrgico geral 

(com seis salas) e Unidades de Internação. Possui Pronto Atendimento 24horas, para as 

especialidades em clínica medica, cirurgia geral, ortopedia, pediatria e ginecologia e 

obstetrícia. 

 

3.4 Hospital Márcio Cunha 

Unidade hospitalar filantrópica, de grande porte, de alta complexidade e tecnologia de 

ponta, certificado em Acreditação pela Organização Nacional de Acreditação e possui a 

certificação internacional da Det Norske Veritas International Accreditation Standard 

(DIAS). Disponibiliza 548 leitos para internações, em duas unidades.  
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3.5 Hospital Municipal de Ipatinga 

O Hospital Municipal Eliane Martins, de Porte II conforme critérios do Ministério da 

Saúde, faz parte da Rede de Resposta Hospitalar às Urgências e Emergências das 

Macrorregiões de Minas Gerais, sendo importante “porta aberta” para urgência e 

emergência na região, único serviço 100% SUS, com alta demanda, referência e 

retaguarda de pacientes encaminhados pelo SAMU, Bombeiros, Polícia Militar e UPA 24 

horas. Disponibiliza 132 leitos para internações. 

 

3.6 SAMU/IPATINGA 

Fundado em 1º de julho de 2004, o SAMU Ipatinga presta assistência às urgências e 

emergências pré-hospitalares. É um programa tripartite entre Governos Federal, 

Estadual e Municipal. Serviço em que alunos da 9a fase desenvolvem suas atividades de 

seus Estágios com várias bases instaladas no município de Ipatinga. 

 

3.7 Unidade de Pronto Atendimento de Ipatinga 

A Unidade de Pronto Atendimento José Isabel do Nascimento – UPA 24h, inaugurada 

em 2013 e tem como objetivo o atendimento nas ocorrências de complexidade 

intermediária em urgência e emergência, assumindo a função de porta de entrada ao 

serviço hospitalar de média ou alta complexidade, tendo como retaguarda as unidades: 

Hospital Municipal Eliane Martins e o Hospital Márcio Cunha. Oferece diversos espaços 

de Estágios para a 9a, 10ª, 11a e 12 fases do EAAH. 

 

3.8 Unidade de Pronto Atendimento de Coronel Fabriciano 

A Unidade de Pronto Atendimento– UPA 24h, inaugurada em junho de 2020 e tem como 

objetivo o atendimento nas ocorrências de complexidade intermediária em urgência e 

emergência, assumindo a função de porta de entrada ao serviço hospitalar de média 

complexidade, tendo como retaguarda a unidades Hospitalar José Maria de Moraes. 

Oferece diversos espaços de estágios em Clínica Médica e Pediatria para a 11a e 12 

fases do EAAH. 

 

3.9 Hospital Doutor José Maria de Moraes 

O Hospital Doutor José Maria de Moraes faz parte da Rede de Resposta Hospitalar às 

Urgências e Emergências da Macrorregião do Vale do Aço de Minas Gerais, sendo 
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importante “porta aberta” para urgência e emergência na região, serviço 100% SUS, com 

alta demanda, referência e retaguarda de pacientes encaminhados pelo Bombeiro, 

Polícia Militar e UPA 24 horas de Coronel Fabriciano. 

 

3.10 Hospital Metropolitano Unimed 

O Hospital Metropolitano Unimed possui área construída com mais de 23 mil metros 

quadrados com 110 leitos de internação, 10 leitos de UTI, 8 salas Cirúrgicas, Pronto 

Atendimento Adulto e Infantil, estruturado com consultórios de especialidades e salas de 

observação e de emergência. 

 

3.11 Hospital Municipal de Governador Valadares 

Hospital de médio porte e complexidade, referência de macro e microrregião de Saúde 

para atendimentos de urgência e emergência. O Hospital Municipal hoje é o único da 

região com Pronto Socorro 100% SUS. Com 275 leitos, atende aproximadamente 900 

pessoas/dia de mais de 80 municípios, numa população total de cerca de 1,5 milhão de 

habitantes. O hospital possui UTI Neonatal (20 leitos) e a UTI Adulto (8 leitos). 

 

3.12 Secretaria Acadêmica 

É quem faz o controle, organização e guarda dos documentos acadêmicos e dá as 

conduções dos estágios nas instituições e serviços responsável pelo ensino, com 

definição das práticas regulares. Regula, ainda, o registro de frequência, orientação aos 

docentes e discentes sobre os procedimentos e carga horária de atividades no semestre 

letivo. 

Funciona exclusivamente no prédio da UNIVACO e quando o aluno demandar alguma 

de suas funções, deve se dirigir às suas dependências, para preenchimento de 

requerimento ou entrega de documentação pertinente. 

A ela está vinculada: 

- matrícula do docente: ato formal de ingresso no curso deve ser efetivada no início de 

cada semestre letivo, a partir do qual o aluno se submete a normas contidas no 

Regimento Interno, Projetos Pedagógicos, Portarias, Normal Complementares e 

Resoluções do IMES.  
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- afastamento das atividades: o Artigo 21 e seguintes da Resolução CEPE No 07 prevê 

que o cumprimento da carga horária do Estágio seja integral para certificação da sua 

conclusão. 

Para os casos de afastamento por doença, o discente deverá encaminhar atestado 

médico em até 48 horas decorridas do período de ausência e aguardar parecer da 

Coordenação do curso. 

 

3.13 Biblioteca  

Tem por finalidade atender a necessidade dos discentes e docentes, com acervo 

atualizado na área de ciências da saúde e afins contando de livros e periódicos nacionais 

e internacionais, manuais etc. a estrutura física encontra-se localizada no prédio da 

UNIVAÇO. 

 

3.14 Laboratório de habilidades e simulação realística 

No laboratório de habilidades e simulação realística estão disponíveis manequins de 

última geração, com softwares atualizados para simulação de situações clínicas a serem 

conduzidas pelos alunos, em presença do professor docente. 

As normas de conduta e de utilização do laboratório bem como o horário de 

funcionamento estão disponíveis no setor, para apropriação.   

 

3.15 Supervisão docente 

O papel do supervisor docente é ser o elo entre as unidades de apoio e o IMES, 

garantindo as condições ideias para a condução do Estágio e sua regência, assegurando 

ambiente ideal para que o aluno desenvolva suas potencialidades, habilidades e 

competência relacionadas à sua futura profissão. Cabe ao Supervisor de Estágios, ainda, 

o acompanhamento e a apresentação do aluno no seu ambiente de estágio.  
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4 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO DA UNIVAÇO 

4.1 Estrutura 

O Estágio Curricular Obrigatório compõe o último ciclo da matriz curricular do curso de 

graduação em medicina da Univaço, desenvolvido na 9ª, 10ª, 11ª e 12ª fases, durante o 

qual o aluno articula conhecimentos teóricos e práticos, supervisionados de forma 

contínua e sistematizada, em áreas pré-definidas, em instituições de saúde conveniadas, 

no município de Ipatinga ou fora dele.   

 

São consideradas áreas obrigatórias os estágios em Atenção Primária à Saúde, 

Atendimento em Urgência e Emergência e Atenção Ambulatorial e Hospitalar nas clínicas 

médica, pediátrica, gineco-obstétrica, cirúrgica e de saúde mental. 

 

O Programa curricular do Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar é disposto da 

seguinte forma: 

Fase Estágio 
Carga 

Horária 
Área(s) do Estágio Locais de execução 

11a e 

12 a 

Estágio em 

Atenção 

Ambulatorial e 

Hospitalar 

1600 

• Clínica Cirúrgica 

• Clínica Gineco-obstétrica 

• Clínica Médica 

• Clínica Pediátrica 

 

Unidades hospitalares 

e de pronto 

atendimento. 

 

4.2 Objetivos do Estágio 

4.2.1 Objetivos gerais 

As atividades do Estágio Curricular Obrigatório têm como maior objetivo, articular teoria 

e prática na educação médica preparatória, buscando integrar o aluno ao meio social 

local, regional e nacional de forma ampla e integrada, focando patologias mais 

prevalentes deste universo, prevenindo doenças e agravos, considerando os direitos 

humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

Sua organização curricular está estruturada nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

os cursos de graduação em medicina. 
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4.3 Perfil do aluno Graduado na Univaço 

O Projeto Pedagógico do curso de Medicina da Univaço propõe construir o perfil 

profissional do médico com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 

capacitado a atuar eticamente, de forma resolutiva, no processo saúde-doença, em seus 

diferentes níveis de atenção, em especial no âmbito da atenção primária, com ações de 

promoção, prevenção, recuperação e reabilitação em saúde, com foco no indivíduo, na 

família e na comunidade, na perspectiva da integralidade e da abrangência do cuidado 

em saúde, com senso de responsabilidade social, justiça e cidadania. 

Para tanto a formação do egresso deve contemplar as seguintes habilidades e 

competências: 

• exercer a medicina com espírito crítico, autônomo e criativo; 

• comprometer-se política, social e eticamente com os problemas de saúde do 

homem, do ambiente e da sociedade em que se insere;  

• comprometer-se com a plenitude e a qualidade da vida, no contexto biopsicossocial, 

cultural e espiritual do ser humano; 

• exercer a profissão em consonância com princípios científicos, técnicos e humanos; 

• assistir e acompanhar cidadãos e famílias com ações de prevenção e manutenção 

da saúde; 

• realizar diagnósticos e estabelecer abordagens baseadas no juízo crítico e judicioso 

das alternativas disponíveis, sempre pautado nos preceitos da medicina baseada 

em evidências; 

• estabelecer comunicação e expressão eficientes na relação interpessoal e de 

grupo; 

• registrar em prontuário físico ou eletrônico, todas as informações colhidas dos 

pacientes, conduta tomada e encaminhamento, quando o for o caso, de forma 

concatenada, legível (quando em prontuário físico), respeitando-se os princípios 

da ética médica; 

• realizar atividades integradas e contributivas em equipes multidisciplinares da área 

da saúde; 

• investigar a natureza e a causa das doenças, de forma a poder atuar individual e 

coletivamente nos determinantes do processo saúde-doença; 

• atuar na promoção da saúde dos indivíduos e coletividades; 
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• gerenciar o cuidado em saúde, estando atento ao processo de referência e contra 

referência; 

• trabalhar na perspectiva da longitudinalidade do cuidado;  

• emitir receituário médico com informações inerentes ao ato, bem como atestados 

de saúde e doença e de óbito; 

• resolver problemas que se apresentam no âmbito da atenção primária em saúde, 

sem distinção de problemas, gênero e idade;  

• respeitar seus limites e atuar com discernimento frente à possibilidade de 

encaminhamentos, quando necessário;  

• comprometer-se com o processo de educação permanente, mediante a busca de 

constante aprimoramento científico e técnico e articular elementos empíricos e 

conceituais inerentes ao conhecimento; 

• tomar iniciativas, gerenciar e administrar a força de trabalho e os recursos 

disponíveis; 

• atuar em situações de estresse no ambiente do seu trabalho com harmonia e 

equilíbrio: paciente agressivo, situações adversas de qualquer natureza, assédios 

etc.; 

• assumir postura de empreendedor, gestor, empregador ou liderança na equipe de 

saúde; 

• cuidar da própria saúde física e mental, buscando o seu bem-estar; 

• interpretar indicadores de saúde e dados epidemiológicos utilizando ferramentas 

adequadas no âmbito da Saúde Pública: SINAM, SINASC, SIM, SISPRENATAL, 

SISVAN, SINAM; 

• interpretar textos em língua estrangeira: espanhol e inglês. 

