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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais
Coordenção de Estágio e Extensão

Anexo nº IV - Disponibilidade de Vagas/FHEMIG/DIGEPE/GDDIP/CEE/2021
PROCESSO Nº 2270.01.0014044/2021-10
Disponibilidade de Vagas de Estágio Obrigatório

DOCUMENTO
SEI

25558115

25558115

UNIDADE

CHPB

CHPB

SETOR

Farmácia

Fisioterapia

NOME DO CURSO

Farmácia

Fisioterapia

NÍVEL DE
PERÍODO
ESCOLARIDADE MÍNIMO
(GRADUAÇÃO
EXIGIDO
/ TÉCNICO)
DO CURSO

Graduação

Graduação

6º Período

9° Período

NOME DO
PROGRAMA DE
ESTÁGIO

Farmácia
Hospitalar

Reabilitação Física
Integrada

VAGAS
NÚMERO DE
QUANTIDADE DE
CARGA
DURAÇÃO
DESTINADAS
ALUNOS POR
VAGAS A SER
QUANTITATIVO
HORÁRIA TOTAL
ESTIMADA
ÀS
AMPLA
GRUPO QUE
DISPONIBILIZADA
MÍNIMO
DO PROGRAMA
PARA O
INSTITUIÇÕES CONCORRÊNCIA
PODEM SER
PARA POR
DEMANDADO
POR
PROGRAMA DE
DE ENSINO
RECEBIDOS
SEMESTRE
ESTUDANTE
ESTÁGIO
PÚBLICAS
SIMULTANEAMENTE

2

6

0

6

2

0

2

6

25558115

CHPB

SND

Nutrição

Graduação

9º Período

UAN

24

0

24

12

25558115

CHPB

SND

Nutrição

Graduação

9º Período

Clínico

18

0

18

18

01 aluno

01 grupo com 02
alunos

04 grupos de 02 =
08 alunos

3 grupos com 02 =
06 alunos

240

160

ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS

PERIODICIDADE DE
ACOMPANHAMENTO
DO PROFESSOR
ORIENTADOR DA
INSTITUIÇÃO DE
ENSINO

semestral

Apresentação das rotinas da
farmácia hospitalar, bem como
todos os processos de trabalho
envolvendo a Assistência
Farmacêutica

semanal

semestral

Trabalhar reabilitação motora,
respiratória e psicossocial em
um contexto multiprofissional
dentro da Unidade de Cuidados
Continuados Integrados do
CHPB

270

semestral

270

semestral

Todas as atividades deverão
estar de acordo com o
protocolo e/ou prescrição do
nutricionista responsável
técnico a saber: conhecer as
normas de funcionamento de
um hospital, sua dinâmica e
organograma; acompanhar os
procedimentos de seleção,
aquisição, pré-preparo, preparo
e distribuição das refeições
terceirizadas; acompanhar
avaliação e aprovação de
cardápios para a população
sadia e enferma; atividades de
educação nutricional; participar
do processo de gestão de
recursos humanos.
Acompanhamento da gestão
do contrato do fornecimento
de refeições, assim como da
fiscalização e dos
procedimentos necessários à
correta execução física e
financeira, verificando
procedimentos administrativos
e relatórios da fiscalização;
bem como outros que o
nutricionista responsável pela
unidade considerar relevantes.
As atividades deverão estar de
acordo com o protocolo e/ou
prescrição do nutricionista
responsável técnico, a saber:
conhecer as normas de
funcionamento de um hospital,
sua dinâmica e organograma;
identificar as atribuições e
atividades desenvolvidas por
nutricionistas na área;
identificar as dietas normais e
modificadas padronizadas pela

OBSERVAÇÕES

diário

A periodicidade do
acompanhamento
do professor da
instituição de
ensino, bem como
a avaliação do
aluno pode ficar a
cargo da instituição

semanal

Necessário a
presença do
orientador de
estagio.

semanal
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presença do
orientador de
estagio.
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CHPB

CHPB

CHPB

CHPB

CHPB

UCCI-UIC

UCCI-UIC

UCCI-UIC

UCCI-UIC

UCCI-UIC

Psicologia

Terapia Ocupacional

Serviço Social

Técnico de Enfermagem

Fonoaudiologia

Graduação

Graduação

Graduação

Técnico

Graduação

5º Período

6 ° Período

4° Período

2º Período

4° Período

25558115

CHPB

UIA

Psicologia

Graduação

5º Período

25558115

CHPB

UIA

Técnico de Enfermagem

Técnico

2º Período

Estágio
Supervisionado

Estágio
Supervisionado

Estágio
Supervisionado

Estágio
Supervisionado

Estágio
Supervisionado

Estágio
Supervisionado

Estágio
Supervisionado

1

1

1

4

1

0

1

0

0

1

1

0

1

4

0

1

1

1

4

1

3

0

3

3

8

0

8

8

1 aluno

1aluno

1aluno

2 grupos com 02
alunos

1aluno

Conforme com
grade curricular

Conforme com
grade curricular

Conforme com
grade curricular

Conforme com
grade curricular

Conforme com
grade curricular

01 grupo com 03
alunos

Conforme com
grade curricular

01 grupo com 04
alunos por turno

Conforme com
grade curricular

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

semestral

UAN; avaliar adequação das
dietas para atender as
necessidades dos pacientes;
saber interpretar exames
bioquímicos e correlacioná-los
com o estado clínico e
nutricional; participar da
avaliação do estado nutricional
de pacientes; realizar estudos
de caso; planejar e executar
orientação nutricional sob
supervisão.
1- Acolher usuários para
internação; 2- Acompanhar e
discutir casos; 3- Atender a
família; 4- Participar das
reuniões de equipe; 5- Realizar
Oficinas Terapêuticas; 6Participar do processo de
reabilitação dos pacientes.7Atividades inerentes à
profissão.
1- Acolher usuários para
internação; 2- Acompanhar e
discutir casos; 3- Atender a
família; 4- Participar das
reuniões de equipe; 5- Realizar
Oficinas Terapêuticas; 6Participar do processo de
reabilitação dos pacientes.7Atividades inerentes à
profissão.
1- Acolher usuários para
internação; 2- Acompanhar e
discutir casos; 3- Atender a
família; 4- Participar das
reuniões de equipe; 5- Realizar
Oficinas Terapêuticas; 6Participar do processo de
reabilitação dos pacientes.7Atividades inerentes à
profissão.
1- Acolher usuários para
internação; 2- Acompanhar e
discutir casos; 3- Atender a
família; 4- Participar das
reuniões de equipe; 5- Realizar
Oficinas Terapêuticas; 6Participar do processo de
reabilitação dos pacientes.7Atividades inerentes à
profissão.
1- Acolher usuários para
internação; 2- Acompanhar e
discutir casos; 3- Atender a
família; 4- Participar das
reuniões de equipe; 5- Realizar
Oficinas Terapêuticas; 6Participar do processo de
reabilitação dos pacientes.7Atividades inerentes à
profissão.
1- Acolher usuários para
internação; 2- Acompanhar e
discutir casos; 3- Atender a
família; 4- Participar das
reuniões de equipe; 5- Realizar
Oficinas Terapêuticas; 6Participar das reuniões da
RAPS;
1- Acolher usuários para
internação; 2- Discutir casos; 3Participar das reuniões de
equipe; 4- Realizar Atividades
Terapêuticas; 5- Participar das
reuniões da RAPS; 7- Coleta de

semanal

O estagiário deverá
se organizar para
acompanhar o
supervisor em seus
horários de
atuação na
Unidade

semanal

O estagiário deverá
se organizar para
acompanhar o
supervisor em seus
horários de
atuação na
Unidade

semanal

O estagiário deverá
se organizar para
acompanhar o
supervisor em seus
horários de
atuação na
Unidade

diário

O estagiário deverá
se organizar para
acompanhar o
supervisor em seus
horários de
atuação na
Unidade

semanal

O estagiário deverá
se organizar para
acompanhar o
supervisor em seus
horários de
atuação na
Unidade

semanal

O estagiário deverá
se orgnizar para
acompanhar o
supervisor em seus
horários de
atuação na
Unidade

diário
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25558115

CHPB

UIA

Medicina

Graduação

9º período

Internato de
Urgência e
Emergência

2

2

0

2

02 alunos

240

semestral

25558115

CHPB

Ambulatório de
Saúde Mental

Psicologia

Graduação

5º Período

Estágio
Supervisionado

2

0

2

2

01 grupo com 02
alunos

Conforme com
grade curricular

semestral

6

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
NUTRIÇÃO NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

2

2

0

2

1

480

6 MESES

25424263

25424263

25424263

25424263

25424263

25424263

25424263

CSSFA

CSSFA

CSSFA

CSSFA

CSSFA

CSSFA

CSSFA

REABILITAÇÃO

NUTRIÇÃO

GRADUAÇÃO

ALMOXARIFADO

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS,
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

PATRIMÔNIO

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS,
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

GRADUAÇÃO

3

COMPRAS

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS,
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

GRADUAÇÃO

3

REABILITAÇÃO

REABILITAÇÃO

NÚCLEO DE RISCO

25424263

CSSFA

FINANCEIRO

25424263

CSSFA

SAME

PSICOLOGIA

ODONTOLOGIA

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

TÉCNICO

3

6

6

1

TÉCNICO

1

TÉCNICO

1

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
ADMINISTRAÇÃO
NA CASA DE
SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
ADMINISTRAÇÃO
NA CASA DE
SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
ADMINISTRAÇÃO
NA CASA DE
SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
PSICOLOGIA NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
ODONTOLOGIA NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
ADMINISTRAÇÃO
NA CASA DE
SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
GESTÃO DE
FINANÇAS NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
GESTÃO EM
SAÚDE PÚBLICA
NA CASA DE

1

1

0

1

1

480

materiais para exames
laboratoriais;
Acompanhamento do plantão:
acolhimento e atendimento
semanal
individualizado ao paciente
1- Acolhimento 2- Atendimento
individualizado ao paciente 3semanal
Atividades na sala de espera
como orientações e palestras
Elaborar cardápios, prever
gêneros e outros materiais,
auxiliar na recepção e na
estocagem de gêneros, orientar
os trabalhadores do SND,
realizar controle semanal do
consumo de gêneros, elaborar Sem necessidade do
mensalmente a previsão de
professor
consumo, elaborar e planejar
esquemas dietéticos e
cardápios básicos e
desempenhar outras atividades
pertinentes ao serviço
nutricional da Unidade.

N/C

6 MESES

Atividades típicas do setor,
como: gestão de estoques,
armazenagem, pedidos de
entrega, fornecimento, etc

Diário

N/C

Diário

N/C

1

0

1

3

1

480

6 MESES

Atividades típicas do setor,
como: gestão de bens,
armazenagem, conservação,
logística, etc

1

1

0

3

1

480

6 MESES

Atividades típicas do setor,
como: licitações, processos,
contratos, etc

Diário

N/C

6 MESES

Acompanhar assistência nas
enfermarias, participar de
reuniões, realizar grupos
terapêuticos, registrar
atendimentos.

Sem necessidade do
professor

N/C

6 MESES

Acompanhar atendimentos,
limpeza, biópsia, prótese total,
cirurgias de terceiro molares,
exodontias, dentística, etc

Sem necessidade do
professor

N/C

Mensal

N/C

Sem necessidade do
professor

N/C

3

2

0

0

3

2

3

2

3

2

144

192

2

0

2

2

1

480

6 MESES

Conhecimento em fiscalização
correlata à Vigilância Sanitária,
alimentação de tabelas, uso de
programas do Núcleo de Risco,
acompanhamento de reuniões
e comissões específicas,
conhecimento de processos de
toda a Unidade.

