
 

 
 

 

RESOLUÇÃO Nº 15, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

Estabelece regulamento referente a transição dos Estágios 

Curriculares Obrigatórios 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 adequação dos Estágios Curriculares Obrigatórios para as turmas 36, 

37 e 38. 

•considerando a aplicação do modelo do Internato 4.0 a partir da turma 39. 

•considerando a resolução nº 06, DE 22 DE JUNHO DE 2021 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Estabelecer a transição do modelo tradicional do internato Curricular Obrigatório para o modelo 

Internato 4.0. 

Art. 2º A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Prof. Vinicius Lana Ferreira 

Presidente do Conselho Superior - CONSUP 

  



 

 
 

ANEXO A RESOLUÇÃO Nº 15, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2021 

REGULAMENTO PARA A TRANSIÇÃO DO INTERNATO NO CURSO DE MEDICINA DA UNIVAÇO 

 

DAS DEFINIÇÕES 

 

Art. 1º Os Estágios Curriculares Obrigatórios são componentes curriculares obrigatórios da 9ª, 10ª, 11ª 

e 12ª fases. 

Art. 2º 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. 

Art. 3º O presente texto regulamenta a transição das atividades dos Estágios Curriculares Obrigatórios 

das turmas 36,37,38,39. 

Art. 4º As turmas 36, 37 e 38 serão alocadas nos campos de estágios já previstos, em Ipatinga, cidades 

adjacentes e Belo Horizonte, conforme a disponibilidade das vagas. 

Art. 5º A turma 39 seguirá, de forma completa, o padrão do internato 4.0. 

 

DAS ATIVIDADES 

 

Art. 6º As atividades devem ser eminentemente práticas e sua carga horária teórica não pode ser superior 

a 20% (vinte por cento) do módulo. 

Art. 7º Os Estágios Curriculares Obrigatórios têm atividades realizadas durante trinta e seis horas 

semanais, não ultrapassando 40 horas semanais.  

Art. 8º Todas as atividades realizadas pelos discentes devem ser supervisionadas por profissional 

habilitado para aquela função desempenhada. 

  

DA CARGA HORÁRIA 

 

Art. 9º É obrigatória a frequência mínima dos alunos a 90% (noventa por cento) das atividades 

programadas para os estágios para as turmas 36, 37 e 38, não sendo permitido o abono de faltas. 

§ 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 

implica em reprovação no módulo. 

§ 3º A falta justificada às atividades do internato dá direito ao aluno de reposição, após autorização e 

organização pelo supervisor de estágio. 

Art. 10. É obrigatória a frequência de 100% (cem por cento) das atividades programadas para os estágios 

da turma 39, seguindo o modelo do Internato 4.0, não sendo permitido o abono de faltas. 

§ 1º A falta justificada às atividades do internato dá direito ao aluno de reposição, após autorização e 

organização pelo supervisor de estágio. 



 

 
 

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  

 

DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 11. Os alunos serão avaliados em cenários práticos e com provas teóricas. 

§ 1º A nota mínima para a aprovação dos alunos das turmas 36, 37 e 38 será de 60 pontos em cada 

componente avaliado. 

§ 2º A nota mínima para a aprovação dos alunos da turma 39 será de 70 pontos em cada componente 

avaliado. 

Art.12.  No caso de ausência, não justificada, na data e horário estabelecidos para os exames, não 

haverá possibilidade, sob quaisquer circunstâncias, da aplicação de nova avaliação. Quando apresentada em 

tempo hábil (máximo de três dias após aplicação da avaliação), a justificativa de ausência será devidamente 

registrada e analisada pela coordenação local para deliberação sobre a autorização de segunda chamada, que 

ocorrerá no próximo rodízio. 

Art.13.  As avaliações do internato poderão ser presenciais ou remotas. 

 

DAS PRIORIDADES 

 

Art. 14. O aluno poderá solicitar a prioridade de realização dos Estágios Curriculares Obrigatórios em 

municípios conveniados mais próximos de sua residência ou trabalho, seguindo as premissas da resolução nº 06, 

de 22 de junho de 2021. 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15. Os alunos da turma 39 poderão optar por realizar o internato em outras unidades conveniadas 

da AFYA/UNIVAÇO que seguem o modelo 4.0, sendo permitido na mesma unidade federativa. 

Parágrafo único: 25% das atividades poderão ser realizadas em outra unidade federativa. 

Art. 16. Os casos omissos devem ser analisados pelo supervisor de estágio. 

 



 

 
 

Art. 17. Este Regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Registre-se. 

Publique-se. 

Cumpra-se. 

 

 

Prof. Vinicius Lana Ferreira 

Presidente do Conselho Superior - CONSUP 

 

 

 