 

4.4 Normas de Conduta 

O aperfeiçoamento dos conhecimentos, aptidões e habilidades, construídos no processo 

de aprendizagem do Estágio, se realiza concomitantemente à construção das 

competências relacionadas ao comportamento profissional, imprescindíveis para a 

formação do cenário de excelência, a que se propõe a Univaço. 

Para tanto, são consideradas boas práticas: 

I. não fazer o uso de aparelho celular durante atendimentos ambulatoriais, visitas em 

enfermarias e outras atividades do estágio; 
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II. ter cuidado com a linguagem no trato com pacientes e seus acompanhantes, 

docentes, colegas e funcionários das instituições conveniadas, evitando palavras, 

gestos ou sinais constrangedores;  

III. ter atenção ao gesto, ao olhar e à palavra, atos imprescindíveis para evitarem 

iatrogenias no convívio com as pessoas; 

IV. evitar qualquer discussão que fuja aos interesses do seu aprendizado ou que possa 

provocar polêmica ou acirramento entre pessoas;  

V. não emitir opinião ou juízo de valor sobre fatos ou eventos que fujam ao interesse do 

estágio;  

VI. não discutir sobre a prescrição médica ou conduta tomada por profissional, na 

presença de pacientes e/ou familiares – faze-la de forma zelosa, somente com o 

preceptor do estágio; 

VII. manter-se com vestimenta pessoal apropriada ao ambiente de trabalho: roupa 

branca, sapatos fechados, adornos pessoais mínimos, inclusive bolsas, para que não 

sejam difíceis de ser guardadas durante o período de aprendizado e sejam fonte de 

contaminação durante as práticas; cabelos presos, uso e descarte adequados de 

equipamentos de proteção individual; 

VIII. usar o crachá de identificação e o jaleco da Univaço, quando transitar nas 

dependências da unidade de saúde ou do hospital conveniado; 

IX. cumprir com carga horária designada para cada fase do estágio. Não é permitida a 

troca de plantões ou atividade designada, exceto se houver anuência do professor 

supervisor daquela área do Estágio. Será considerado faltoso o aluno designado 

para a atividade que não comparecer no local e horário estipulados. 

X. não tomar atitudes que desabonem os conceitos de boa postura: não assentar-se 

nos leitos dos pacientes, alimentar-se em ambiente inadequado, não adentrar 

refeitórios ou ambientes de estar profissional de uso exclusivo dos funcionários da 

instituição, sem a sua anuência ou convite adequados; 

XI. participar das reuniões clínicas e demais atividades didáticas propostas pelos 

preceptores, bem como as reuniões de supervisão previamente agendados pela 

Faculdade; 

XII. valorizar e cuidar da imagem da Univaço, a sua escola, o que contribui para o bom 

conceito profissional dos discentes. O zelo pela imagem da Univaço reforça a 

eficiência e legitima a qualidade e a competência profissional; 

XIII. cuidar para que o bom senso nas suas atitudes seja o rótulo de sua educação. 
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XIV. Não é reconhecida a situação em que o aluno da Univaço possa realizar 

procedimentos ambulatoriais, hospitalares, bem como consulta médica e/ou 

qualquer outro ato médico sem a presença do seu preceptor médico. O 

descumprimento desta normativa incorre em responsabilidade civil e criminal 

pelo aluno, completamente desabonada pelo IMES; 

XV. Seguir com rigor as orientações do Protocolo Coronavirus da Univaço, estando o 

discente obrigado a informar seu professor ou Supervisor o início de sintomas que 

denotem atenção para tal infecção. 

 

4.5 Requisitos para Início do Estágio 

O aluno será encaminhado ao Estágio somente após:  

I. ter concluído, com aprovação, todas as disciplinas das fases anteriores do curso de 

Medicina da Univaço; 

II. ter efetivado a matrícula. Para isso é necessário: 

a) não possuir pendências junto à Biblioteca, à Secretaria Acadêmica e ao Setor 

Financeiro; 

b) entregar Contrato de Prestação de Serviços devidamente assinado ao Setor 

Financeiro; 

c) assinar na Secretaria Acadêmica o seu Requerimento de Matrícula;  

d) efetuar o pagamento da primeira parcela da semestralidade; 

e) realizar exame admissional para as práticas no Hospital Márcio Cunha e 

f) assinar Termo de Compromisso para atividades nas unidades de saúde das 

prefeituras e hospitais parceiros. 

Somente após esses procedimentos o aluno será considerado efetivamente matriculado 

e poderá receber a sua Carta de Apresentação e número de apólice de seguro contra 

acidentes, documentos imprescindíveis para o início de suas atividades nos Estágios. 

 

4.6 Rodízios 

As práticas nos Estágios Supervisionados prescindem no desenvolvimento, pelo aluno, 

de uma crescente autonomia e poder de decisão, que nortearão a construção da sua 

competência profissional. Desta forma, desenvolverá, progressivamente, todas as 

atividades propostas das fases do Estágio, não sendo facultado a evolução nas mesmas, 

sem cumprimento prévio da fase anterior.     
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Em todas as fases do estágio supervisionado o aluno participará de atividades em 

sistema de rodízios. 

Os rodízios são realizados dentro do mesmo estágio, na mesma especialidade, quando 

grupos de alunos fazem rodízios com professores nos turnos da manhã, tarde ou noite, 

em ambientes que podem ser de aplicação teórica ou prática.  

As datas dos rodízios estão definidas no calendário acadêmico de cada semestre letivo. 

 

4.7 Duração do Estágio 

O Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar (11a e 12a fases) tem duração de 50 

dias letivos para cada uma das quatro disciplinas curriculares (clínica médica, clínica 

cirúrgica, clínica gineco-obstétrica e clínica pediátrica). 

As atividades serão desenvolvidas de segunda a sexta-feira, pela manhã ou à tarde, de 

acordo com escala do professor preceptor, previamente elaborada. Aos sábados e 

domingos ou no período noturno, poderão ser realizados plantões médicos, com um 

quantitativo de alunos adequado com a capacidade do local de sua execução.  

O início e o término de cada período estão previstos no calendário acadêmico, 

disponibilizado no portal do IMES: www.univaco.edu.br. 

 

4.8 Afastamentos e atestados 

Não há previsão de abono de faltas para as fases do Estágio Curricular Obrigatório.  

Para os casos de impossibilidade de realização de avaliação por razão de saúde, o aluno 

poderá fazer solicitação de reposição, preenchendo formulário próprio e anexando 

atestado médico comprobatório, no prazo de 48 horas decorridas do período de ausência 

e aguardar parecer da Coordenação de Ensino. 

A Jornada Acadêmica de Saúde, com data prevista no Calendário Acadêmico, constitui 

período letivo das atividades do Estágio Curricular Obrigatório, estando dispensados das 

atividades apenas os alunos que apresentarão trabalhos científicos no evento.  

Os afastamentos para eventos científicos serão limitados a um por semestre, em 

decorrência da carga horária mínima presencial do Estágio. Para isso, o discente deverá 

preencher a solicitação e encaminhar à Coordenação de Curso, em formulário próprio, 

com mínimo de quinze dias de antecedência e aguardar o seu deferimento. É necessário 

a apresentação do certificado de participação no evento, pelo aluno, que será validado 

como atividade complementar.  
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Por suspeita ou confirmação de infecção pelo CORONAVIRUS, os afastamentos devem 

seguir sumariamente o Protocolo Coronavirus da Univaço. O aluno deve comunicar ao 

professor e ao Supervisor sobre início de sintomas suspeitos desta infecção. 

 

4.9 Atividades dos Estágios 

As atividades dos Estágios são específicas de cada fase e estão relacionadas com 

práticas de raciocínio clínico, tomada de decisão e outras habilidades a serem ser 

desenvolvidas neste período. Estão enumeradas abaixo e a descrição e o conteúdo de 

cada uma destas atividades encontram-se detalhados nas respectivas fases de sua 

execução.  

As unidades de ensino contemplam os temas e conteúdo a serem trabalhados durante 

o período dos estágios, pelos professores. Os temas de cada fase encontram-se 

definidos adiante. 

Os grupos de discussão - GD constituem estratégias de trabalho no processo ensino-

aprendizagem, desenvolvidas pelos professores da disciplina, que auxiliam o aluno no 

desenvolvimento de habilidades e condutas frente às temáticas específicas e 

participação ativa. 

Os procedimentos metodológicos são métodos pedagógicos utilizados para estimular a 

capacidade do aluno à sua atenção crítica e, sobretudo, reflexiva, na tomada de decisão. 

São: aulas expositivas e dialogadas, atendimento supervisionado, estudo e discussão de 

casos clínicos e aplicação de metodologias ativas. 

Os plantões médicos são executados nos hospitais conveniados e terão 

acompanhamento do preceptor docente ou preceptor médico não docente responsável 

pelo plantão, de acordo com a disciplina da fase do Estágio. 

Curso de reanimação neonatal (NALS) é ministrado no laboratório de habilidades e 

simulação realística, no Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar de pediatria. 