1

1

0

1

1

480

6 MESES

Atividades administrativas

1

0

1

1

1

480

6 MESES

Atividades administrativas

Sem necessidade do
professor
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SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS

25424263

25424263

CSSFA

CSSFA

UCCI, RMM, SALA DE
CURATIVO E CME

UCCI, RMM, SALA DE
CURATIVO E CME

ENFERMAGEM

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

TÉCNICO

7

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
ENFERMAGEM NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

8

8

0

8

4

720

6 MESES

3

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
TÉCNICO DE
ENFERMAGEM NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

12

0

12

12

6

720

6 MESES

1

0

1

1

1

720

6 MESES

1

1

0

1

1

720

6 MESES

2

2

0

2

2

720

6 MESES

25424263

CSSFA

COORDENAÇÃO DE
GESTÃO DE PESSOAS

TÉCNICO EM
ADMINISTRAÇÃO

TÉCNICO

1

25424263

CSSFA

COORDENAÇÃO DE
GESTÃO DE PESSOAS

ADMINISTRAÇÃO DE
EMPRESAS

GRADUAÇÃO

5

25424263

CSSFA

NÚCLEO DE ENSINO E
PESQUISA

PEDAGOGIA

GRADUAÇÃO

5

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
GESTÃO DE
PESSOAS NA CASA
DE SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
GESTÃO DE
PESSOAS NA CASA
DE SAÚDE SÃO
FRANCISCO DE
ASSIS
ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO EM
PEDAGOGIA NA
CASA DE SAÚDE
SÃO FRANCISCO
DE ASSIS

Atividades assistenciais, como:
punção venosa; curativos;
exame físico;
encaminhamentos de pacientes
a exames e procedimentos;
aferição de sinais vitais;
higiene; desinfecção de
materiais; preparo e
administração de medicação;
administração de dietas;
cateterismo vesical,
nasogástrico e nasointérico;
preparo de alta hospitalar;
orientações para paciente e/ou
famílias; atividades de
educação para a saúde;
apresentação de seções
científicas; participação em
atividades científicas
promovidas pela Instituição;
intercâmbio de conhecimentos
entre a equipe
multiprofissional; admissão e
alta hospitalar; evolução e
prescrição de enfermagem;
previsão de materiais;
equipamentos e medicamentos
necessários para a assistência;
organização do setor, do posto
de enfermagem e da unidade
do paciente; elaboração,
juntamente com o enfermeiro
responsável, de escala de folgas
e serviços do pessoal de
enfermagem.
Atividades assistenciais, como:
punção venosa; curativos;
exame físico;
encaminhamentos de pacientes
a exames e procedimentos;
aferição de sinais vitais;
higiene; desinfecção de
materiais; preparo e
administração de medicação;
administração de dietas;
cateterismo vesical,
nasogástrico e nasointérico;
preparo de alta hospitalar;
orientações para paciente e/ou
famílias; atividades de
educação para a saúde;
organização do setor, do posto
de enfermagem e da unidade
do paciente.

Diário

N/C

Diário

N/C

Acompanhar as atividades de
gestão de pessoas e de saúde e
segurança do trabalhador

Mensal

N/C

Acompanhar as atividades de
gestão de pessoas e de saúde e
segurança do trabalhador

Mensal

N/C

Mensal

N/C

Acompanhar as atividades de
pesquisa e educação
permanente

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37509159&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014691&infra_hash=736e8cd886fd9af708ccb03a0b8b72fce9975f38c248bc99ae68138d153827db

4/37

19/07/2021

SEI/GOVMG - 32350779 - Anexo

25423679

CSSFÉ

LAR INCLUSIVO,
INTERNAÇÃO,
AMBULATÓRIO DE
FERIDAS E CME

25423679

CSSFÉ

LAR INCLUSIVO,
INTERNAÇÃO,
AMBULATÓRIO DE
FERIDAS E CME

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM

TÉCNICO

25423679

CSSFÉ

SND, INTERNAÇÃO

NUTRIÇÃO

GRADUAÇÃO

ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

9º
PERÍODO

ENFERMAGEM

20

0

20

20

2

420

SEMESTRE

NÃO SABE
INFORMAR

ENFERMAGEM

20

0

20

20

2

420

SEMESTRE

6º
PERÍODO

NUTRIÇÃO
CLÍNICA

2

0

2

2

1

200

SEMESTRE

Atividades assistenciais:
punção venosa, curativos,
exame físico,
encaminhamentos de pacientes
a exames e procedimentos,
preparo pré-operatório de
enfermagem; aferição de sinais
vitais, higiene, desinfecção de
materiais, preparo e
administração de medicação,
administração de dietas,
cateterismo vesical,
nasogástrico e nasointérico;
educativas: preparo de alta
hospitalar, orientações para
paciente e/ou famílias,
atividades de educação para a
saúde; científicas:
apresentação de seções
científicas, participação em
atiidades científicas promovias
pela instituição; intercâmbio de
conhecimentos entre a equipe
multiprofissional; gerenciais e
administrativas: admissão e
alta hospitalar, evolução e
prescrição de enfermagem,
previsão de materiais,
equipamentos e medicamentos
necessários para a assistência,
organização do setor, do posto
de enfermagem e da unidade
do paciente, elaboração,
juntamente com o enfermeiro
responsável, de escala de folgas
e serviços do pessoal de
enfermagem.
Atividades assistenciais:
punção venosa, curativos,
encaminhamentos de pacientes
a exames e procedimentos,
preparo pré-operatório de
enfermagem; aferição de sinais
vitais, higiene, desinfecção de
materiais, preparo e
administração de medicação,
administração de dietas,
educativas: preparo de alta
hospitalar, orientações para
paciente e/ou famílias,
admissão e alta hospitalar,
anotações e registros de
enfermagem, organização do
setor, do posto de enfermagem
e da unidade do paciente.
Conhecer a estrutura e
organização dos setores de
estágio; conhecer as
atribuições da equipe
multiprofissional e de nutrição;
atentar-se para o processo de
trabalho do setor; adquirir
conhecimentos técnicos
científicos relativos ao campo
da nutrição clínica; realizar a
avaliação nutricional e o
diagnóstico nutricional do
paciente; acompanhar a
evolução nutricional;
desenvolver e consolidar
atitudes e preceitos éticos
profissionais; produzir
relatórios de todas as
atividades; interagir com os
pacientes de forma ética e
humanizada; executar ações
integradas com os profissionais

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL
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CSSFÉ

INTERNAÇÃO / LINHA
DE CUIDADOS

25595999

CSSI

UPE - unidade
urgencia e
emergencia

Medicina

25595999

CSSI

UPE / UCA

25595999

CSSI

Gestão de Pessoas

25423679

SERVIÇO SOCIAL

GRADUAÇÃO

4º
PERÍODO

SERVIÇO SOCIAL

1

1

0

1

1

Graduação

Estágio
supervisionado em
9º período
urgencia e
emergência

12

0

12

12

12

117

2 grupos de 12
alunos por
semestre

Enfermagem

Graduação

Estágio
6º período supervisionado em
enfermagem

3

0

3

3

3

180

6 meses

Administração

Graduação

3º período

6

6

0

6

6

180

6 meses

Estágio
supervisionado em
administração

SEMESTRE

de saúde em conformidade
com os princípios do SUS.
Conhecer a estrutura e
organização dos setores de
estágio; conhecer as
atribuições da equipe
multiprofissional e de
assistência social; atentar-se
para o processo de trabalho do
setor; adquirir conhecimentos
técnicos científicos relativos ao
campo da assistência social;
desenvolver e consolidar
atitudes e preceitos éticos
profissionais; produzir
relatórios de todas as
atividades; interagir com os
pacientes de forma ética e
humanizada; executar ações
integradas com os profissionais
de saúde em conformidade
com os princípios do SUS.
Demonstrar um conhecimento
adequado da fisiopatologia das
síndromes e patologias mais
comuns no Pronto
Socorro.
Realizar anamnese e exame
físico dirigido para as queixas
específicas mais comuns em
Pronto Socorros.
Desenvolver diagnósticos
diferenciais para um caso
específico. Apresentar os casos
de forma clara e concisa.
Demonstrar uma compreensão
da utilidade e interpretação de
exames complementares
comumente solicitados.
Apresentar os casos de forma
clara e concisa.
Demonstrar uma compreensão
da utilidade e interpretação de
exames complementares
comumente solicitados.
Desenvolver e auxiliar na
implementação do plano de
tratamento.
Demonstrar habilidade na
realização de procedimentos
básicos mais comuns em
Pronto Socorro
auxiliar na orientação dos
pacientes a respeito das
práticas da Enfermagem;
ajudar na realização de
procedimentos simples e na
administração de remédios;
aplicar vacinas;
realizar encaminhamentos de
exames;
participar das tarefas da rotina
burocrática do setor de
Enfermagem;
ser membro em projetos que
contem com a organização ou
participação dos enfermeiros.
Executar atividades
administrativas na área de
recursos humanos, finanças,
contábil, logística e outras,
dando suporte aos diversos
setores da Fundação;
Nos setores assistenciais
oferecer suporte a equipe,
pacientes, familiares e
visitantesAtuar na solicitação,

A CRITÉRIO DA
FACULDADE

diária

2 x na semana

1 x na semana
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CSSI

Saúde e Segurança

Técnico em Segurança
do trabalho

Técnico

Estágio
supervisionado de
1º período
Técnico em
Segurança do
trabalho

1

0

1

1

1

180

6 meses

2

2

0

2

2

360

12 meses

25595999

CSSI

Reabilitação

Fisioterapia

Graduação

Estágio
supervisionado em
Fisioterapia
7º período
Ortepedica,
Neurologia e
Geriatra

25595999

CSSI

Reabilitação

Fonoaudiologia

Graduação

Estágio
6º período supervisionado em
Fonoaudiologia

1

1

0

1

1

360

12 meses

25595999

CSSI

Reabilitação

Psicologia

Graduação

5º período

1

0

1

1

1

180

6 meses

Estágio
supervisionado em
Psicologia

recebimento, conferência,
armazenamento, controle de
estoque e distribuição de
material de escritório,
medicamentos e produtos para
a saúde, visando atender
necessidades da Instituição;
atuar com a autorização de
trabalho em campo, entregas
de EPI, fazer controle de
documentos (laudos,
treinamentos e normas), fazer
treinamentos na área de
segurança do trabalho e
inspeção de segurança, atuar
no auxílio da coordenação
técnica de segurança de
trabalho, abertura de CAT, fazer
inspeção ambiental,
relacionadas à área de
segurança e área ambiental
como auditorias, Cipa, entrega
de documentação ambiental,
acompanhamento na coleta e
estoque de resíduos, adquirir
novos conhecimentos com
acompanhamento técnico,
inspecionar toda a área de
trabalho, aplicar melhoria,
analisar áreas de risco,
implantar melhorias, seguir
normas de qualidade, elaborar
e auxiliar na elaboração de
PPRA e AET, participar de
treinamentos
avaliação e no tratamento
específico de pacientes adultos,
portadores de doenças
ortopédicas, reumatológicas,
traumáticas, distúrbios
posturais, seqüelas de
amputações, pacientes com
agravos decorrentes do
trabalho, demais problemas
que causem dor e disfunções,
além de abordagem
ergonômica.
Discussão dos aspectos éticos
no atendimento
fonoaudiológico, o papel e as
responsabilidades do
profissional e da família;
Higienização dos componentes
dos equipamentos audiológicos
utilizados durante a avaliação,
que possuem contato direto
com o paciente;
Realização de anamnese em
crianças, adultos e idosos;
Realização da meatoscopia,
audiometria tonal por via área
e óssea e logoaudiometria com
técnicas de mascaramento, de
acordo com a necessidade de
cada caso e Imitanciometria em
crianças, adultos e idosos;
Estudo de casos clínicos;
Exercícios sobre laudo
audiológico;
Observação dos atendimentos.
articular teoria e prática;
possibilitar a análise crítica das
teorias psicológicas
fomentando o processo
de aprendizagem e a reflexão
científica a partir do exercício
da profissão;

2 x na semana

2 x na semana

1 x na semana

1 x na semana
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CSSI

Reabilitação

Serviço Social

Graduação

Estágio
3º período supervisionado em
Serviço Social

2

2

0

2

2

180

6 meses

1

0

1

1

1

180

6 meses

25595999

CSSI

SND

Técnico em nutrição

Técnico

Estágio
supervisionado de
1º período
Técnico em
Nutrição

25595999

CSSI

SND

Nutricionista

Graduação

Estágio
5º período supervisionado em
Nutrição

1

1

0

1

1

180

6 meses

25595999

CSSI

Tecnologia da
Informação

Técnico em Informática

Técnico

1º período

1

0

1

1

1

180

6 meses

Estágio
supervisionado de
Técnico em
Informática

desenvolver postura crítica,
reflexiva e ética mediante o
contexto e as
problemáticas apresentados
em cada situação;
estimular a atitude e a
capacidade de investigação
científica, capacitando-o
para encontrar soluções aos
problemas enfrentados;
incentivar a autonomia do
aluno na busca, sistematização
e produção de
conhecimentos e práticas
necessários à atuação
profissional;
diagnosticar, planejar e
executar programas e/ou
planos de intervenção com
referenciais metodológicos
adequados aos diversos
contextos em que o aluno
possa atuar.
desenvolver a observação
participante, introdução e
domínio dos
instrumentais, conhecendo a
organização institucional, em
geral: serviços,
programas, projetos, ações em
particular: a organização do
setor de Serviço
Social, seus processos de
trabalho e atuação da equipe
técnica junto à realidade
das demandas sociais.
vivenciar situações que
ampliem o conhecimento da
realidade na área de formação
do aluno;
ampliar o conhecimento sobre
a organização profissional e
desempenho profissional;
interagir com profissionais da
área em que irá atuar, com
pessoas que direta ou
indiretamente
se relacionam com as
atividades profissionais, com
vistas a desenvolver e/ou
aperfeiçoar
habilidades e atitudes básicas e
específicas necessárias para a
atuação profissional.
Atendimento ambulatorial e
clinico com avaliação
nutricional, evolução em
prontuário, orientação
nutricional verbal e/ou escrita
para os usuários, ações de
educação em saúde abordando
temas relacionados a
nutrição e alimentação na
unidade de saúde. Discussão
de casos clínicos
e de capítulos de livros,
consenso, diretrizes, RDCs e
artigos científicos.
Construção e execução de
projeto de intervenção.
Construção de materiais
educativos
prestar suporte na
programação de micros,
acompanhar as atividades
relacionadas ao departamento
de informática, tais como,

1 x na semana

1 x na semana

1 x na semana

1 x na semana
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25595999

CSSI

Farmácia

Técnico em Farmácia

Técnico

Estágio
supervisionado de
1º período
Técnico em
Farmácia

25595999

CSSI

Farmácia

Farmacia

Graduação

Estágio
3º período supervisionado em
Farmácia

2

0

2

2

2

180

6 meses

25595999

CSSI

Ambulatório/UAGC

Medicina

Graduação

Estágio
4º período supervisionado em
Semiologia

4

0

4

4

4

117

6 meses

25562039

HAC

COORDENAÇÃO DE
ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

Graduação

144

36

108

36

10

4 HORAS POR
TURNO

1 MÊS

8º
PERÍODO

ENFERMAGEM

1

0

1

1

1

180

6 meses

suporte a Hardwares,
Softwares Windows, Office,
Antivírus, Linux, e Firewall,
prestar suporte a redes e
manutenção física e lógica ,
prestar suporte técnico e
manutenção de hardware,
software, web e rede
Microsoft, prestar suporte aos
clientes da empresa, auxiliar o
desenvolvedor com
manutenções no sistema,
elaborar relatórios com as
atividades, participar do
processo de análise dos novos
softwares e do processo de
compra de softwares e
aplicativos, prestar suporte
técnico e metodológico no
desenvolvimento de sistemas e
demais atividades pertinentes
ao estágio.
conhecer a rotina da farmácia;
observar
como ocorria a dispensação
dos medicamentos; limpar as
prateleiras e verificar o prazo
de
validade dos medicamentos;
cadastrar no sistema os
1 x na semana
medicamentos que estavam
próximos de
atingir a data de validade;
dispensar medicamentos; ler e
interpretar algumas
prescrições; repor
nas prateleiras medicamentos e
produtos gerais.
Planejamento, aquisição,
análise, armazenamento,
distribuição e controle de
medicamentos e correlatos;
desenvolvimento e/ou
manipulação de fórmulas
magistrais e/ou oficinais;
produção de medicamentos e
correlatos; II. Desenvolvimento
de pesquisas e trabalhos
próprios ou em colaboração
1 x na semana
com profissionais de outros
serviços; desenvolvimento de
atividades didáticas; adequação
aos problemas políticos,
sociais, econômicos,
financeiros e culturais do
hospital; III. Estímulo à
implantação e o
desenvolvimento da Farmácia
Clínica.
Realização de exame físico,
desenvolvimento da
elaboração de anamnese,
diária
desenvolvimento da
capacidade de avaliação dos
sintomas e sinais do paciente
As atividades exercidas pelo
PERÍODO INTEGRAL.
estagiário deverão ser
De acordo com a
supervisionadas por
escala de campo do
profissional responsável
estagiário. Estando
designado pela instituição
sob responsabilidade
conveniada e deve ter base na
deste todo o
lei 7.498/86 art 11 inciso 11.
direcionamento
proposto ao aluno.
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HAC

COORDENAÇÃO DE
ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

HAC

COORDENAÇÃO
MÉDICA

MEDICINA

HCM

Unidade de cuidados
prolongados

Graduação de
enfermagem

TÉCNICO

NÃO SE
APLICA

ENFERMAGEM

252

60

192

30

12

4 HORAS POR
TURNO

1 MÊS

PERÍODO INTEGRAL.
As atividades exercidas pelo
De acordo com a
estagiário deverão ser
escala de campo do
supervisionadas por
estagiário. Estando
profissional responsável
sob responsabilidade
designado pela instituição
deste todo o
conveniada e deve ter base na
direcionamento
lei 7.498/86 art 12 e 13.
proposto ao aluno.

PERÍODO INTEGRAL.
As atividades exercidas pelo
De acordo com a
estagiário deverão ser
escala de campo do
supervisionadas por
estagiário. Estando
profissional responsável
sob responsabilidade
designado pela instituição
deste todo o
conveniada e deve ter base na
direcionamento
lei 12.842
proposto ao aluno.

Graduação

10º

MEDICINA

182

60

122

30

40

6 HORAS

Trimestral com
variações

Graduação

a partir do
6° período

Assistência de
Enfermagem em
Cuidados
Paliativos

4

0

4

4

2

720

6 meses

25496059

HCM

Reabilitação

FISIOTERAPIA

Graduação

Sexto

ESTÁGIO EM
FISIOTERAPIA

24

0

24

24

4

96

02 MESES

25496059

HCM

Reabilitação

FONOAUDIOLOGIA

Graduação

Quinto

ESTÁGIO EM
FONOAUDIOLOGIA

12

0

12

12

2

48

02 MESES

25496059

HCM

Reabilitação

TERAPIA OCUPACIONAL

Graduação

Sexto

6

6

0

6

2

48

02 MESES

ESTÁGIO EM
TERAPIA
OCUPACIONAL

Assistência direta ao paciente
hospitalizado
Acompanhamento,
atendimento e discussão de
casos clínicos. Pacientes
crônicos, com sequelas
neurológicas graves, acamados,
contraturados. Bases da
fisioterapia respiratória
(aspiração de TQT e ANOF,
trocas de fixação, auscultas de
tórax, manobras de
desobstrução brônquica e
reexpansão torácica, indicação
de VM / VNI. Análise de
gasometria e correção da
mesma quando necessário.
Reabilitação neurológica.
Atuação em Cuidados
Paliativos.
Acompanhamento,
atendimento e discussão de
casos clínicos. Pacientes
crônicos, com sequelas
neurológicas graves, acamados,
contraturados. Realização do
Blue dye test, desmame de
sondas e gastortomias, oferta
de dietas, treinamento da
musculatura oral e de
deglutição. Treino de fala e
comunicação alternativa.
Acompanhamento,
atendimento e discussão de
casos clínicos. Pacientes
crônicos, com sequelas
neurológicas graves, acamados,
contraturados. Avaliação
postural, confecção de órteses

programa da
instituição
conveniada
deverão se ajustar
ao número de
alunos permitido
simultaneamente.
Dimensionamento
feito com base na
experiência de giro
mensal de turmas
e na avaliação das
coordenações de
área da capacidade
de absorção os
alunos feita em
fevereiro de 2021.
As variações em
relação ao
programa da
instituição
conveniada
deverão se ajustar
ao número de
alunos permitido
simultaneamente.
Dimensionamento
feito com base na
experiência de giro
mensal de turmas
e na avaliação das
coordenações de
área da capacidade
de absorção os
alunos.

Quinzenal

Integral

Integral

Matutino

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=37509159&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110014691&infra_hash=736e8cd886fd9af708ccb03a0b8b72fce9975f38c248bc99ae68138d153827db

10/37

19/07/2021

SEI/GOVMG - 32350779 - Anexo

25496059

HCM

Reabilitação

NUTRIÇÃO

Graduação

Sexto

ESTÁGIO EM
NUTRIÇÃO

6

0

6

6

2

48

02 MESES

25496059

HCM

Reabilitação

PSICOLOGIA

Graduação

Quinto

ESTÁGIO EM
PSICOLOGIA

6

0

6

6

2

48

02 MESES

25496059

HCM

Reabilitação

SERVIÇO SOCIAL

Graduação

Quinto

ESTÁGIO EM
SERVIÇO SOCIAL

12

12

0

12

2

48

02 MESES

25496059

HCM

Bloco Cirúrgico

Enfermagem

Graduação

Quinto

Estágio em

1

1

0

1

1

720

1 ano

para MMSS e sua
aplicabilidade. Alongamento e
posicionamento adequado.
Ênfase em conforto. Analgesia.
Reabilitação motora com
ênfase em independência
funcional.
Identificar a situação da Divisão
de Nutrição e Dietética junto à
estrutura organizacional da
instituição; Identificar as
atribuições técnicoadministrativas do nutricionista
junto aos diferentes setores da
Divisão de Nutrição e Dietética,
para coletividades enfermas;
Identificar, propor normas e
padrões de dietas especiais
quando necessário, realizar
análise das refeições dos
pacientes (texturas, adequação
ao mapa e a necessidade de
alteração); Avaliar o estado
nutricional do paciente a partir
do diagnóstico clínico, exames
laboratoriais e exames
antropométricos; Identificar a
necessidade e propor
adequações nos tratamento
dietoterápicos de acordo com
às características físicas,
socioculturais e psicológicas
dos pacientes; Acompanhar o
preparo e administração de
dietas enterais; Analisar as
características físicas, de
equipamentos e de pessoal,
bem como as finalidades dos
diferentes setores do Serviço
de Nutrição e Dietética;
Planejar e executar programas
de treinamento, para
servidores e funcionários
terceirizados. Orientações de
alta promovendo a educação
alimentar e nutricional para os
pacientes e familiares.
Acompanhamento ao familiar e
ao paciente quando possível.
Atuação em conjunto com o
serviço social para realização
de altas responsáveis. Escuta e
acolhimento. Visitas em
possíveis locais de alta
hospitalar. Discussão de casos
com a psicóloga do hospital de
origem. Acompanhamento no
pós alta.
Acompanhar o atendimento às
famílias dos pacientes
internados; Participar da
corrida de leito; Acompanhar o
assistente social na realização
de visitas domiciliares quando
necessário; Acompanhar o
processo de desospitalização
do paciente e articulação com a
rede de saúde do Município;
Participar das reuniões de
equipe multidisciplinar e
discussão dos casos junto com
supervisor; Participar do
atendimento ao paciente beira
leito; Participar da elaboração
de projetos na área de serviço
social no âmbito hospitalar.
Atividades acordadas