Curso de reanimação pediátrica (PALS) é ministrado no laboratório de habilidades e 

simulação realística, no Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar de pediatria. 

Curso de Emergências Cirúrgicas é ministrado em laboratório de habilidades e simulação 

realística, no Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar de cirurgia. 
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Curso de Emergências Clínicas é ministrado em laboratório de habilidades e simulação 

realística, no Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar de Clínica Médica. 

Avaliação dos docentes e cenários de prática, apesar de não ser atividade de práticas 

do aluno, é instrumento que compõe o Estágio, em que o discente avalia seus 

professores, preceptores e os locais em que realizam seu Estágio. É feito através de 

instrumento da CPA em formulário eletrônico, de forma confidencial, ao final de cada 

semestre do Estágio. 

 

4.10 Comissão de Avaliação do Estágio (CAE) 

A Comissão de Avaliação dos Estágios, formada por professores supervisores e 

Coordenação do Curso de Medicina do IMES, tem como funções, disciplinar as 

avaliações, normatizar e validar os instrumentos a serem padronizados e verificar a 

aprendizagem dos alunos através da avaliação de desempenho, OSCE e autoavaliação 

dos alunos. 

 

4.11 Avaliações 

Compreende a metodologia de avaliação do alcance do aluno para os objetivos 

propostos. Cada Estágio tem sua dinâmica de avaliação, que será descrita 

individualmente, em cada fase. Constam-se de: 

Avaliações práticas em campo de trabalho, em simulações realísticas e exercício de 

habilidades clinicas (OSCE, MiniCex, Avaliação 360), em que atributos são estimados 

para a prática da anamnese e o exame físico e demonstração de conhecimento através 

da elaboração de um raciocínio clinico e tomada de decisão, além de habilidades 

técnicas do ‘saber fazer” relacionadas. 

Avaliações objetivas constam-se da realização de grupos dirigidos e de discussão e 

avaliações parciais e finais. 

Teste de proficiência é uma avaliação longitudinal que tem por finalidade a análise do 

desempenho cognitivo de todos os alunos e do curso, o que permite à Instituição 

implementar ações para a melhoria continua em ambos. É realizado em todas as 

instituições da Mantenedora, na mesma data e horário. É construído nas áreas de 

conhecimento em ciências básicas, saúde coletiva e clínicas médica, cirúrgica, gineco-

obstétrica e pediátrica. É realizado no segundo e quarto trimestre de cada semestre, e 
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tem sua pontuação, conforme nos gráficos descritos abaixo, para todas as fases do 

estágio. 

 

4.12 Critérios de aprovação 

O aluno de medicina da Univaço será considerado como aprovado nas fases do Estágio 

Curricular Obrigatório, quando obtiver nota mínima de 60% e frequência de 90% nos 

vários cenários de avaliação. 

 

 

 

5 ESTÁGIO EM ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – EAAH 

5.1 Ementa 

Inserção do aluno no ambiente de atendimento em unidades básicas de saúde, de forma 

supervisionada, com vistas à capacitação ao atendimento nas comunidades regionais e 

saúde coletiva, considerando os direitos humanos, diversidades e condições de 

vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

5.2 Fases 

11ª e 12ª do curso de medicina do IMES. 

 

5.3 Carga horária 

400 h/disciplina 

A carga horaria do EAAH é desenvolvida em quatro disciplinas, que seguiram escalas 

previamente definidas no calendário acadêmico. 

Disciplina Horas Créditos 

EAAH em Cirurgia 400 24 

EAAH em Clínica Médica 400 24 

EAAH em Ginecologia em Obstetrícia 400 24 

EAAH em Pediatria 400 24 

Total 1600 96 
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5.4 Pré-requisito 

Ter sido aprovado (a) no Estágio em Atenção Primária em Saúde. 

 

5.5 Locais de execução do Estágio 

• Hospital Municipal Eliane Martins – Ipatinga/MG 

• Unidade de Pronto Atendimento de Ipatinga (UPA) 

• Unidade de Pronto Atendimento de Coronel Fabriciano (UPA) 

• Hospital Belo Horizonte – Belo horizonte/MG 

• Hospital Márcio Cunha – Ipatinga/MG 

• Hospital José Maria de Moraes 

• Hospital Metropolitano Unimed 

• Hospital Municipal de Governador Valadares 

• Policlínica de Ipatinga 

• Ambulatórios do IMES e conveniados 

• Salas de aula do IMES, Laboratório de Habilidades e Simulação Realística 

 

As Unidades Hospitalares conveniadas de Ipatinga e Governador Valadares oferecem 

vagas limitadas para os discentes que optarem por fazer o Estágio no município. Os 

critérios a serem preenchidos estão descritos na resolução número 13 de 07 de 

dezembro de 2021 (Anexo 1). 

 

5.6 Rodízios nos Estágios 

Os rodízios do estágio, a cada trimestre, são definidos no Calendário Acadêmico. Se 

prestam para a permuta nas clínicas básicas. Ocorrem quando se cumpre a carga horária 

prevista para a disciplina. 

Ao final de cada Estágio (a cada trimestre) o Supervisor do Estágio fará uma avaliação 

com alunos, das atividades desenvolvidas naquele período letivo, dos locais em que 

foram realizadas e as práticas desenvolvidas durante o mesmo. Serão realizadas em 

planilha previamente elaborada. 

 

5.7 Avaliação e Aprovação 

As avaliações serão trimestrais, de acordo com a disciplina cursada. São distribuídos 100 

pontos: 
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AVALIAÇÕES VALORES MÁXIMOS 

Avaliação do 
Preceptor 

(20 pontos) 

Anamnese 5 pontos 

Exame Físico 5 pontos 

Raciocínio Clínico 5 pontos 

Tomada de decisão 5 pontos 

Atendimento ambulatorial 5 pontos 

OSCE/ Minicex 10 pontos 

GD/ Simulações 20 pontos 

Avaliação Parcial 15 pontos 

Avaliação Final 30 pontos 

TOTAL 100 pontos 

 

Avaliação do preceptor (avaliação de treinamento em serviço): realizadas pelos 

médicos preceptores da disciplina, segundo critérios de avaliação e conceitos nas 

atividades de prática (ver Anexo 2). 

Atendimento ambulatorial: atividades de atendimento em ambulatórios nas Unidades 

de saúde parceiras e no Ambulatório próprio da Faculdade. 

OSCE: Exame Clínico Objetivo Estruturado - avaliação discente utilizada para qualificar 

as competências e raciocínio clínico, além da conduta com o paciente. 

Minicex: (mini exercício clínico avaliativo): método de avaliação e informação com 

objetivo de avaliar habilidades clínicas, atitudes e comportamentos do estudante, com 

vistas na melhoria de sua performance e acolhimento do paciente (ver Anexo 3). 

GD: grupos dirigidos elaborados e aplicados por professores do Estágio. 

 Avaliação parcial, aplicada na metade do trimestre letivo pelos professores dos Estágio, 

no IMES, em data prevista no calendário acadêmico. 

Avaliação final, aplicada no final do trimestre letivo pelos professores dos Estágio, no 

IMES, em data prevista no calendário acadêmico. 

O Teste de Proficiência em Medicina será aplicado no segundo e quarto trimestres com 

o valor de 10 pontos. Neste trimestre de sua aplicação a avaliação parcial terá valor de 

10 pontos e a avaliação final de 25 pontos. 

Cada aluno tem a sua planilha de frequência com o professor com quem desenvolve seu 

Estágio. As planilhas de frequência dos plantões médicos ficam com os alunos, para 
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recebimento do carimbo e assinatura do médico plantonista com o qual praticou a carga 

horária do seu Estágio e devem ser entregues na secretaria do internato semanalmente 

(Ver Anexo 4).   

Para as demais atividades: ambulatórios e GD, as frequências são registradas em 

planilhas próprias, individualizadas para cada atividade.  

Para a aprovação, é necessário que o aluno compareça a, no mínimo, 90% das 

atividades previstas para cada estágio e que tenha aproveitamento de, no mínimo, 60% 

em cada Estágio. 

Na hipótese de o aluno ser reprovado em qualquer uma das áreas do Estágio, fica 

obrigado a cursá-lo novamente e concluí-lo com aprovação, antes de progredir para os 

módulos subsequentes. 

 

5.8 Métodos Didáticos 

• Atendimento clínico ambulatorial e hospitalar supervisionados 

• Seminários e Grupos dirigidos 

• Estudo e discussão de casos clínicos 

• Visitas a enfermarias 

• Metodologias de problematização 

• Simulação Realística 

• Plantões médicos 

• Acessos a periódicos e outros instrumentos na biblioteca do IMES 

 

5.9 Plantões Médicos 

Os plantões hospitalares, sob supervisão de preceptor docente e participação de 

preceptor não docente da Unidade, serão realizados durante todo o Estágio.  

As escalas destes plantões são elaboradas por cada coordenador de módulo e entregues 

ao aluno no primeiro dia do seu estágio.  

As planilhas de frequência são individuais, entregues aos alunos para que solicite ao 

médico plantonista (preceptor não docente) que assine e carimbe o tempo do seu 

plantão. 

As trocas serão permitidas apenas com a anuência do coordenador de módulo. 
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5.10 Disciplinas do Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar – EAAH 

5.10.1 Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Clínica Médica 

5.10.2 Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de pacientes com afecções clínicas, considerando os direitos humanos, 

diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

5.10.3 Objetivos 

Proporcionar ao aluno, sob supervisão médica, condições de: 

• aplicar os conhecimentos e habilidades adquiridos nas fases anteriores do curso 

de graduação, no intuito de ampliar e integrar conhecimento; 

• relacionar-se de forma ética com professores, médicos, colegas, funcionários, 

pacientes e familiares; 

• realizar atendimento ambulatorial e hospitalar supervisionados e procedimentos 

invasivos principais, em ambiente ambulatorial e/ou hospitalar; 

• registrar e acompanhar a evolução dos pacientes em relatório, para fins didáticos 

e pedagógicos, conforme rotina ordenada; 

• reconhecer as afecções mais frequentes em clínica médica; 

• acompanhar a evolução dos pacientes com afecções clínicas; 

• ampliar as noções de propedêutica para o adequado diagnóstico diferencial das 

síndromes mais frequentes na prática clínica diária; 

• discutir diretrizes diagnósticas e terapêuticas para as enfermidades; 

• estabelecer orientações práticas para o manejo ambulatorial e hospitalar de 

pacientes com afecções clínicas mais frequentes; 

• compreender os critérios de alta, cuidados pós-hospitalares e manejo ambulatorial 

de doenças prevalentes no ambiente hospitalar. 