Integral

Vespertino

Vespertino

Semanal
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25496059

HCM

CME

Enfermagem

Graduação

Quinto

25496059

HCM

Ambulatório

Enfermagem

Graduação

Quinto

25496059

HCM

Gestão de Pessoas,
Suprimentos e
Finanças e Custos

Administração

Graduação

Quinto

TÉCNICO

2º
PERÍODO
COMPLETO

TÉCNICO EM PATOLOGIA
CLÍNICA

TÉCNICO

2º
PERÍODO
COMPLETO

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

FARMÁCIA

GRADUAÇÃO

8º
PERÍODO

HRBJA

SND

NUTRIÇÃO

GRADUAÇÃO

HRBJA

SND

NUTRIÇÃO

GRADUAÇÃO

HRBJA

RAIO-X/TOMOGRAFIA

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA

25554710

HRBJA

LABORATÓRIO DE
ANÁLISES CLÍNICAS

25554710

HRBJA

25554710

25554710

25554710

Enfermagem
Estágio em
Enfermagem
Estágio em
Enfermagem
Estágio
supervisionado em
administração

1

0

1

1

1

720

1 ano

1

1

0

1

1

720

1 ano

6

6

0

6

3

180

6 meses

6

0

6

6

2

400

06 MESES

2

0

2

2

1

400

06 MESES

FARMÁCIA
BIOQUÍMICA

4

0

4

4

2

360

06 MESES

9º
PERÍODO

UAN

6

0

6

6

2

270

45 DIAS

9º
PERÍODO

NUTRIÇÃO
CLÍNICA

6

6

0

6

2

270

45 DIAS

instituição
Atividades acordadas
instituição
Atividades acordadas
instituição
Atividades coorelatadas ao
recursos humanos, finanças,
suprimentos, custos, logística e
outras.
Acompanhamento de
realização de exames
radiológicos na Unidade de
Internação e Pronto
Atendimento
- Acompanhamento na coleta e
realização de exames da
Unidade de Internação e
Pronto Atendimento
Acompanhamento na coleta e
realização de exames da
Unidade de Internação e
Pronto Atendimento
Todas as atividades deverão
estar de acordo com o
protocolo e/ou prescrição do
nutricionista responsável
técnico a saber: conhecer as
normas de funcionamento de
um hospital, sua dinâmica e
organograma; acompanhar os
procedimentos de seleção,
aquisição, pré-preparo, preparo
e distribuição das refeições
terceirizadas; acompanhar
avaliação e aprovação de
cardápios para a população
sadia e ênferma; atividades de
educação nutricional; participar
do processo de gestão de
recursos humanos.
Acompanhamento da gestão
do contrato do fornecimento
de refeições, assim como da
fiscalização e dos
procedimentos necessários à
correta execução física e
financeira, verificando
procedimentos administrativos
e relatórios da fiscalização;
bem como outros que o
nutricionista responsável pela
unidade considerar relevantes.
As atividades deverão estar de
acordo com o protocolo e/ou
prescrição do nutricionista
responsável técnico, a saber:
conhecer as normas de
funcionamento de um hospital,
sua dinâmica e organograma;
identificar as atribuições e
atividades desenvolvidas por
nutricionistas na área;
identificar as dietas normais e
modificadas padronizadas pela
UAN; avaliar adequação das
dietas para atender as
necessidades dos pacientes;
saber interpretar exames
bioquímicos e correlacioná-los
com o estado clínico e
nutricional; participar da
avaliação do estado nutricional
de pacientes; realizar estudos

Semanal
Semanal

Semanal

DIÁRIO

O uso do
dosímetro é
responsabilidade
do aluno, previsto
no Contrato
firmado com a
instituição de
ensino.

DIÁRIO

DIÁRIO

DIÁRIO

DIÁRIA
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HRBJA

UNIDADE DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA E CTI

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

TÉCNICO

MÓDULO
IV

ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM AO
USUÁRIO EM
SITUAÇÕES DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

28

0

28

28

7

100

04 SEMANAS

28

0

28

28

7

100

04 SEMANAS

24

0

24

24

6

360

12 SEMANAS

25554710

HRBJA

CLÍNICA CIRÚRGICA,
CME E BLOCO

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

TÉCNICO

MÓDULO
IV

ASSISTÊNCIA DE
ENFERMAGEM AO
USUÁRIO NO
PERÍODO
PERIOPERATÓRIO

25554710

HRBJA

CLÍNICA MÉDICA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

8º AO 12º
PERÍODO

INTERNATO
HOSPITALAR EM
CLÍNICA MÉDICA

HRBJA

CLÍNICA CIRÚRGICA,
BLOCO CIRÚRGICO,
UNIDADE DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA E
AMBULATÓRIO DE
EGRESSOS.

25554710

HRBJA

UNIDADE DE
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

25511302

HRJP

25554710

Enfermaria: Feminina,
Masculina I e II,
Pediatria, UTI Adulto,
UTI Neonatal, UTI
Pediátrica , Centro
Cirúrgico e
Maternidade

GRADUAÇÃO

8º AO 12º
PERÍODO

INTERNATO EM
CIRURGIA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

8º AO 12º
PERÍODO

INTERNATO EM
URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA

60

30

30

30

6

100

04 SEMANAS

ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

9º

ENFERMAGEM

20

20

0

20

2

420

SEMESTRE

MEDICINA

24

0

24

24

6

360

12 SEMANAS

de caso; planaejar e executar
orientação nutricional sob
supervisão.
Curativos; manipulação de
sondas e drenos; aferição dos
sinais vitais; higienização de
pacientes; identificar situações
de parada cardiorrespiratória;
realizar ECG; realizar manobras
de ressuscitação; interpretar
prescrição médica; preparar
carro de emergência; preparo e
administração de
medicamentos; identificar as
arritmias cardíacas;
manipulação de diferentes
tipos de cateteres; mensurar
PVC; realizar registros: balanço
hídrico; monitorização do
paciente em estado grave;
cuidados gerais com pacientes
em estado grave; auxilio em
sutura; administração de
oxigenoterapia; administração
de nebulizações; entre outros
pertinentes a profissão.
Acompanhamento das
atividades na clinica cirúrgica,
bloco e CME. Os alunos
desenvolverão atividades de
natureza técnica, visando o
conhecimento prático que são
cabíveis ao futuro profissional
técnico em enfermagem
(exemplo: curativos, vivência
de bloco cirúrgico e central de
material esterilizado,
administração de medicações,
higienização, arrumação de
leitos, preparação para exames,
retirada de pontos, demais
orientações pertinentes à sua
área de atuação, relatórios,
etc).
Corrida de leitos, transporte
interno e externo de pacientes,
discussão de exames de
imagem e laboratoriais e
discussãode casos clínicos.
Atividades no setor de clínica
cirúrgica, urgência e
emergência,bloco cirúrgico e
ambulatório de egressos e
discussão de casos.
Acompanhamento e evolução
dos pacientes nas salas
vermelha, laranja e amarela.
Discussão de casos.
Atividades assistenciais:
punção venosa, curativos,
exame físico,
encaminhamentos de pacientes
a exames e procedimentos,
preparo pré-operatório de
enfermagem; aferição de sinais
vitais, higiene, desinfecção de
materiais, preparo e
administração de medicação,
administração de dietas,
cateterismo vesical,
nasogástrico e nasointérico;
educativas: preparo de alta
hospitalar, orientações para
paciente e/ou famílias,

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA

DIÁRIA
SEMANAL
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25511302

HRJP

25511302

HRJP

CENTRO DE
REABILITAÇÃO

CENTRO DE
REABILITAÇÃO

FISIOTERAPIA

GRADUAÇÃO

9º

ATENÇÃO
SECUNDÁRIA I

FISIOTERAPIA

GRADUAÇÃO

9º
PERÍODO

ATENÇÃO
SECUNDÁRIA II

4

4

0

4

2

235

SEMESTRE

4

4

0

4

2

235

SEMESTRE

atividades de educação para a
saúde; científicas:
apresentação de seções
científicas, participação em
atividades científicas promovias
pela instituição; intercâmbio de
conhecimentos entre a equipe
multiprofissional; gerenciais e
administrativas: admissão e
alta hospitalar, evolução e
prescrição de enfermagem,
previsão de materiais,
equipamentos e medicamentos
necessários para a assistência,
organização do setor, do posto
de enfermagem e da unidade
do paciente, elaboração,
juntamente com o enfermeiro
responsável, de escala de folgas
e serviços do pessoal de
enfermagem.
Conhecer a estrutura e
organização dos setores de
estágio; conhecer as
atribuições da equipe
multiprofissional e de
fisioterapia; atentar-se para o
processo de trabalho do setor;
adquirir conhecimentos
técnicos científicos relativos ao
campo da fisioterapia aplicáveis
espaço do Centro de
Reabilitação; elaborar o
diagnóstico cinesiológicofuncional e plano de
tratamento; aplicar o plano de
tratamento fisioterápico;
acompanhar e registrar a
evolução do tratamento
fisioterápico; decidir alta
fisioterápica e
encaminhamentos em conjunto
com a equipe; desenvolver e
consolidar atitudes e preceitos
éticos profissionais; produzir
relatórios de todas as
atividades; interagir com os
pacientes de forma ética e
humanizada; executar ações
integradas com os profissionais
de saúde em conformidade
com os princípios do SUS
Conhecer a estrutura e
organização dos setores de
estágio; conhecer as
atribuições da equipe
multiprofissional e de
fisioterapia; atentar-se para o
processo de trabalho do setor;
adquirir conhecimentos
técnicos científicos relativos ao
campo da fisioterapia aplicáveis
espaço do Centro de
Reabilitação; elaborar o
diagnóstico cinesiológicofuncional e plano de
tratamento; aplicar o plano de
tratamento fisioterápico;
acompanhar e registrar a
evolução do tratamento
fisioterápico; decidir alta
fisioterápica e
encaminhamentos em conjunto
com a equipe; desenvolver e
consolidar atitudes e preceitos
éticos profissionais; produzir
relatórios de todas as

SEMANAL

SEMANAL
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HRJP

HRJP

FARMÁCIA
HOSPITALAR

SERVIÇO SOCIAL

FARMÁCIA

SERVIÇO SOCIAL

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

8º

FARMÁCIA
HOSPITALAR

8

8

0

8

2

120

SEMESTRE

6º

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO
SUPERVISIONADO
I

4

4

0

4

2

170

SEMESTRE

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO
SUPERVISIONADO
II

4

0

4

4

2

170

SEMESTRE

4

4

0

4

2

170

SEMESTRE

25511302

HRJP

SERVIÇO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL

GRADUAÇÃO

7º

25511302

HRJP

SERVIÇO SOCIAL

SERVIÇO SOCIAL

GRADUAÇÃO

8º

ESTÁGIO
OBRIGATÓRIO

atividades; interagir com os
pacientes de forma ética e
humanizada; executar ações
integradas com os profissionais
de saúde em conformidade
com os princípios do SUS.
Atividades na central de
abastecimento farmacêutico
(gerenciamento de estoque dos
medicamentos); na farmácia
Dispensação (atendimento às
prescrições médicas,
unitarização de medicamentos,
reposição/pedidos); Atividades
no serviço de Farmácia clínica
(discussões de casos, nas visitas
ao leito ajudar na compilação
de dados e/ou produção
científica com estudos sobre
medicamentos)
Estágio Curricular
I:desenvolvimento de
habilidades com relação a
compreensão das políticas
sociais especificas da realidade
profissional; caracterização da
população usuária, estudo de
demandas e elaboração de
projetos de intervenção. 2 Estágio Curricular II:
desenvolvimento de
habilidades com relação a
formulação de estratégias de
ação, definição dos
instrumentais de trabalho,
reconstrução dos objetos de
intervenção e avaliação dos
produtos do trabalho. 3 Estágio Curricular III:
desenvolvimento de
habilidades com relação a
coordenação de frentes de
trabalho, sistematização da
prática profissional, avaliação
do desenvolvimento dos
projetos, impacto da atuação
profissional junto à população
usuária dos serviços sociais.
Estágio Curricular II:
desenvolvimento de
habilidades com relação a
formulação de estratégias de
ação, definição dos
instrumentais de trabalho,
reconstrução dos objetos de
intervenção e avaliação dos
produtos do trabalho. Inserção
sócio-institucional permanente.
Estudo de demandas e
elaboração de projetos.
Identificação e formulação de
estratégias profissionais.
Reconstrução dos objetos de
intervenção/apropriação dos
instrumentais de trabalho.
Participação nos projetos
desenvolvidos e nas reuniões
de equipe em que as ações são
planejadas e avaliadas;
participação nos encontros da
equipe de trabalho, destinados
aos estudos de
casos;participação em
atividades intra e extrainstitucionais.
Estágio Curricular III:
desenvolvimento de