 

5.10.4 Objetivos específicos 

Capacitar o aluno para realizar, adequadamente: 

• procedimentos diagnósticos e terapêuticos de agravos mais prevalentes no adulto 

e idoso; 
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• saber distinguir situações eletivas, de urgência ou emergência, sabendo conduzi-

los clinicamente, segundo diferentes graus de risco encontrados;  

• abordagem e condução do paciente em situação de emergência: capacidade em 

suporte básico e avançado de vida; 

• capacidade em lidar com paciente terminal e aplicar princípios de tratamento 

paliativo, desenvolvendo a consciência das limitações, deveres e 

responsabilidades do profissional médico perante o paciente, a instituição e a 

comunidade; 

• reconhecimento e tratamento de paciente com transtorno mental; 

• reconhecimento e tratamento de paciente com doença renal não transmissível.  

 

5.10.5 Unidades de ensino 

As Unidades de Ensino do EAAH em Clínica Médica são: 

• Apresentação das normas e rotinas ambulatoriais 

• Apresentação das normas e rotinas hospitalares 

• Insuficiência cardíaca 

• Síndromes coronarianas agudas 

• Trombose venosa profunda e tromboembolismo pulmonar 

• Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma 

• HIV/AIDS e doenças relacionadas 

• Pneumonias 

• Distúrbios hidroeletrolíticos 

• Distúrbios ácido básicos 

• Insuficiência renal aguda  

• Insuficiência renal crônica 

• Cirrose e insuficiência hepática 

• Hepatites virais 

• Doenças pépticas 

• Diabetes mellitus – complicações agudas 

• Diabetes mellitus – tratamento e complicações crônicas 

• Hiper e hipotireoidismo 

• Uso racional de antimicrobianos 

• Prescrição de drogas vasoativas, oxigênio e hemoderivados 
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• Medicina baseada em evidências em clínica médica 

 

5.10.6  Temas para grupos de discussão 

Os temas propostos, de clínica médica, para discussão, segundo métodos didáticos, 

são:  

• Tuberculose 

• Hemorragias digestivas 

• Anemias 

• Insuficiência renal aguda e crônica 

• Antibioticoterapia e uso racional 

• HIV/AIDS e patologias associadas 

• Distúrbios hidroeletrolíticos 

• Insuficiência hepática 

 

5.10.7 Bibliografia recomendada 

5.10.7.1 Bibliografia Básica 

• GOLDMAN, L.; SCHAFER, A. I. Cecil: Medicina 25ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2018. 

• HARRISON, T. R. Medicina Interna de Harrison. 20ª ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 

2019.  v.1. 

• HARRISON, T. R. Medicina Interna de Harrison. 20ª ed. Rio de Janeiro: McGraw Hill, 

2019.  v.2.   

• NUNES, M. do P. T. et al. Tratado de clínica médica. 3ª ed. São Paulo: Roca, 2015. v. 1. 

• NUNES, M. do P. T. et al. Tratado de clínica médica. 3ª ed. São Paulo: Roca, 2015. v. 2. 

• NUNES, M. do P. T. et al. Tratado de clínica médica. 3ª ed. São Paulo: Roca, 2015. v. 3. 

 

5.10.7.2 Bibliografia Complementar 

• AHYA, S. N.; FLOOD, K. ; SCHAIFF, R. A. (Ed.). Washington manual de terapêutica 

clínica. 33ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

• DANI, R. Gastroenterologia essencial. 4ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

• IRWIN, R. S.; RIPPE, J. M. (Ed.). Terapia intensiva. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. v. 1. 
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• IRWIN, R. S.; RIPPE, J. M. (Ed.). Terapia intensiva. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2010. v. 2. 

• LIBBY, P. et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças cardiovasculares. 10ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier,2017.v.1. 

• LIBBY, P. et al. (Ed.). Braunwald tratado de doenças cardiovasculares. 10ª ed. Rio de 

Janeiro: Elsevier,2017.v.2. 

• VELASCO, I. T. (Ed.). Medicina de Emergência USP – Abordagem Prática 13ª ed São 

Paulo: Manole, 2018. 

• SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA. Consensos e diretrizes da SBC. 

Disponível em: <http://publicacoes.cardiol.br/consenso/>. Acesso em: 10 jun. 2022. 

 

 

5.11 Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Pediatria 

5.11.1 Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de recém-nascidos, crianças e adolescentes, considerando os direitos 

humanos, diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

5.11.2 Objetivos 

Proporcionar ao aluno, sob supervisão médica, condições de: 

• relacionar-se de forma ética com professores, médicos, colegas, funcionários, 

pacientes e familiares; 

• reconhecer as doenças pediátricas mais comuns; 

• realizar atendimento ambulatorial; 

• acompanhar a evolução dos pacientes com afecções clínicas; 

• discutir exames subsidiários rotineiros de acompanhamento de neonatos, crianças 

e adolescentes, pertinentes à hipótese diagnóstica formulada; 

• participar como auxiliar na sala de parto e na assistência ao recém-nascido; 

• registrar a evolução dos pacientes em relatório, para fins didáticos e pedagógicos, 

conforme rotina ordenada; 

• discutir diretrizes diagnósticas e terapêuticas para as enfermidades; 

• compreender os critérios de alta, cuidados pós-hospitalares e manejo ambulatorial 

de doenças prevalentes no ambiente hospitalar; 
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• ampliar as noções de propedêutica para o adequado diagnóstico diferencial das 

síndromes mais frequentes em pediatria; 

• orientar pacientes e familiares sobre medidas de promoção da saúde e prevenção 

de agravos. 

 

5.11.3 Objetivos específicos 

Proporcionar ao aluno ambiente e condições para: 

• avaliar o desenvolvimento das diversas etapas do crescimento do RN, lactante e do 

adolescente: 

- exame físico; 

- dados antropométricos; 

- desenvolvimento neuropsicomotor; 

- ações de promoção de saúde e prevenção de doença: aleitamento, 

alimentação, cuidados de higiene do ponto de vista socioambiental, educação 

ambiental; 

- vacinação; 

- detecção de sinais e sintomas de alteração no desenvolvimento nestas faixas 

etárias. 

• cuidar do recém-nascido, especificamente: 

- atendimento de puericultura; 

- diagnóstico e tratamento da icterícia neonatal, distúrbios metabólicos e 

hidroeletrolíticos; 

- assistência básica ao recém nascido em sala de parto; 

- identificação e condução de emergência não traumáticas em neonatologia: 

reanimação neonatal, estabilização e transporte até referência do serviço.  

• reconhecer e tratar as principais doenças (mais prevalentes) desta faixa etária; 

• indicar e interpretar exames complementares de acordo com suas necessidades, 

específicos para cada caso; 

• utilizar racionalmente os medicamentos; 

• identificar recursos da rede de assistência em que está inserido (recursos físicos, 

propedêutica e medicamentos), usá-lo de forma coerente e racional, reconhecendo 
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a necessidade de encaminhamento, quando for o caso, utilizando o sistema de 

referência contra referência; 

• realizar, com segurança, os seguintes procedimentos: acesso venoso periférico, 

intubação orotraqueal, sondagem gástrica, sondagem vesical, anestesia local, 

sutura, drenagem de abscesso superficiais, administração de medicamentos, 

tratamento de feridas e curativos, redução de parafimose, sondagem enteral, 

punção lombar; 

• realizar atendimento inicial das urgências e emergências traumáticas e não 

traumáticas em Pediatria; 

• Orientar à gestante e à mãe sobre: 

- risco de uso de drogas, infecções genitais e a gravidez; 

- cuidados com recém nato: cuidado com o coto umbilical, sobre a 

amamentação, sobre a vacinação. 

 

5.11.4 Unidades de ensino 

As Unidades de Ensino do EAAH em Pediatria são: 

• O recém-nascido normal e exames de triagem; 

• Icterícia neonatal; 

• Aleitamento materno; 

• Sepse; 

• Crescimento e desenvolvimento da criança; 

• Imunização; 

• Doenças dermatológicas mais comuns na infância; 

• Parasitoses intestinais 

• Infecções de vias aéreas superiores; 

• Asma e bronquiolite; 

• Diarreia aguda. Terapia da reidratação oral; 

• Doenças exantemáticas; 

• Infecção urinária; 

• Glomerulonefrite difusa aguda; 

• Síndrome nefrótica; 

• Convulsões na infância; 

• Distúrbios respiratórios do recém-nascido; 
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5.11.4.1 Temas para grupos de discussão 

Os temas propostos, de pediatria, para discussão, segundo métodos didáticos, são:  

• Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela; 

• Distúrbios hidroeletrolíticos e hidratação venosa; 

• Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade; 

• Transtorno do espectro autista; 

• Anemias hemolíticas e carenciais; 

• Meningite e encefalite; 

• Asma e bronquite; 

• Pneumonias comunitárias; 

• Dor abdominal; 

• Diarreia aguda + terapia de reidratação oral e venosa; 

 

5.11.5 Bibliografia recomendada 

5.11.5.1 Bibliografia básica 

BEHRMAN, R. E; KLIEGMAN, R. M. (Ed.). Nelson princípios de pediatria. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2022. 

COUTO, J. C. de F.; ANDRADE, G. M. Q. de; TONELLI, E. Infecções perinatais. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006 

MARCONDES, E. Pediatria básica: pediatria geral e neonatal. 9. Ed. São Paulo: Sarvier, 

2002.  Tomo I.   

 

5.11.5.2 Bibliografia complementar 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de Saúde. Brasília, DF: Ministério 

da Saúde, 2011. V. 1. Disponível em: 

 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_ 

saude_v1.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de Saúde. Brasília, DF: Ministério 

da Saúde, 2011. v. 2. Disponível em: 

 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_ 

saude_v2.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 
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BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de Saúde. Brasília, DF: Ministério 

da Saúde, 2011. v. 3. Disponível em: 

 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_ 

saude_v.3.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. 

Atenção à saúde do recém-nascido: guia para os profissionais de Saúde. Brasília, DF: Ministério 

da Saúde, 2011. v. 4. Disponível em: 

 <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_recem_nascido_%20guia_profissionais_ 

saude_v4.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2011. 

FARHAT, C. K.; CARVALHO, L. H. F. R.; SUCCI, R. C. de M. Infectologia pediátrica. 3. ed. São 

Paulo: Atheneu, 2008. 

MINAS GERAIS. Secretaria de Estado da Saúde. Atenção à Saúde da Criança. Belo Horizonte: 

SAS, 2004. Disponível em: <http://www.saude.mg.gov.br/publicacoes/linha-guia/linhas-

guia/Atencao%20a%20Saude%20 da%20Crianca.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2011 

TOY, E. C.; MCNEESE, M. C. et al. Casos clínicos em pediatria. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 

2011. 

 

 

5.12 Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Cirurgia 

5.12.1 Ementa  

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de pacientes com afecções cirúrgicas, considerando os direitos humanos, 

diversidades e condições de vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

5.12.2 Objetivos específicos 

Proporcionar ao aluno, sob supervisão médica, condições de: 

• relacionar-se de forma ética com professores, médicos, colegas, funcionários, 

pacientes e familiares; 

• reconhecer as afecções cirúrgicas mais comuns; 

• realizar atendimento ambulatorial de cirurgia geral; 

• identificar o risco operatório e as condições cirúrgicas dos pacientes no pré-

operatório; 

• acompanhar a evolução dos pacientes com afecções cirúrgicas; 
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• conhecer a rotina pré-operatória dos procedimentos cirúrgicos; 

• reconhecer as complicações mais comuns no pós-operatório; 

• acompanhar o diagnóstico das afecções cirúrgicas e o tratamento adequado; 

• discutir exames subsidiários rotineiros de pré-operatório e os pertinentes à hipótese 

diagnóstica formulada; 

• participar como observador, auxiliar ou instrumentador de procedimentos cirúrgicos; 

• registrar e acompanhar a evolução pós-operatória dos pacientes submetidos a 

cirurgia, em relatório, para fins didáticos e pedagógicos, conforme rotina ordenada; 

• diagnosticar, tratar e prevenir complicações pós-operatórias; 

• fazer o balanço hídrico dos pacientes, em relatório, para fins didáticos e 

pedagógicos, correlacionando seu resultado com o estado clínico do paciente; 

• portar-se adequadamente na sala de cirurgia; 

• acompanhar o atendimento de ocorrências importantes na evolução do paciente. 

 

5.12.3 Habilidades específicas 

Capacitar aluno para desenvolver, no âmbito da atenção ambulatorial e hospitalar em 

clínica cirúrgica: 

• diagnóstico e tratamento de patologias cirúrgicas mais comuns, bem como a 

indicação criteriosa de exames de propedêutica e a interpretação dos mesmos; 

• procedimentos essenciais de cuidados de pré, per e pós operatório de cirurgias 

gerais:  

- gestão da clínica em cirurgia: critérios de agendamento cirúrgico (urgência e 

eletivo); termo consentimento informado, segurança do paciente cirúrgico; 

- identificação e avaliação de risco cirúrgico; 

- preparo de paciente para encaminhamento para cirurgia; 

- prescrição de dietas (oral e enteral); 

- prescrição e reposição volêmica; 

- correção de distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos; 

- antibioticoprofilaxia e antibioticoterapia; 

- identificação e profilaxia de complicações pós operatórias, tromboembolismo, 

choque circulatório; 

• procedimentos diagnósticos e terapêuticos de agravos mais prevalentes ; 

• identificação e condução de principais urgências cirúrgicas gerais; 
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• técnicas de anestesia local e bloqueios regionais; 

• conhecimento básicos de: 

- biossegurança; 

- comportamento em centro cirúrgico: paramentação, assepsia e antissepsia,  

- diérese, hemostasia e síntese 

• procedimentos seguros para: 

- venóclise; 

- suturas de pele (planos superficiais), debridamento de feridas e curativos;   

- sondagem: vesical, nasogástrica, enteral e vesical;  

- procedimentos de urgência relativa: drenagem de abcesso, exérese de unha, 

cauterizações de ferimentos, retirada de corpo estranho ocular, 

tamponamento nasal anterior, imobilização de fraturas;  

• atendimento inicial ao paciente traumatizado: no ambiente pré e intrahospitalar; 

• atendimento inicial do paciente queimado; 

• identificar e conduzir situações de mal tratos. 

 

5.12.4 Unidades de ensino 

As Unidades de Ensino do EAAH em Clínica Cirúrgica são: 

• Apresentação das normas e rotinas ambulatoriais e hospitalares; 

• Biossegurança e prevenção de acidentes perfurocortantes; 

• Controle e prevenção de infecção nosocomial; 

• Nutrição do paciente cirúrgico; 

• Pré-operatório de rotina; 

• Pós-operatório de rotina, prescrições, dietas, drenos, curativos, cuidados gerais e 

especiais; 

• Resposta endócrino metabólica ao trauma; 

• Equilíbrio hidreletrolítico e ácido-base; 

• Nutrição em cirurgia; 

• Cicatrização e cuidados com a ferida cirúrgica; 

• Infecções e antibioticoterapia em cirurgia; 

• Cuidados pré e pós-operatórios; 

• Choque - falência de múltiplos órgãos; 

• Terapia transfusional; 
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• Fatores de risco no paciente cirúrgico; 

• Princípios gerais de oncologia cirúrgica; 

• Transplantes - aspectos gerais; 

• Trauma torácico; 

• Queimaduras; 

• Bases da cirurgia torácica; 

• Atendimento inicial ao politraumatizado; 

• Trauma crânio encefálico, raquimedular e trauma cervical; 

• Trauma abdominal; 

• Trauma pelviperineal; 

• Trauma vascular; 

• Trauma renal e ureteral; 

• Cirurgia da tireoide e paratireoide; 

• Bases da cirurgia torácica; 

• Cirurgia das hérnias; 

• Abdome agudo não traumático; 

• Hemorragia digestiva; 

• Cirurgia do esôfago; 

• Cirurgia do estômago; 

• Cirurgia do fígado e vias biliares; 

• Hipertensão porta; 

• Cirurgia da adrenal; 

• Cirurgia do intestino delgado; 

• Cirurgia do cólon, reto e ânus; 

• Cirurgia do pâncreas; 

• Cirurgia do baço; 

• Bases da cirurgia vascular; 

• Cirurgia ambulatorial.

 

5.12.5 Temas para grupos de discussão 

Os temas propostos, de clínica cirúrgica, para discussão, segundo métodos didáticos, 

são:  

• Abordagem do paciente politraumatizado I; 



40 

 

• Abordagem do paciente politraumatizado II; 

• Abordagem do paciente politraumatizado III; 

• Fraturas: diagnóstico e manejo; 

• Abdome agudo não traumático I; 

• Abdome agudo não traumático II; 

• Queimaduras.  

• Intubação. 

 

5.12.6 Bibliografia recomendada 

5.12.6.1 Bibliografia básica 

JORGE FILHO, I.; ANDRADE, J. I. de; ZILIOTTO JÚNIOR, A. Cirurgia geral: pré e pós-operatório. 

2. ed. São Paulo: Atheneu, 2011 

TOWSEND, C. M. et al. Sabiston Tratado de Cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica 

moderna. 19. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. v. 1 

TOWSEND, C. M. et al. Sabiston Tratado de Cirurgia: a base biológica da prática cirúrgica 

moderna. 19. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. V. 2 

ZINNER, M. J.; ASHLEY, S. W. Maingotcirurgia abdominal. 11. ed. Reinter, 2011. 

 

5.12.6.2 Bibliografia complementar 

CAVAZZOLA, L. T. Condutas em cirurgia geral. Porto Alegre: Artmed, 2008 

KREIMER, F. (ORG.) et al. Clínica cirúrgica. Medbook, 2011 

MENDELSSONH, P. (Ed.). Barbosa, controle clínico do paciente cirúrgico. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Atheneu, 2009. 

PETROIANU, A. COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIÕES. Clínica cirúrgica do Colégio 

Brasileiro de Cirurgiões. São Paulo: Atheneu, 2010 

WAY, L. W. (Ed.); DOHERTY, G. M. (Ed.). Cirurgia: diagnóstico & tratamento. 11. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2004 

 

 

5.13 Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar em Ginecologia e Obstetrícia 

5.13.1 Ementa 

Inserção do aluno no ambiente ambulatorial e hospitalar, com vistas à capacitação ao 

atendimento de mulheres, com afecções ginecológicas e assistência ao ciclo grávido-
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puerpural, considerando os direitos humanos, diversidades e condições de 

vulnerabilidade e dentro de princípios éticos. 

 

5.13.2 Objetivos específicos 

Proporcionar ao aluno, sob supervisão médica, condições de: 

• relacionar-se de forma ética com professores, médicos, colegas, funcionários, 

pacientes e familiares; 

• realizar atendimento ambulatorial; 

• avaliar as condições ginecológicas, de forma a definir condutas e intervenções 

clínicas ou cirúrgicas; 

• reconhecer as afecções cirúrgicas mais comuns; 

• acompanhar a evolução de pacientes com afecções cirúrgicas; 

• avaliar os fatores de risco presentes em uma consulta de pré-natal; 

• discutir com o preceptor os exames a serem solicitados em procedimentos gineco-

obstétricos; 

• solicitar exames complementares quando necessários, justificando cada pedido e 

fazendo uma correta análise do custo/benefício; 

• sugerir o diagnóstico final; 

• acompanhar o tratamento cirúrgico de afecções ginecológicas prevalentes; 

• propor tratamento para a patologia diagnosticada e o acompanhamento da 

paciente; 

• propor e desenvolver, em cada faixa etária, os aspectos de medicina preventiva e 

saúde reprodutiva. 