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL

SEMANAL
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SUPERVISIONADO
II

habilidades com relação a
coordenação de frentes de
trabalho, sistematização da
prática profissional, avaliação
do desenvolvimento dos
projetos, impacto da atuação
profissional junto à população
usuária dos serviços
sociais.Observação e
acompanhamento dos
atendimentos realizados;
sistematização de dados e
confecção de relatórios;
acompanhamento das ações de
competência do Serviço Social,
com discussões referentes à
prática profissional: trabalho
multidisciplinar; demandas
apresentadas à profissão;
questões institucionais;
participação em atividades
intra e extra-institucionais

25228164

IRS

ESPAÇO
TERAPÊUTICO

PSICOLOGIA

GRADUAÇÃO

5º

ESTÁGIO EM
SAÚDE MENTAL

30

0

30

30

5

40

SEMESTRAL

Realização de Oficinas
Terapêuticas em Saúde Mental.

25228164

IRS

Unidades de
Internação
(Alas masculinas e
femininas).

TERAPIA OCUPACIONAL

GRADUAÇÃO

5º

ESTÁGIO EM
SAÚDE MENTAL

30

30

0

30

5

40

SEMESTRAL

Realização de Oficinas
Terapêuticas em Saúde Mental.

25228164

25228164

25228164

IRS

IRS

IRS

Unidades de
Internação
(Alas femininas).

Unidades de
Internação
(Alas masculinas).

ESPAÇO
TERAPÊUTICO

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

5º

5º

5º

INTERNATO EM
SAÚDE MENTAL

INTERNATO EM
SAÚDE MENTAL

INTERNATO EM
SAÚDE MENTAL

50

50

50

0

0

25

50

50

25

25

25

25

5

5

5

80

80

80

SEMESTRAL

SEMESTRAL

SEMESTRAL

Prática em saúde mental junto
às equipes das unidades
desenvolvendo as seguintes
atividades: treinamento em
acolhimento do paciente,
entrevista e exame psiquiátrico,
elaboração de hipótese
diagnóstica, trabalho ativo nas
altas hospitalares com
discussões com as equipes dos
serviços substitutivos e atenção
primária e participação nas
reuniões de equipe para
discussão dos casos..
Prática em saúde mental junto
às equipes das unidades
desenvolvendo as seguintes
atividades: treinamento em
acolhimento do paciente,
entrevista e exame psiquiátrico,
elaboração de hipótese
diagnóstica, trabalho ativo nas
altas hospitalares com
discussões com as equipes dos
serviços substitutivos e atenção
primária e participação nas
reuniões de equipe para
discussão dos casos.
Prática em saúde mental junto
às equipes das unidades
desenvolvendo as seguintes
atividades: treinamento em
acolhimento do paciente,
entrevista e exame psiquiátrico,
elaboração de hipótese
diagnóstica, trabalho ativo nas
altas hospitalares com
discussões com as equipes dos
serviços substitutivos e atenção
primária e participação nas
reuniões de equipe para
discussão dos casos..

O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.
O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.

O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.

O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.

O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.
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MOV

SND

Nutrição

Graduação

9º período

Estágio
Supervisionado
com ênfase em
área específica

8

8

0

8

4

240

trimestral

UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO - UAN/ SND
Identificar e realizar
diagnósticos das áreas de
trabalho quanto à estrutura
física, às características das
instalações e aos equipamentos
e utensílios do local.
Possibilitar ao acadêmico
conhecer e avaliar os processos
tecnológicos aplicados a
alimentos identificar e analisar
as normas de higiene,
segurança microbiológica e
segurança no trabalho,
desenvolver habilidades para o
controle de qualidade na
produção de refeições.
Proporcionar ao acadêmico a
oportunidade de acompanhar
o planejamento de cardápios,
administração de recursos
humanos, bem como os
processos de armazenamento,
pré-preparo, preparo,
distribuição, registro e controle
das refeições.
Desenvolver espírito de equipe
e liderança, aspectos relevantes
nos relacionamentos
interpessoais com chefias,
funcionários e clientes em uma
UAN.

Semanal

NUTRIÇÃO CLÍNICA
Identificar a situação da Divisão
de Nutrição e Dietética junto à
estrutura organizacional da
instituição.
Identificar as atribuições
técnico-administrativas do
nutricionista junto aos
diferentes setores da Divisão
de Nutrição e Dietética, para
coletividades enfermas;
Identificar, propor normas e
padrões de dietas especiais
quando necessário, realizar
análise das refeições dos
pacientes (texturas, adequação
ao mapa e a necessidade de
alteração).
Avaliar o estado nutricional do
paciente a partir do diagnóstico
clínico, exames laboratoriais e
exames antropométricos;
Identificar a necessidade e
propor adequações nos
tratamento dietoterápicos de
acordo com às características
físicas, socioculturais e
psicológicas dos pacientes;
Acompanhar o preparo e
administração de dietas
enterais;
Analisar as características
físicas, de equipamentos e de
pessoal, bem como as
finalidades dos diferentes
setores do Serviço de Nutrição
e Dietética;
Planejar e executar programas
de treinamento, para
servidores e funcionários
terceirizados.
Orientações de alta
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promovendo a educação
alimentar e nutricional para os
pacientes e familiares;

25738232

MOV

GO

Medicina (Ginecologia e
Obstetrícia)

25738232

MOV

NEO

Medicina
(Pediatria/Neonatologia)

25738232

25738232

MOV

MOV

GO

GO

25725348

HRAD

Coordenação de
Assistência
Farmacêutica

25725348

HRAD

Clinica Cirurgica II

Enfermagem

Técnico em enfermagem

Internato

Estágio
Supervisionado
com ênfase em
área específica

54

27

27

27

18

360

trimestral

Graduação

Internato

Estágio
Supervisionado
com ênfase em
área específica

12

0

12

12

4

360

trimestral

Graduação

A partir do
7º período

Estágio
Supervisionado
com ênfase em
área específica

16

16

0

16

8

360

trimestral

Técnico

Não se
aplica

Estágio
Supervisionado
com ênfase em
área específica

10

0

10

10

5

360

trimestral

Graduação

Técnico em Farmácia

Técnico

3º

Fisioterapia

Graduação

7º

Estágio
Supervisionado
em Farmácia
Hospitalar

Fisioterapia em
Ortopedia e
Traumatologia

36

0

36

36

6

60

Semestral

60

0

60

30

4

16

Semestral

BANCO DE LEITE
Reconhecimento dos
procedimentos de extração e
coleta do Leite Humano (1ª
semana): o estagiário
acompanhará na primeira
semana as atividades realizadas
no banco de leite concernentes
à extração do leite humano e
visitará, junto com a rota, os
pontos de coleta do leite
humano extraído pelas
doadoras.
Processamento de leite
humano (2ª semana): o
estagiário acompanhará todo o
processamento do leite
humano – degelo, seleção,
classificação, re-envase e
pasteurização.
Lactário e berçário (3ª e 4ª
semanas): o estagiário irá
acompanhar todo o
funcionamento do lactário e
fluxo do leite processado até o
consumo pelo recém-nascido.
Projeto com base na demanda
do serviço: após as primeiras 4
semanas de reconhecimento
de todo o serviço, a equipe do
serviço, juntamente com o
supervisor e estagiário farão o
levantamento de um projeto a
ser desenvolvido em 4
semanas.
Acompanhamento em
atividades de pronto
atendimento, bloco obstétrico,
enfermarias, ambulatorios, CTI
materno e banco de leite
Acompanhamento de cuidados
ao recém nascido em bloco
obstétrico e alojamento
conjunto
Acompanhamento em
atividades de pronto
atendimento, bloco obstétrico,
enfermarias, ambulatorios, CTI
materno e banco de leite
Cuidados em enfermarias e
pronto atendimento
Acompanhar e desenvolver
atividades técnicas em
farmácia hospitalar na Central
de Abastecimento
Farmacêutico, Central de
Fracionamento e
Individualização de Doses,
dispensação de medicamentos
na farmácia central e farmácia
satélite do bloco cirúrgico.
Avaliação dos pacientes em pré
e/ou pós-operatório de
cirurgias ortopédicas com
atendimento que aborde as
necessidades específicas dos
mesmos, de acordo com a fase
de cicatrização do tecido.
Aplicação de técnicas para
aliviar a dor; restaurar e/ou

2x semana

2x semana

Diário

Diário

Integral

Integral
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25725348

HRAD

Clinica Cirurgica II

Fisioterapia

Graduação

8º

Fisioterapia em
Ortopedia e
Traumatologia

60

0

60

30

4

16

Semestraç

25725348

HRAD

Alojamento Conjunto,
Bloco Obstétrico,
Casa da Gestante

Fisioterapia

Graduação

7º

Fisioterapia na
Saúde da Mulher

60

30

30

30

6

12

Semestral

25725348

HRAD

Alojamento Conjunto,
Bloco Obstétrico,
Casa da Gestante

Fisioterapia

Graduação

8º

Fisioterapia na
Saúde da Mulher

60

30

30

30

6

12

Semestral

manter a amplitude de
movimento e força muscular;
evitar e/ou prevenir edemas;
treinar atividades de vida diária
(AVD´s), propriocepção e
marcha, de acordo com cada
caso. Orientações quanto a
cuidados, postura e exercícios
domiciliares a serem
executados após a alta
hospitalar
Avaliação dos pacientes em pré
e/ou pós-operatório de
cirurgias ortopédicas com
atendimento que aborde as
necessidades específicas dos
mesmos, de acordo com a fase
de cicatrização do tecido.
Aplicação de técnicas para
aliviar a dor; restaurar e/ou
manter a amplitude de
movimento e força muscular;
evitar e/ou prevenir edemas;
treinar atividades de vida diária
(AVD´s), propriocepção e
marcha, de acordo com cada
caso. Orientações quanto a
cuidados, postura e exercícios
domiciliares a serem
executados após a alta
hospitalar
Leitura do partograma,
posicionamento da parturiente
a fim de facilitar o trabalho de
parto, alivio de tensões através
de terapia manual. Avaliação
de puérperas e exercícios
circulatórios, respiratórios e
deambulação a fim de prevenir
trombose e liberar flatos que
causam desconforto;
orientações quanto à
amamentação; treino de
músculos do assoalho pélvico a
fim de prevenir incontinência
urinária e prolapsos; avaliação
de diástase abdominal e
orientações. Alívio de dores e
desconfortos
musculoesqueléticos das
gestantes, oferecer orientações
sobre amamentação, cuidados
na gestação, parto e puerpério;
Higienização facial.
Leitura do partograma,
posicionamento da parturiente
a fim de facilitar o trabalho de
parto, alivio de tensões através
de terapia manual. Avaliação
de puérperas e exercícios
circulatórios, respiratórios e
deambulação a fim de prevenir
trombose e liberar flatos que
causam desconforto;
orientações quanto à
amamentação; treino de
músculos do assoalho pélvico a
fim de prevenir incontinência
urinária e prolapsos; avaliação
de diástase abdominal e
orientações. Alívio de dores e
desconfortos
musculoesqueléticos das
gestantes, oferecer orientações
sobre amamentação, cuidados
na gestação, parto e puerpério;
Higienização facial.

Integral

Inteegral

Integral
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HRAD

Clinica Médica, Clinica
Cirurgica I, Clinica
Cirurgica II, Pediatria,
CTI adulto

Fisioterapia

Graduação

9º

Fonoaudiologia

Graduação

7º

Fisioterapia
Cardiorrespiratória

60

0

60

30

CM: 2 CCI:1 CCII:1
Pediatria: 1 CTI
adulto: 1

40

Semestral

Estágio
Supervisionado
Profissionalizante

15

0

15

15

1

80

Semestral

25725348

HRAD

Pediatria, Alojamento
Conjunto,
ambulatório, Clinica
Médica

25725348

HRAD

Clinica Médica,
Pronto Socorro, CTI
adulto

Medicina

Graduação

9º

Atenção a saúde
do adulto abordagem clínica

40

0

40

40

PA: 2 CM:4 CTI
adulto: 1

200

Semestral

25725348

HRAD

Clinica Médica,
Pronto Socorro, CTI
adulto

Medicina

Graduação

10º

Atenção a saúde
do adulto abordagem clínica

40

0

40

40

PA: 2 CM:4 CTI
adulto: 1

200

Semestral

25725348

HRAD

Medicina

Graduação

9º

40

0

40

40

400

Semestral

Clinica Cirurgica II,
Clinica Cirurgica I,
Bloco Cirurgico,
Pronto Socorro,
Ambulatório

Atenção a saúde
do adulto abordagem
cirurgica

CCII: 4 CCI:4 Bloco
Cirurgico: 2 PA e
ambulatório: 2

Atuação na área de
Pneumologia, com abordagem
nas doenças
cardiorrespiratórias, dando
ênfase ao atendimento de
adultos internados em Clínica
Médica, com distúrbios
ventilatórios crônicos, em uso
de oxigenoterapia, acamados e
traqueostomizados; e
atendimento na Clínica
Cirúrgica I, II e Pediatria, com
atendimento de adultos em
pós-operatório de cirurgia geral
com comprometimento
ventilatório. Atuação na área
de Pneumologia, com
abordagem nas doenças
cardiorrespiratórias, dando
ênfase ao atendimento de
adultos intubados,
traqueostomizados ou com
distúrbios ventilatórios
crônicos. Atendimento aos
pacientes portadores de
doenças pulmonares e
cardiológicas internados na UTI
adulto. Realizar a
sistematização da assistência
de fisioterapia, de acordo com
a Lei do Exercício profissional e
o Código de Ética. Integrar-se
com a equipe multiprofissional
, identificando situações ou
problemas que necessitem de
sugestões conjuntas para sua
resolução.
Atuação nas disfagias.
identificar as possíveis
alterações funcionais que
interferem na fase oral e
faríngea da deglutição.
Realização de triagem,
avaliação, habilitação e
reabilitação das funções
orofaciais e da comunicação
humana. estimulação e manejo
do aleitamento materno para a
adequada posição na
amamentação, orientação a
equipes de saúde e mães,
Triagem Auditiva Neonatal
(Teste da Orelhinha) .
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em pacientes
internados ou atendidos pelo
hospital, sempre sob a
supervisão de um médico
preceptor, e acompanharão as
demais atividades da equipe
assistencial, principalmente do
médico.
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em pacientes
internados ou atendidos pelo
hospital, sempre sob a
supervisão de um médico
preceptor, e acompanharão as
demais atividades da equipe
assistencial, principalmente do
médico
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em pacientes
internados ou atendidos pelo
hospital, sempre sob a
supervisão de um médico
preceptor, além de

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral
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HRAD

Clinica Cirurgica II,
Clinica Cirurgica I,
Bloco Cirurgico,
Pronto Socorro,
Ambulatório

HRAD

Alojamento Conjunto,
PA Obstétrico, Casa
da Gestante,
Ambulatório, Bloco
Obstétrico e pré parto

HRAD

Alojamento Conjunto,
PA Obstétrico, Casa
da Gestante,
Ambulatório, Bloco
Obstétrico e pré parto

HRAD

Pediatria, Alojamento
Conjunto, Bloco
Obstétrico, CTI
Neonatal - Cuidados
Intermediários

25725348

HRAD

Pediatria, Alojamento
Conjunto, Bloco
Obstétrico, CTI
Neonatal - Cuidados
Intermediários

25725348

HRAD

25725348

25725348

25725348

25725348

Clinica Cirurgica I,
Clinica Cirurgica II,
Alojamento Conjunto,
CTI, Pediatria e Clinica
médica

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Graduação

Graduação

Graduação

Graduação

10º

Atenção a saúde
do adulto abordagem
cirurgica

9º

Atenção a saúde
da Mulher

10º

Atenção a saúde
da Mulher

9º

Atenção a saúde
da Criança

Atenção a saúde
da Criança

Medicina

Graduação

10º

Nutrição

Graduação

8º

Estágio
Supervisionado
em Nutrição
Clínica

40

40

40

40

0

0

0

0

40

40

40

40

40

CCII: 4 CCI:4 Bloco
Cirurgico: 2 PA e
ambulatório: 2

400

Semestral

40

AC:4 CG:01 Pre
parto: 01 Bloco
Obstétrico: 01 PA:
01 Ambulatório: 01

280

Semestral

40

AC:4 CG:01 Pre
parto: 01 Bloco
Obstétrico: 01 PA:
01 Ambulatório: 01

280

Semestral

40

AC: 3 Pediatria: 4
Cuidados
Intermediários: 1
BO:1

100

Semestral

100

Semestral

240

Semestral

40

0

40

40

AC: 3 Pediatria: 4
Cuidados
Intermediários: 1
BO:1

40

0

40

40

6

acompanhar procedimentos
cirúrgicos e as demais
atividades da equipe
assistencial, principalmente do
médico.
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em pacientes
internados ou atendidos pelo
hospital, sempre sob a
supervisão de um médico
preceptor, além de
acompanhar procedimentos
cirúrgicos e as demais
atividades da equipe
assistencial, principalmente do
médico.
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em pacientes
internadas ou atendidas pelo
hospital, sempre sob a
supervisão de um médico
preceptor, e acompanharão
partos (cirúrgicos e naturais),
além as demais atividades da
equipe assistencial,
principalmente do médico.
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em pacientes
internadas ou atendidas pelo
hospital, sempre sob a
supervisão de um médico
preceptor, e acompanharão
partos (cirúrgicos e naturais),
além as demais atividades da
equipe assistencial,
principalmente do médico.
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em crianças e
recém-nascidos internados ou
atendidos pelo hospital,
sempre sob a supervisão de um
médico preceptor, e
acompanharão as demais
atividades da equipe
assistencial, principalmente do
médico.
Avaliação clínica (anamnese e
exame físico) em crianças e
recém-nascidos internados ou
atendidos pelo hospital,
sempre sob a supervisão de um
médico preceptor, e
acompanharão as demais
atividades da equipe
assistencial, principalmente do
médico.
Participar da organização e
gerenciamento de serviços de
saúde . Participar da prescrição
dietoterápica dos clientes.
Conhecer o manual de normas
e rotinas do serviço de
nutrição. Conhecer,
acompanhar e elaborar
fórmulas dietéticas utilizadas
na nutrição enteral. Promover,
juntamente com a equipe
multidisciplinar ações de
promoção à saúde. Conhecer
os clientes internados e as
principais patologias. Atuação
nas rotinas dietoterápicas;
desenvolvimento de atividades
inerentes à nutrição clínica,
dentre elas: Triagem
nutricional; Avaliação do

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral

Integral
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HRAD

Serviço de Nutrição e
Dietética - SND

Nutrição

Graduação

8º

Estágio
Supervisionado
em Administração
em Serviços de
Alimentação

25725348

HRAD

Clínica Médica,
Cirurgica I e Cirurgica
II, Pediatria,
Alojamento conjunto,
Pronto socorro

Serviço Social

Graduação

A partir do
7º

Estágio
Supervisionado
Profissionalizante

25725348

HRAD

25725348

Alojamento Conjunto, Técnico em Enfermagem
Bloco Cirurgico, CME,
Clinica Médica,
Pronto Atendimento,
Clinica Cirurgica II,
Clinica Médica

Técnico

A partir do
3º ano

Estágio
Supervisionado
em Área
Hospitalar

6

6

0

6

1

240

Semestral

20

0

20

20

2

80

Semestral

30

0

30

30

BC:2 CME:2 CM:4
PA:2 CCII :4 CM:4
AC: 2

132

Semestral

estado nutricional:
antropometria, bioquímica,
física e avaliação subjetiva
global; Diagnóstico nutricional;
Prescrição dietética; Estudos de
casos clínicos; Treinamento de
funcionários.
Acompanhamento da rotina do
nutricionista no SND.
Caracterização da unidade.
Aplicação do check list RDC
275. Descrição do
funcionamento de cada setor
do SND. Elaboração e análise
do cardápio servido no local.
Controle de temperatura,
custo, resto – ingesta,
desperdício, percapta. Controle
de estoque. Avaliação de
recursos humanos. Elaboração
de manual de boas práticas e
POPS. Palestra e treinamento
para manipuladores de
alimentos.
Acompanhar as visitas,
abordagem social, acolhimento
e orientamento social,
acompanhamento de rounds
de discussão, visita de leito,
atendimento às vitimas de
violencia, humanização das
demandas, acompanhamento
de transferencias e pós óbito.
O aluno deverá identificar
situações de parada
cardiorrespiratória, higienizar
mãos, calçar luva estéril para
realização de procedimentos,
montar mesa cirúrgica, realizar
anotações de enfermagem,
realizar eletrocardiograma
(ECG), interpretar prescrição
médica, realizar registros:
balanço hídrico, colocar e
retirar comadre e papagaio,
instalar alimentação por sonda
enteral, instalar cateter de
oxigênio, realizar banhos (leito,
cadeira, deambulando), realizar
enfaixamento, realizar higiene
oral, íntima e couro cabeludo,
realizar mudanças de decúbito,
selecionar materiais para cada
tipo de procedimento, aplicar
injeções: IM, SC, ID e EV,
preparar e instalar soro,
controlar gotejamento de soro,
realizar checagem na
prescrição de enfermagem,
realizar inalação, realizar
punção venosa periférica,
realizar curativos, manusear
drenos, cateteres e sondas e
descartar resíduos. deverá
observar e acompanhar a
realização de teste do pezinho,
realização de dobra de campos
e capotes cirúrgicos,
posicionamento do paciente na
mesa cirúrgica, preparação de
caixas cirúrgicas além de
realizar e praticar aplicação de
injeção IM, SC, ID e EV, auxiliar
a puérpera na amamentação,
higienizar o coto umbilical,
mensurar peso, altura,
circunferência cefálica,