 

5.13.3 Habilidades 

Capacitar o aluno para desenvolver, no âmbito da atenção ambulatorial e hospitalar em 

clínica de ginecologia e obstetrícia: 

• semiologia das transformações da mulher em seus diversos ciclos de vida: 

desenvolvimento ponderal, crescimento, desenvolvimento sexual, padrão sexual, 

bem como os possíveis desvios de ambos e evolução; 

• identificação de aspectos normais do ciclo de vida da mulher: menacme e 

menopausa, climatério, alterações na fertilidade e na libido; 
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• diagnóstico e tratamento de doenças ginecológicas mais prevalentes: leucorréias, 

DST e dor pélvica crônica; 

• manejo clínico de queixas mais comuns: distúrbios menstruais, sangramentos 

genitais, queixas mamárias, infertilidade, dor pélvica e referenciando quando 

necessário; 

• prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças ginecológicas mais prevalentes: 

corrimento vaginal DSTs, DIP e dor pélvica crônica ; 

• identificação e manejo de transtornos e situações mais prevalentes na Saúde da 

Mulher:  

- abuso em qualquer faixa etária: acolhimento, atendimento, profilaxia de 

gravidez e DST, procedimentos legais e encaminhamentos na rede de 

cuidados; 

- distúrbio mental relacionado com puberdade, gestação, puerpério e climatério; 

- gravidez na adolescência; 

- orientação contraceptiva: métodos reversíveis e não reversíveis. 

• prevenção de doenças crônico degenerativas e neoplasias mais prevalentes na 

mulher: auto exame de mamas, indicação racional de mamografia e us de mamas, 

US ginecológica e citologia oncótica e refere; 

• realização de pré natal de baixo risco e diagnosticar e referenciar casos de pré natal 

de alto risco; 

• propedêutica coerente e interpretação de exames complementares de exames mais 

comuns para tratamento de patologias ginecológicas e na gravidez;  

• diagnóstico e tratamento das patologias mais prevalentes na gestação; 

• semiologia obstétrica na gestação, pré parto, parto e puerpério; 

• manuseio de medicamentos e outros produtos químicos na gestação: reconhecer 

aqueles que tem potencial teratogênico, abortivo e que afetam o RN; 

• diagnóstico e manejo de patologias de alto risco para o binômio mãe/ feto; 

• assistência adequada ao trabalho de parto, parto normal e puerpério de baixo risco; 

• semiologia obstétrica nas diversas fases da gestação, no pré-parto, parto e 

puerpério. 

 

5.13.4 Unidades de ensino 

As Unidades de Ensino do EAAH em Ginecologia e obstetrícia são: 
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• Apresentação das normas e rotinas ambulatoriais e hospitalares; 

• Regulação neuroendócrina do ciclo menstrual; 

• Cirurgias ginecológicas: indicações e técnicas; 

• Incontinência urinária: abordagem cirúrgica; 

• Fístulas urogenitais; 

• Hirsutismo; 

• Patologia do corpo uterino; 

• Carcinoma de mama: estadiamento e abordagem clínica; 

• Neoplasias de vulva: estadiamento e abordagem clínica; 

• Neoplasias de ovários: estadiamento e abordagem clínica; 

• Neoplasias de endométrio: estadiamento e abordagem clínica; 

• Neoplasias de colo: estadiamento e abordagem clínica; 

• Investigação do fator feminino da infertilidade; 

• Investigação do fator masculino da infertilidade; 

• Infecções genitais altas; 

• Urgências em ginecologia; 

• Identificação da gestante de alto risco; 

• Atendimento da gestante na admissão à maternidade; 

• Indução e inibição do trabalho de parto; 

• Emergências obstétricas na sala de parto; 

• Assistência inicial ao recém-nascido; 

• Eclâmpsia e síndrome HELLP; 

• Sofrimento fetal crônico; 

• Perda gestacional de repetição; 

• Distúrbios imunológicos e gestação; 

• Prevenção e diagnóstico de malformações congênitas; 

• Nefropatias na gestação; 

• Mortalidade materna. 

 

5.13.5  Temas para Grupos de Discussão  

Os temas propostos, de ginecologia e obstetrícia, para discussão, segundo métodos 

didáticos, são:  

• Abortamento habitual– abortamento de repetição – incompetência istmo cervical; 
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• Puerpério fisiológico e patológico; 

• Gestação ectópica; 

• Pielonefrite; 

• Dismenorreia; 

• Corrimento vaginal; 

• Amenorreia; 

• Abordagem sindrômica das DST. 

 

5.13.6 Bibliografia recomendada 

5.13.6.1 Bibliografia básica 

• CORRÊA, M. D. Noções práticas de obstetrícia. 14. ed. Belo Horizonte: Coopmed, 2011 

• LEVENO, Kenneth J. et al. (Org.). Manual de obstetrícia de Williams: complicações na 

gestação. 23. Ed. Porto Alegre: Artmed, 2014 

• QUEENAN, John T. Gestação de alto risco: diagnóstico e tratamento baseados em 

evidências. Porto Alegre: Artmed, 2010 

• SCHORGE, J. O. Ginecologia de Williams. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 

 

5.13.6.2 Bibliografia complementar 

• BARACAT, E. C. (Ed.); LIMA, G. R. de (Ed.); SCHOR, N. (Ed.). Guia de ginecologia. 

Barueri: Manole, 2005 

• BEREK, J. S. (Ed.). BEREK e Novak tratado de ginecologia. 14. Ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 

• Ginecologia & obstetrícia: manual para concursos. 3. Ed. Rio de Janeiro: Medsi, 2003. 

• PIATO, S. Tratado de ginecologia. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2002 

• VIEIRA, A. C. KFOURI, A. GEBER , S. Urgências em Ginecologia e Obstetrícia. São 

Paulo: Atheneu, 2011. 

 

6 INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

Este Manual tem como base: 

I. Resolução CEPE Nº 13, de 07 dezembro de 2021 (Anexo 1); 

II. Normas para Estágio Curricular e Regulamento Interno do Hospital Municipal de 

Ipatinga; 
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III. Normas para Estágio Curricular e Regulamento Interno do Hospital Dr. José Maria 

de Moraes; 

IV. Normas para Estágio Curricular e Regulamento Interno do Hospital Márcio Cunha; 

V. Regulamento Interno da UPA de Ipatinga; 

VI. Regulamento Interno da UPA de Coronel Fabriciano; 

VII. Regulamento do Internato Hospitalar do Hospital Belo Horizonte e 

VIII. Regulamento do Internato Hospitalar do Hospital Regional de Governador 

Valadares. 

IX. Regulamento do Internato Hospitalar do Hospital Metropolitano Unimed. 

X. Planos de Ensino do IMES; 

 

7 DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

As situações omissas ou excepcionais deverão ser submetidas à apreciação da Diretoria 

Acadêmica e Coordenação do Curso, para os direcionamentos cabíveis. 

 

 

ANEXOS 

Anexo 01 – Resolução CEPE Nº 13, de 07 de dezembro de 2021 

Anexo 02 – Modelo de avalição do Preceptor docente e escore de avaliação 

Anexo 03 – Planilha de Avaliação do Minicex  

Anexo 04 - Modelo de Planilha de frequência em Plantão Médico 
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ANEXO 01 

 

RESOLUÇÃO Nº 13, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021  

  

Estabelece regulamento referente aos Estágios Curriculares 

Obrigatórios para as turmas 36,37,38 do curso de Medicina 

da UNIVAÇO - União Educacional do Vale do Aço S.A. 

mantenedora do Instituto Metropolitano de Ensino Superior - 

IMES.  

  

O Presidente do Conselho Superior – CONSUP, do curso de Medicina da 

UNIVAÇO, no uso de suas atribuições regimentais, e   

considerando a necessidade de revisão da Resolução CEPE nº 06, de 22 de 

junho de 2021;  

considerando Regimento Geral da UNIVAÇO  

  

RESOLVE:  

  

Art. 1º Estabelecer regulamento para a realização dos Estágios Curriculares 

Obrigatórios do curso de Medicina, conforme anexo à presente Resolução.  

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Resolução CEPE 

nº 06/2021.  

Art. 3º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

  

  

  

Prof. Vinicius Lana Ferreira  

Presidente do Conselho Superior – CONSUP  
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ANEXO A RESOLUÇÃO Nº 13, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021  

REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES 

OBRIGATÓRIOS DO CURSO DE MEDICINA  

  

DAS DEFINIÇÕES  

  

Art. 1º O presente texto regulamenta as atividades dos Estágios Curriculares 

Obrigatórios, nas modalidades Estágio em Emergências Médicas, Estágio em Atenção 

Primária em Saúde e Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar do curso de 

graduação em Medicina do Instituto Metropolitano de Ensino Superior (IMES).   

Art. 2º Os Estágios Curriculares Obrigatórios são componentes curriculares 

obrigatórios da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª fases.  

Parágrafo único. Os alunos realizam treinamento em serviço, supervisionados 

por docentes ou médicos preceptores, em regime de Internato.  

Art. 3º Os Estágios Curriculares Obrigatórios são constituídos por módulos 

referentes às áreas de atuação em Urgência e Emergência, Atenção Primária em Saúde, 

Saúde Coletiva, Clínica Médica, Saúde Mental, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e 

Obstetrícia e Pediatria.   

Parágrafo único. As atividades são realizadas nas dependências de serviços 

ambulatoriais e hospitalares conveniados e da UNIVAÇO.  

  

DOS CONVÊNIOS   

Art. 4º Na efetivação do convênio entre a UNIVAÇO e a instituição conveniada, 

condição necessária para o início das atividades, observam-se os seguintes critérios:  

I - prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e 

científicas da instituição conveniada, compatíveis com as exigências da formação a ser 

dispensada ao aluno;  

II - pessoal médico capacitado para exercer a função de preceptor;  

III - avaliação do aproveitamento do aluno ao final do módulo, conforme diretrizes 

da UNIVAÇO e  

IV - limite de alunos vinculados a cada orientador, dimensionado de modo a 

garantir a qualidade dos estágios.  

Parágrafo único. Para que uma instituição esteja apta a receber discentes para 

o Estágio em Atenção Primária em Saúde é necessário que o respectivo convênio esteja 
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de acordo com os termos da UNIVAÇO e devidamente assinado, vigente e arquivado 

até 45 (quarenta e cinco) dias antes do término do semestre letivo que antecede o início 

do estágio.  

Art. 5º Os alunos podem realizar até 25% (vinte e cinco por cento) da carga 

horária total do Estágio em Atenção Ambulatorial e Hospitalar, correspondente a um dos 

módulos, em todas as unidades federativas do Brasil ou em outro país.  

§ 1º O Colegiado do Curso poderá autorizar, em caráter excepcional, percentual 

superior ao previsto no parágrafo anterior, desde que devidamente motivado e 

justificado.  