Integral
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HJK

HJK

Unidades de
Internação e
Maternidade

CTI Adulto

Técnico em Enfermagem

Enfermagem

Técnico

À partir do
3º módulo

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

Graduação

À partir do
10º
período

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

À partir do
6º período

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

À partir do
6º período

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

HJK

Unidade de
Internação Ala A

25539684

HJK

Unidade de
Internação Ala C
Unidade de
Internação Ala D

Enfermagem

Graduação

25539684

HJK

Maternidade

Enfermagem

Graduação

25539684

Enfermagem

Graduação

À partir do
6º período

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

150

24

144

60

24

36

90

0

108

30

24

36

25

6

6

240

300

50

Semestral

Semestral

Semestral

18

0

18

18

6

200

Semestral

72

36

36

36

6

100

Semestral

abdominal e torácica, realizar
banho e higiene do recémnascido, montar leito para
receber o paciente pós
operado, preparar e instalar
soro, controlar gotejamento de
soro, realizar punção venosa
periférica, manusear drenos,
cateteres e sondas, prestar
atendimento em bloco
cirúrgico, descontaminar,
limpar, esterilizar ou
desinfectar diversos tipos de
materiais, realizar curativos
cirúrgicos, acompanhar
paciente na sala de
recuperação, transferir
paciente mesa
cirúrgica/maca/cama.
As atividades que serão
desenvolvidas estarão voltadas
para a assistência do paciente,
prevenção e promoção da
saúde. Visando
realizar/acompanhar os
cuidados integrais básicos
como admissão do paciente ,
orientar, ouvir e responder
quaisquer duvidas a respeito da
internação , praticar visita de
enfermagem, aferir dados vitais
, banho, arrumação de leitos,
punção venosa, administração
de medicamentos , curativos ,
evolução de enfermagem ,
auxiliar o enfermeiro na
passagem de sondas ,
participar de estudos de casos ,
treinamentos e palestras.
Avaliação e atendimento aos
pacientes internados,
envolvendo ações assistenciais
e gerenciais pertinentes à
profissão da enfermagem.
Orientações aos pacientes e
cuidadores sobre cuidados
gerais durante a internação,
pertinentes à assistência de
enfermagem.
Avaliação e atendimento aos
pacientes internados,
envolvendo ações assistenciais
e gerenciais pertinentes à
profissão da enfermagem.
Orientações aos pacientes e
cuidadores sobre cuidados
gerais durante a internação,
pertinentes à assistência de
enfermagem.
Avaliação e atendimento aos
pacientes internados,
envolvendo ações assistenciais
e gerenciais pertinentes à
profissão da enfermagem.
Orientações aos pacientes e
cuidadores sobre cuidados
gerais durante a internação,
pertinentes à assistência de
enfermagem.
Avaliação e atendimento aos
pacientes internados,
envolvendo ações assistenciais
e gerenciais pertinentes à
profissão da enfermagem.
Orientações aos pacientes e
cuidadores sobre cuidados
gerais durante a internação,

O professor
orientador deve
estar presente
durante todo o
período da prática.

O professor
orientador deve
estar presente
durante todo o
período da prática.

O professor
orientador deve
estar presente
durante todo o
período da prática.

O professor
orientador deve
estar presente
durante todo o
período da prática.

O professor
orientador deve
estar presente
durante todo o
período da prática.
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25539684

HJK

Unidade de
Emergência

Enfermagem

Graduação

À partir do
10º
período

25539684

HJK

Unidades de
Internação

Odontologia

Graduação

9º e 10º
períodos

Estágio
Supervisionado
em Odontologia

HJK

Unidade de Imagem Radiologia

4º módulo

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

9º período

Estágio
Obrigatório
Supervisionado
em Nutrição
Clínica

6

0

6

6

2

320

Semestral

Estágio
Obrigatório
Supervisionado
em Alimentação
Coletiva

3

3

0

3

1

240

Semestral

25539684

25539684

HJK

EMTN

Técnico em Radiologia

Nutrição

Técnico

Graduação

Estágio
Obrigatório
Supervisionado

36

0

36

36

6

200

Semestral

8

0

8

8

4

96

Semestral

10

0

10

10

2

260

Semestral

25539684

HJK

SND

Nutrição

Graduação

9º período

26053706

HGV

ALAS A, B, C, UDC E
UDCE

Medicina

Graduação

Estágio
9º período supervisionado em
clínica médica

3

0

3

3

1

720

6 meses

26053706

HGV

Imaginologia Ultrassom

Medicina

Graduação

Estágio
9º período supervisionado em
Ultrassonografia

1

0

1

1

1

720

6 meses

26053706

HGV

ALAS A, B, C, UDC E
UDCE

Fisioterapia

Graduação

Estágio
7º período supervisionado em
Fisioterapia Clínica

1

0

1

1

1

720

6 meses

26053706

HGV

ALAS A, B, C, UDC E
UDCE

Fonoaudiologia

Graduação

Estágio
6º período supervisionado em
Fonoaudiologia

1

1

0

1

1

720

6 meses

26053706

HGV

Psicologia

Graduação

5º período

1

0

1

1

1

720

6 meses

ALAS A, B, C, UDC E
UDCE

Estágio
supervisionado em
Psicologia

pertinentes à assistência de
enfermagem.
Avaliação e atendimento aos
pacientes internados,
envolvendo ações assistenciais
e gerenciais pertinentes à
profissão da enfermagem.
Orientações aos pacientes e
cuidadores sobre cuidados
gerais durante a internação,
pertinentes à assistência de
enfermagem.
Atendimento odontológico
supervisionado mediante
solicitação de interconsultas e
realização/acompanhamento
de treinamentos sobre a
higienização da cavidade bucal
dos pacientes internados.
Acompanhamento e realização
de exames de imagem.

O professor
orientador deve
estar presente
durante todo o
período da prática.

Integral

Conforme
alinhamento entre
responsável da
unidade hospitalar e
IES

Coletar história clínica, realizar
Conforme
exame físico, formular
alinhamento entre
hipóteses diagnósticas
responsável da
nutricionais. Registrar e/ou
unidade hospitalar e
acompanhar os dados e a
IES
evolução do paciente.
Participar da elaboração de
cardápios, informativos
nutricionais, acompanhar as
atividades de recebimento e
armazenamento de alimentos,
material descartável e outros;
Conforme
ajudar na implantação de fichas alinhamento entre
técnicas; acompanhar as
responsável da
atividades de pré preparo,
unidade hospitalar e
preparo, distribuição e
IES
transporte de refeições e/ou
preparações e elaborar
relatórios técnicos de não
conformidades e respectivas
ações corretivas.
Demonstrar um conhecimento
adequado da Clínica Médica
diária
conforme o perfil vocacionado
para a Unidade
Demonstrar conhecimento
especializado em
1x/semana
Ultrassonografia
auxiliar em diagnósticos
propedêuticos e terapêuticos
de forma articulada,
favorecendo o estabelecimento
de uma prática profissional
1x/semana
autônoma, com alta
resolutividade, propiciando o
melhor resultado no menor
prazo possível, na atenção ao
paciente
auxiliar em diagnósticos
propedêuticos e terapêuticos
de forma articulada,
favorecendo o estabelecimento
de uma prática profissional
1x/semana
autônoma, com alta
resolutividade, propiciando o
melhor resultado no menor
prazo possível, na atenção ao
paciente
auxiliar em diagnósticos
1x/semana
propedêuticos e terapêuticos
de forma articulada,
favorecendo o estabelecimento
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26053706

26053706

26053706

26053706

26053706
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HGV

ALAS A, B, C, UDC E
UDCE

HGV

Núcleo de Saúde e
Segurança do
Trabalho

HGV

HGV

HGV

HGV

Gestão de Pessoas

FINANCEIRO

Manutenção

PATRIMÔNIO

Serviço Social

Técnico em Segurança
do trabalho

Administração

Administração

Administração

Administração

Graduação

Estágio
5º período supervisionado em
Serviço Social

1

1

0

1

1

720

6 meses

Técnico

Estágio
supervisionado de
2º período
Técnico em
Segurança do
Trabalho

1

1

0

1

1

720

6 meses

Graduação

Estágio
3º período supervisionado em
Administração

Graduação

Estágio
4º período supervisionado em
Administração

2

1

2

1

0

0

2

1

1

1

720

720

1x semana

6 meses

Executar atividades
administrativas relacionadas à
gestão financeira do hospital,
dando suporte aos diversos
setores da UAAS-GV

1x semana

6 meses

Executar atividades
administrativas relacionadas à
gestão de contratos da
manutenção do setor, além de
suporte aos diversos setores da
UAAS-GV

1x semana

6 meses

Executar atividades
administrativas na gestão dos
recursos patrimoniais, dando
suporte aos diversos setores da
UAAS-GV

1x semana

Executar atividades
administrativas na gestão e
logística dos estoques, dando
suporte aos diversos setores da
UAAS-GV

1x semana

Graduação

Estágio
3º período supervisionado em
Administração

Estágio
3º período supervisionado em
Administração

1

0

1

1

1

720

6 meses

1º período

1

0

1

1

1

720

6 meses

26053706

HGV

Almoxarifado

Administração

Graduação

26053706

HGV

Tecnologia da
Informação

Técnico em Informática

Técnico

Estágio
supervisionado de

1

1

1

0

1

1

1

1

720

720

1x/semana

6 meses

Estágio
3º período supervisionado em
Administração

0

1x/semana

Executar atividades
administrativas na área de
recursos humanos, finanças,
contábil, logística e outras,
dando suporte aos diversos
setores da UAAS-GV

Graduação

1

de uma prática profissional
autônoma, com alta
resolutividade, propiciando o
melhor resultado no menor
prazo possível, na atenção ao
paciente
auxiliar em diagnósticos
propedêuticos e terapêuticos
de forma articulada,
favorecendo o estabelecimento
de uma prática profissional
autônoma, com alta
resolutividade, propiciando o
melhor resultado no menor
prazo possível, na atenção ao
paciente
atuar com a autorização de
trabalho em campo, entregas
de EPI, fazer controle de
documentos (laudos,
treinamentos e normas), fazer
treinamentos na área de
segurança do trabalho e
inspeção de segurança, atuar
no auxílio da coordenação
técnica de segurança de
trabalho, abertura de CAT,
relacionadas à área de
segurança e área ambiental
como auditorias, Cipa, entrega
de documentação ambiental,
acompanhamento na coleta e
estoque de resíduos, dentre
outros

Executar atividades
administrativas na área de T.I.,

1x semana
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possibilidade de
rodízio entre os
setores
administrativos,
como forma de
propiciar
experiências
diversas
possibilidade de
rodízio entre os
setores
administrativos,
como forma de
propiciar
experiências
diversas
possibilidade de
rodízio entre os
setores
administrativos,
como forma de
propiciar
experiências
diversas
possibilidade de
rodízio entre os
setores
administrativos,
como forma de
propiciar
experiências
diversas
possibilidade de
rodízio entre os
setores
administrativos,
como forma de
propiciar
experiências
diversas
possibilidade de
rodízio entre os
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Técnico em
Informática

Estágio
3º período supervisionado em
Farmácia

26053706

HGV

Farmácia

Farmácia

Graduação

26289739

HMAL

RADIOLOGIA

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA

TÉCNICO

N/A

26289739

HMAL

ENFERMAGEM

TÉCNICO EM
ENFERMAGEM

TÉCNICO

26289739

HMAL

ENFERMAGEM

ENFERMAGEM

26289739

HMAL

FARMÁCIA

26289739

HMAL

TERAPIA DA MÃO

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

26289739

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

26289739

HIJPII

AMBULATÓRIO DE

26289739

26289739

26289739

dando suporte aos diversos
setores da UAAS-GV

setores
administrativos,
como forma de
propiciar
experiências
diversas

Planejamento, aquisição,
análise, armazenamento,
distribuição e controle de
medicamentos e correlatos;
desenvolvimento e/ou
manipulação de fórmulas
magistrais e/ou oficinais;
produção de medicamentos e
possibilidade de
correlatos; II. Desenvolvimento
rodízio entre os
de pesquisas e trabalhos
setores
próprios ou em colaboração
administrativos,
com profissionais de outros
como forma de
serviços; desenvolvimento de
propiciar
atividades didáticas; adequação experiências diversas
aos problemas políticos,
sociais, econômicos,
financeiros e culturais do
hospital; III. Estímulo à
implantação e o
desenvolvimento da Farmácia
Clínica.
Realização de raio X e
orientação aos pacientes que
Quinzenal
utilizarem o serviço de
radiologia do hospital
Atendimento supervisionado
aos pacientes internados nas
Diária
enfermarias, bloco cirúrgico,
ambulatório
Atendimento supervisionado
aos pacientes internados nas
Quinzenal
enfermarias, bloco cirúrgico,
ambulatório
Acompanhamento dos
processos relacionados à
assistência farmacêutica,
Quinzenal
corrida de leitos, discussão de
casos em equipe.
Avaliação e atendimento
supervisionado aos pacientes
Mensal
atendidos no setor.