§ 2º O estágio será concedido mediante o cumprimento de todas as obrigações 

abaixo relacionadas e atendendo aos prazos estabelecidos.  

  

Compete ao aluno da UNIVAÇO:  

I - solicitar o estágio à UNIVAÇO até seis meses antes da data prevista para 

início do estágio;  

II - solicitar à UNIVAÇO carta de recomendação até 6 meses antes do início do 

estágio;  

III - entregar documento formalizando o interesse da instituição onde ocorrerá o 

estágio até quatro meses antes do início do estágio;  

IV - apresentar o contrato do estágio assinado e entregar à UNIVAÇO até dois 

meses antes do início do estágio;  

V - cumprir as atividades previstas no plano de ensino do estágio da UNIVAÇO;  

VI - realizar as provas teóricas parcial e final na UNIVAÇO nas datas previstas 

no calendário de provas, sendo que a prova parcial poderá coincidir com a data da prova 

final, mediante requisição prévia encaminhada à Coordenação do curso.  

VII - apresentar relatório das atividades desenvolvidas assinado pelo preceptor 

responsável ao término do estágio.  

  

Compete à UNIVAÇO, na figura da Coordenação do curso:  

I - apresentar ao aluno as instruções para formalização do estágio;  

II - entregar ao aluno os termos de contrato para a formalização do estágio até 

cinco meses antes do início do estágio;  

III - analisar a solicitação, emitindo um parecer conclusivo em, no máximo, trinta 

dias após a entrega dos documentos;  
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IV - lançar as notas do estágio enviadas pela instituição hospitalar;  

V - aplicar as provas teóricas parcial e final da UNIVAÇO ao aluno, conforme 

calendário previsto.  

  

Compete à instituição hospitalar:  

I - emitir carta de interesse para receber o aluno até quatro meses antes do início 

do estágio;  

II - apresentar o nome do preceptor responsável até dois meses antes do início 

do estágio;  

III - assinar contrato, formalizando o atendimento às exigências de cumprimento 

da carga horária e atividades obrigatórias, até dois meses antes do início do estágio.  

§ 3º O estágio deve ser realizado preferencialmente nos serviços do Sistema 

Único de Saúde, bem como em instituição conveniada que mantenha programas de 

Residência credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica e/ou outros 

programas de qualidade equivalente, em se tratando de outro país.  

§ 4º O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das demais 

condições operacionais, é de competência da Diretoria-Geral.  

  

DOS OBJETIVOS E EXECUÇÃO  

Art. 6º Os Estágios Curriculares Obrigatórios objetivam desenvolver e 

aperfeiçoar as competências e habilidades profissionais desejáveis para o perfil do 

egresso e articular os conteúdos teórico-práticos, construídos durante as fases cursadas 

anteriormente.  

Art. 7º O Internato se propõe a:  

I - desenvolver atividades teórico-práticas em nível ambulatorial e hospitalar;  

II - oferecer oportunidade para ampliação, integração e aplicação dos 

conhecimentos construídos nas fases anteriores do curso de graduação;  

III - permitir adequado treinamento em técnicas e habilidades indispensáveis à 

formação médica;  

IV - possibilitar a prática da assistência integrada e interdisciplinar à saúde, ao 

inserir o discente em ambiente com os diversos profissionais que compõem a equipe de 

atenção ambulatorial e hospitalar da instituição conveniada;  

V - estimular o interesse pela promoção e prevenção em saúde;  
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VI - desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres 

éticos do médico, perante o paciente, a instituição e a comunidade; e  

VII - fortalecer o ideal de aperfeiçoamento profissional continuado.  

Art. 8º O aluno está habilitado a realizar os Estágios Curriculares Obrigatórios 

desde que esteja regularmente matriculado no curso de graduação em Medicina da 

UNIVAÇO e tenha cumprido, com aprovação, os pré-requisitos acadêmicos indicados no 

Projeto Pedagógico do Curso, de acordo com as exigências legais.  

Art. 9º As atividades dos Estágios Curriculares Obrigatórios são realizadas por 

grupos de alunos.  

§ 1º A formação dos grupos é de livre escolha dos alunos, respeitando o limite 

de vagas disponíveis.  

§ 2º A distribuição dos grupos de alunos é feita pelos alunos, sob a coordenação 

do representante de turma e encaminhada ao Supervisor do Estágio.  

§ 3º Caso não haja consenso da turma, o Supervisor do Estágio viabilizará a 

distribuição, utilizando inclusive sorteio.  

Art. 10. É permitida a troca de locais dos estágios entre os alunos, desde que 

requerida por escrito ao Supervisor do Estágio e à Coordenação do curso, no máximo 

até 30( trinta) dias antes do início do estágio, dependendo da disponibilidade de vaga.   

  

DAS COMPETÊNCIAS   

Art. 11. Compete à UNIVAÇO:  

I - estabelecer convênio com municípios em condições de receber alunos para o 

Estágio em Atenção Primária em Saúde;  

II - encaminhar o aluno mediante carta de apresentação, sem a qual o estágio 

não pode ter início;  

III - informar imediatamente à instituição conveniada, caso o aluno tenha sua 

matrícula trancada ou cancelada.  

IV- encaminhar previamente, ao supervisor do estágio, a grade das atividades e 

os objetivos de aprendizagem previstos em cada módulo  

Parágrafo único. Compete aos Supervisores do Estágio em Atenção Primária em 

Saúde avaliar as condições do município para receber os alunos, elaborando relatórios 

e submetendo-os à aprovação da Diretoria Acadêmica.  

  

Art. 12. Compete à instituição conveniada:   
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I - proporcionar ao aluno as condições adequadas ao desenvolvimento do 

estágio, garantindo o cumprimento das exigências escolares da UNIVAÇO;  

II - garantir, mediante participação do preceptor, orientação quanto ao 

desenvolvimento das atividades a serem realizadas durante o Internato;  

III - prestar oficialmente todo tipo de informações sobre o desenvolvimento do 

estágio e da atividade do aluno que venham a ser solicitadas pela UNIVAÇO;  

IV - acolher e orientar o aluno da UNIVAÇO quanto aos procedimentos para 

realização e aproveitamento ideais dos Estágios Curriculares Obrigatórios;  

V- encaminhar os resultados das avaliações do estágio 72 horas antes do 

término previsto no calendário acadêmico.  

Art. 13. Compete ao supervisor do Internato assegurar o desenvolvimento das 

atividades dos Estágios Curriculares Obrigatórios, conforme o estabelecido no Projeto 

Pedagógico do Curso, em parceria com o preceptor.    

Art. 14. As visitas dos supervisores aos serviços conveniados, com o objetivo de 

supervisionar as atividades dos Estágios Curriculares Obrigatórios, se realizam em, no 

mínimo, quatro vezes por semestre letivo, obedecendo aos seguintes pressupostos:  

I - apresentação dos alunos aos serviços conveniados, na primeira visita;  

II - prática do inter-relacionamento com preceptores médicos e outros 

profissionais do serviço;  

III - verificação, in loco, dos requisitos básicos necessários ao bom 

aproveitamento dos Estágios Curriculares Obrigatórios; e  

IV - visitas extraordinárias em atendimento à demanda, visando a melhoria do 

processo.              

  

Art. 15. Compete aos preceptores:   

I - acompanhar o desempenho de cada aluno nas atividades diárias, como visitas 

médicas ou apresentação de material científico nas reuniões da instituição em que ocorre 

o estágio;  

II - acompanhar e registrar a frequência dos alunos nas atividades propostas;  

III - avaliar os aspectos comportamentais e a conduta dos alunos em suas 

atividades diárias;  

IV - avaliar o aproveitamento do aprendizado dos discentes ao longo do estágio 

e encaminhar a UNIVAÇO os resultados das avaliações, em formulário próprio.  
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Art. 16. Compete ao aluno:   

I - cumprir a programação do estágio;  

II - cumprir atentamente as normas e os regulamentos internos da instituição 

conveniada e a legislação pertinente;  

III - registrar a anamnese, exame físico, resultado de exames complementares e 

discutir as condutas com o preceptor;  

IV - propor ao preceptor, com base no raciocínio clínico, a solicitação de exames 

complementares;  

V - selecionar e preparar, para apresentação, material científico a ser usado em 

reuniões, quando designado pelo preceptor;  

VI- comparecer regularmente nas reuniões pré-agendadas com o supervisor do 

estágio;  

VII - vestir-se e comportar-se conforme as normas da instituição conveniada; e  

VIII - participar das atividades acadêmicas propostas.  

Parágrafo único. É vedada ao aluno a comunicação de informações aos 

pacientes por ele acompanhados e aos familiares, sem prévia autorização do preceptor.  

  

DAS ATIVIDADES   

Art. 17. O programa de atividades a serem desenvolvidas pelos discentes em 

cada módulo, com suas diretrizes e a avaliação, é estabelecido pelo supervisor do 

Internato e pelo coordenador do curso de Medicina, e aprovado pelo Colegiado de 

Curso.  

§ 1º Na hipótese de o aluno ser reprovado em qualquer um dos módulos do 

Internato, fica obrigado a cursá-lo novamente e concluí-lo com êxito, antes de progredir 

para os módulos subsequentes.  

§ 2º Em cada módulo, o preceptor é responsável pela organização das atividades 

do aluno.  

§ 3º Os módulos são realizados em regime de tempo integral, de acordo com o 

Calendário Acadêmico da UNIVAÇO.  

Art. 18. Os discentes devem cumprir suas atividades seguindo os preceitos de 

bom comportamento social e de conduta profissional e ética, resguardando um bom 

relacionamento com a equipe interdisciplinar, com os pacientes e com os preceptores.   

Art. 19. É obrigatória a frequência mínima dos alunos a 90% (noventa por cento) 

das atividades programadas para os estágios, não sendo permitido o abono de faltas.  
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§ 1º A ausência não justificada às atividades é considerada falta grave e 

implicará a diminuição do conceito final da avaliação do aluno.  

§ 2º A ausência a mais de 10% (dez por cento) das atividades de cada módulo 

dos Estágios Curriculares Obrigatórios implica a reprovação no módulo.  

 Art. 20. É justificada a ausência às atividades do Internato somente nas 

seguintes situações:  

I - incapacidade física temporária;  

II - luto por falecimento de cônjuge, filho, pais ou irmãos;  

III - convocação pelo Poder Judiciário; e  

IV - casamento do aluno.  

§ 1º Em qualquer das situações relacionadas nas alíneas acima o aluno deve 

apresentar documento comprobatório ao Supervisor do internato.    

§ 2º À aluna gestante é garantida licença, conforme legislação vigente e por 

definição do médico assistente, conforme resolução específica.  

  

DA CARGA HORÁRIA  

Art. 21. Os Estágios Curriculares Obrigatórios têm carga horária total de 3000 

(três mil) horas na matriz anterior a 2018 e 3.100 (três mil e cem) horas na matriz AFYA  

  

DAS PRIORIDADES   

Art. 22. O aluno poderá solicitar a prioridade de realização dos Estágios 

Curriculares Obrigatórios em municípios conveniados mais próximos de sua residência 

ou trabalho, desde que apresente uma das seguintes condições, ordenadas abaixo por 

maior à menor prioridade:   

I- gestante;   

II- pai ou mãe cuidador;  

III- aluno do ProUni;  

IV– doença grave, mediante apresentação de laudo especializado definindo a 

gravidade e necessidade de cuidados especiais;  

V- ser servidor público ou comprovar vínculo empregatício estável há mais de 06 

(seis) meses cuja renda corresponda a, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) da 

renda do grupo familiar, sendo necessário, em ambos os casos, comprovar que a carga 

horária e horário de trabalho são compatíveis com a matriz de atividades do internato;  
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VI- ser o curador de familiar incapaz, ou ser o principal cuidador de familiar cujos 

documentos médicos e outras circunstâncias comprovem a necessidade de 

acompanhamento próximo e permanente pelo aluno;  

VII- ser aluno que tenha mais de 90% da mensalidade financiada pelo FIES, 

desde que comprove a fragilidade financeira no período do internato  

§ 1º O aluno que apresentar uma das condições citadas nas alíneas acima deve 

cumprir a carga horária proposta para o Estágio.  

§ 2º Caso haja mais alunos com prioridade do que vagas disponíveis, será 

considerada a ordenação apresentada acima.  

§ 3º A prioridade é somente para o aluno solicitante e não para o grupo.  

§ 4º O aluno deve apresentar a solicitação de prioridade, por escrito, na Central 

de Atendimento ao Aluno, acompanhada de documentos comprobatórios, no período 

definido pelo supervisor de estágio no mínimo, 30 (trinta) dias antes da data de término 

do semestre letivo.  

§ 5º O pedido de prioridade deve ser instruído com todos os documentos que o 

aluno considerar suficientes para demonstrar os fatos e o direito à prioridade, sob pena 

de preclusão; porém, supervisor de estágio ou a Coordenação Adjunta podem requerer 

a exibição de qualquer documento que entenda necessário para a análise e deliberação 

sobre o requerimento. Os pedidos de exibição deverão ser atendidos em 05 (cinco) dias; 

e o descumprimento injustificado ou que não seja aceito implicará no indeferimento no 

pedido.  

§ 6º A análise da solicitação de prioridade é de competência do supervisor de 

estágio e da Coordenação do curso.    

§ 7º Casos omissos serão decididos pelo Colegiado do Curso.   

  

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS   

Art. 23. Durante os Estágios Curriculares Obrigatórios o discente continua sujeito 

ao regime disciplinar da UNIVAÇO.  

Art. 24. É vedado ao discente cobrar ou receber qualquer remuneração pelos 

atendimentos realizados.  

Art. 25. É vedado ao discente negociar pessoalmente o campo de estágio, de 

forma privilegiada, usando de prerrogativas não contempladas no Art.24 para obter 

vantagem.   
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Parágrafo único. Em casos de comportamento indevido, com obtenção de 

privilégio pessoal ou coletivo, implicarão em medidas disciplinares previstas no 

Regimento Interno.  

Art. 26. É facultado à administração do serviço conveniado que sedia o estágio 

cobrar do aluno despesas referentes a reparação ou substituição de móveis ou 

equipamentos danificados por uso indevido, devendo a UNIVAÇO ser notificada 

imediatamente sobre o fato.  

Art. 27. Os discentes devem assinar documento afirmando que estão cientes 

deste Regulamento.  

Art. 28. Os casos omissos devem ser analisados pelo supervisor de estágio, ad 

referendum da Diretoria-Geral da UNIVAÇO.  

  

Registre-se.  

Publique-se.  

Cumpra-se.  

  

Prof. Vinicius Lana Ferreira  

Presidente do Conselho Superior – CONSUP 
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Modelo 

ANEXO 02 

MODELO DA PLANILHA DE AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO EM SERVIÇO (COM 

SUGESTÃO DE NOTAS DE AVALIAÇÃO) – AVALIACAO DO PRECEPTOR  

ESTÁGIO EM ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 
 

                                                                                                                         

 
 
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR 
Av. João Patrício Araújo 179 – Veneza I, Ipatinga – MG 
CEP: 35.164-251 - Telefax: (31) 2109-090 
 

 

                                   ESTÁGIO EM ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

11a Fase - 2022/ 1º Semestre/1º Trimestre 

AVALIAÇÃO DO PRECEPTOR DO ESTÁGIO 

Aluno: 

 

Disciplina:  

 

Professor:  

 

 

Quesitos para avaliação  Valor Máximo1 Avaliação 

Anamnese 5,0 pontos ☐(5,0)  ☐(4,0)  ☐(3,0)  ☐(2,0)  ☐(1,0) 

Exame físico 5,0 pontos ☐(5,0)  ☐(4,0)  ☐(3,0)  ☐(2,0)  ☐(1,0) 

Raciocínio Clínico 5,0 pontos ☐(5,0)  ☐(4,0)  ☐(3,0)  ☐(2,0)  ☐(1,0) 

Tomada e decisão  5,0 pontos ☐(5,0)  ☐(4,0)  ☐(3,0)  ☐(2,0)  ☐(1,0) 

Total 25 pontos 
 

1 Sugestão de pontos a serem atribuídos. A critério do professor, qualquer outra nota não registrada 
pode ser atribuída e anotada ao lado da coluna. 

Em todas as atividades da disciplina são avaliados e valorizados o relacionamento interpessoal, o 
comportamento ético, a frequência e a pontualidade. A inobservância desses atributos 

comprometerá a avaliação do aluno. 
 

 

Ipatinga, ____ de __________________ de 20___ 

 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) Preceptor (a) 

 

1 O escore de notas, para a avaliação conceitual, pode ser baseado na Planilha do Anexo 8. 
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Escore de avaliação com sugestão de valores para quesitos para alunos do Estágio em Atenção 

Ambulatorial e Hospitalar 

Quesito 
Escore de 
Avaliação 

Atribuição Significado da atribuição 

Anamnese 

5,0 Excepcional 
Prática da anamnese bem embasada e raciocínio hipotético 

dedutivo bem elaborado 

4,0 Adequado 
Prática da anamnese com boa dedução lógica em busca das outras 

fases do exame clínico 

3,0 Satisfatório 
Prática da anamnese bem conduzida, porém requereu inspeção 

acessória na sua elaboração 

2,0 
Pouco 

satisfatório 

Prática da anamnese requer algum refinamento no estudo, na 

prática ou na finalização 

1,0 Insatisfatória 
Prática de anamnese com conteúdo e qualidade insatisfatórios, 

inadequados ou incompletos 

Exame 

físico 

5,0 Excepcional 
Prática bem embasada do exame físico e raciocínio hipotético 

dedutivo bem elaborado 

4,0 Adequado 
Prática na condução do exame físico com boa dedução lógica em 

busca das outras fases do exame clínico 

3,0 Satisfatório 
Prática bem conduzida do exame físico, porém requereu inspeção 

acessória na sua elaboração 

2,0 
Pouco 

satisfatório 

Prática na condução do exame físico requer algum refinamento no 

estudo, na condução ou na finalização 

1,0 Insatisfatória 
Prática na condução do exame físico com conteúdo e qualidade 

insatisfatórios, inadequados ou incompletos 

Raciocínio 

clínico 

5,0 Excepcional 
Muito boa capacidade de comando na busca de soluções e 

concatenação de ideias  

4,0 Adequado 
Boa capacidade para elucidação de diagnóstico a partir de problema 

proposto 

3,0 Satisfatório 
Compreensão adequada com relação ao raciocínio clínico e 

comando  

2,0 
Pouco 

satisfatório 

Demonstração de pouca organização e concatenação de ideias no 

raciocínio 

1,0 Insatisfatória 
Demonstração de necessidade de maior empenho na concatenação 

de ideias 

Tomada de 

decisão 

5,0 Excepcional 
Mostrou muito boa ordenação de ideias durante raciocínio clinico, 

com muito boa argumentação para a tomada de decisões.  

4,0 Adequado 
Demostrou boa organização de ideias na elaboração do raciocínio 

clínico, para a tomada de decisão 

3,0 Satisfatório Demostrou ser capaz de elaborar raciocínio clínico dedutivo 

2,0 
Pouco 

satisfatório 

Demonstra conhecimento insuficiente no processo lógico da 

concatenação de ideias para a tomada de decisão 

1,0 Insatisfatória 
Demonstração de necessidade de maior empenho no processo 

lógico da concatenação de ideias para a tomada de decisão 
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MODELO 

ANEXO 03 

 

MODELO DA PLANILHA DE FREQUÊNCIA DE PLANTÃO MÉDICO 

ESTÁGIO EM ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

 

                                   INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR 
                                                                   Av. João Patrício Araújo 179 – Veneza I, Ipatinga – MG 
                                                                          CEP: 35.164-251 - Telefax: (31) 2109-090 

 

ESTÁGIO EM ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 

2022 - 1o Semestre/ 1o Trimestre 

PLANTÕES DO ESTAGIO EM ATENCAO AMBULATORIAL EM CLÍNICA _XXX_ 

Aluno: 

 

Fase: 

 

As assinaturas deverão ser a dos professores e/ou preceptores do Estágio, que devem anotar, data, horário de 

entrada e saída do aluno, no plantão. 
 

Data Atividade 
Entrada 
(hora) 

Assinatura e 
carimbo 

Saída (hora) Assinatura e carimbo 

      

 

 

      

      

      

 

 

 

Ipatinga, ____ de __________________ de 20___ 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do(a) Preceptor (a) 
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