2

0

2

2

2

720

6 meses

Radiologia

12

0

12

12

4 (sendo dois
alunos em cada
turno)

200

2 a 3 meses

N/A

Enfermagem na
Clínica Cirúrgica

72

0

72

36

12 (sendo seis
alunos em cada
turno)

80

2 a 3 meses

GRADUAÇÃO

a partir do
5o.
Período

Enfermagem na
Clínica Cirúrgica

4

0

4

4

2 (sendo 1 aluno
em cada turno)

240

3 a 5 meses

FARMÁCIA

GRADUAÇÃO

a partir do
5o.
Período

Farmácia
Hospitalar

8

0

8

8

2 (sendo 1 aluno
em cada turno)

120

3 a 4 meses

TERAPIA OCUPACIONAL

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

TO no Contexto
Hospitalar

1

1

0

1

1

360

4 a 5 meses

24

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis)

12 a 16h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 6
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

36

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis)

6 a 12h

3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

36

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis/turno)

4 a 8h

3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

12 a 16h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 6
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

4 a 8h

3 a 4 semanas /

Atendimento supervisionado

Diária

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Neurologia
Pediátrica 1

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Neurologia
Pediátrica 2

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Pneumologia
Pediátrica

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Nefrologia
Pediátrica

24

0

24

24

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis/turno)

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do

Endocrinologia

72

36

36

36

6 (sendo dois

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

24

72

72

24

36

0

0

36

72
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Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
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ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

HIJPII

AMBULATÓRIO DE
ESPECIALIDADES

26289739

HIJPII

INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA - manhã
1

26289739

HIJPII

26289739

26289739

26289739

26289739

26289739

26289739

26289739

26289739

INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA - manhã
2

7o.
Período

Pediátrica 1

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Endocrinologia
Pediátrica 2

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Infectologia
Pediátrica 1

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Infectologia
Pediátrica 2

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Reumatologia
Pediátrica

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Gastroenterologia
Pediátrica

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Hematologia
Pediátrica

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Especialidades
Pediátricas

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Período

Especialidades
Pediátricas

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
o. 9
Período

MEDICINA

GRADUAÇÃO

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

a partir do
o. 9
Período

24

16

72

16

72

16

24

24

24

16

36

0

0

0

0

24

0

0

36

16

72

16

24

0

alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis)

6 grupos de 12
alunos por
semestre

24

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis)

18h a 24h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 6
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

16

4 (sendo dois
alunos em cada
sala/2 salas
disponíveis/turno)

18h a 24h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 4
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

36

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis/turno)

4 a 8h

3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

16

4 (sendo dois
alunos em cada
sala/2 salas
disponíveis/turno)

18h a 24h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 4
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

36

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis/turno)

4 a 8h

3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

16

4 (sendo dois
alunos em cada
sala/2 salas
disponíveis/turno)

12 a 16h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 4
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

24

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis)

18h a 24h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 6
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

24

6 (sendo dois
alunos em cada
sala/3 salas
disponíveis)

12 a 16h

3 a 4 semanas /
4 grupos de 6
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Diária

3 (sendo 1
supervisor para
cada 3 alunos)

60

2 semanas / 12
grupos de 3
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
internação pediátrica

Diária

Pediatria

36

0

36

36

Pediatria

36

0

36

36

3 (sendo 1
supervisor para
cada 3 alunos)

60

2 semanas / 12
grupos de 3
alunos por
semestre

aos pacientes atendidos no
ambulatório de especialidades

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
internação pediátrica

Diária
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contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade
De segunda a
sexta-feira (manhã)
há disponibilidade
de supervisor
FHEMIG/contratato
para atendimento
dos alunos das
universidades
federais
De segunda a
sexta-feira (manhã)
há disponibilidade
de supervisor
FHEMIG/contratato
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HIJPII

INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA - manhã
3

26289739

HIJPII

INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA - tarde 1

26289739

HIJPII

26289739

HIJPII

26289739

26289739

26289739

26289739

26289739

26289739

HIJPII

HIJPII

HIJPII

HIJPII

HIJPII

26289739

HIJPII

26289739

HIJPII

GRADUAÇÃO

a partir do
o. 9
Período

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
o. 9
Período

Pediatria

72

0

72

36

INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA - tarde 2

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
o. 9
Período

Pediatria

72

36

36

36

INTERNAÇÃO
PEDIÁTRICA - tarde 3

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
o. 9
Período

Pediatria

72

0

72

36

PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO

CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - manhã
segunda, quarta e
quinta
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - tarde
segunda a sexta
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - noite
segunda e terça
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - noite
quarta a sexta
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - noite
segunda a sexta
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9

Pediatria

Pediatria

Pediatria

Pediatria

Pediatria

Pediatria

36

48

72

72

36

72

0

24

36

0

0

36

36

24

36

72

36

36

36

24

3 (sendo 1
supervisor para
cada 3 alunos)

60

12 alunos, sendo 3
alunos por turno
24 a 36h / aluno
(sendo 1 supervisor
para cada 3 alunos)
12 alunos, sendo 3
alunos por turno
24 a 36h / aluno
(sendo 1 supervisor
para cada 3 alunos)
12 alunos, sendo 3
alunos por turno
24 a 36h / aluno
(sendo 1 supervisor
para cada 3 alunos)
4 (sendo 2 aluno
por turno - 2
consultórios
disponíveis - 1
aluno em cada
consultório)

84h / aluno

2 semanas / 12
grupos de 3
alunos por
semestre

3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre
3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre
3 a 4 semanas /
6 grupos de 12
alunos por
semestre

2 semanas / 12
grupos de 4
alunos por
semestre

36

12 alunos, sendo 4
3 a 4 semanas /
alunos por turno
6 grupos de 12
(sendo 1 aluno por 18h a 24h/aluno
alunos por
sala/2 salas
semestre
disponíveis)

36

12 alunos, sendo 4
3 a 4 semanas /
alunos por turno
6 grupos de 12
(sendo 1 aluno por 15h a 20h/aluno
alunos por
sala/2 salas
semestre
disponíveis)

36

36

Pediatria

72

0

72

36

Pediatria

72

36

36

36

12 alunos em
grupos de 6
aluno/turno

12 alunos em
grupos de 6
aluno/turno

12 alunos em
grupos de 6
aluno/turno

12 alunos em
grupos de 6

32h / aluno

12h a 16h /
aluno

32h a 40h /
aluno

8 semanas / 3
grupos de 12
alunos por
semestre

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
internação pediátrica

Diária

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
internação pediátrica

Diária

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
internação pediátrica

Diária

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
internação pediátrica

Diária

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
urgência pediátrica

diária

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
urgência pediátrica

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos na
urgência pediátrica

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no
pronto atendimento pediátrico

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
aos pacientes atendidos no
alunos por
pronto atendimento pediátrico
semestre

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
aos pacientes atendidos no
alunos por
pronto atendimento pediátrico
semestre

18h a 24h/aluno 3 a 4 semanas /
6 grupos de 12

Atendimento supervisionado
aos pacientes atendidos no

para atendimento
dos alunos das
universidades
federais
De segunda a
sexta-feira (manhã)
há disponibilidade
de supervisor
FHEMIG/contratato
para atendimento
dos alunos das
universidades
federais
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola
Este estágio deverá
ser somado ao
estágio de SDC
com supervisor
FHEMIG - voltado
para as
universidades
federais

Diária

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade

Diária

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade

Diária

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade

Diária

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio em
conjunto com
outros setores na
Unidade

Diária

Diária
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Necessidade de
contratação de 3
supervisores pela
escola (1
supervidor para
cada 6 alunos/3
consultórios por
supervisor)
Necessidade de
contratação de 3
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HIJPII

HIJPII

HIJPII

HIJPII

ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - sábado
manha e tarde - 1
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO - sábado
manha e tarde - 2
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO domingo manha e
tarde - 2
CONSULTÓRIOS DO
AMBULTÓRIO DE
ESPECIALIDADES
PARA ATENDIMENTO
DO PRONTO
ATENDIMENTO
PEDIÁTRICO domingo manha e
tarde - 2
RADIOLOGIA

HIJPII

SALA DE DECISÃO
CLÍNICA

HIJPII

SALA DE DECISÃO
CLÍNICA

HIJPII

26289739

HIJPII

26289739

HIJPII

SALA DE DECISÃO
CLÍNICA

SALA DE DECISÃO
CLÍNICA

SALA DE DECISÃO
CLÍNICA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

TÉCNICO EM
RADIOLOGIA

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

TÉCNICO

Período

aluno/turno

a partir do
o. 9
Período

12 alunos em
grupos de 6
aluno/turno

a partir do
o. 9
Período

a partir do
o. 9
Período

N/A

GRADUAÇÃO

a partir do
9o.
Período

GRADUAÇÃO

a partir do
9o.
Período

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
9o.
Período

a partir do
9o.
Período

a partir do
o. 9
Período

Pediatria

Pediatria

Pediatria

Radiologia

Pediatria

Pediatria

Pediatria

72

72

72

20

72

72

72

0

36

0

0

36

36

0

72

36

72

20

36

36

72

36

36

36

20

36

36

12 alunos em
grupos de 6
aluno/turno

12 alunos em
grupos de 6
aluno/turno

2

alunos por
semestre

pronto atendimento pediátrico

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
18h a 24h/aluno
aos pacientes atendidos no
alunos por
pronto atendimento pediátrico
semestre

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
18h a 24h/aluno
aos pacientes atendidos no
alunos por
pronto atendimento pediátrico
semestre

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
18h a 24h/aluno
aos pacientes atendidos no
alunos por
pronto atendimento pediátrico
semestre

200

2 a 3 meses

Realização de raio X e
orientação aos pacientes que
utilizarem o serviço de
radiologia do hospital

12 alunos em
grupos de 3
aluno/turno - a
3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
cada 3 a 4 semanas
6 grupos de 12
24 a 30h/ aluno
aos pacientes atendidos na sala
(termos de 10
alunos por
de decisão clínica
semanas em média)
semestre
- 2 termos /
semestre)
12 alunos em
grupos de 3
aluno/turno - a
3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
cada 3 a 4 semanas
6 grupos de 12
24 a 30h/ aluno
aos pacientes atendidos na sala
(termos de 10
alunos por
de decisão clínica
semanas em média)
semestre
- 2 termos /
semestre)

Diária

Diária

Necessidade de
contratação de 3
supervisores pela
escola (1
supervidor para
cada 6 alunos/3
consultórios por
supervisor)

Diária

Necessidade de
contratação de 3
supervisores pela
escola (1
supervidor para
cada 6 alunos/3
consultórios por
supervisor)

Quinzenal

Diária

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola

Diária

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola

36

12 alunos em
grupos de 3
aluno/turno - a
cada 3 a 4 semanas
(termos de 10
semanas em média)
- 2 termos /
semestre)

6 a 12h / aluno

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
aos pacientes atendidos na sala
alunos por
de decisão clínica
semestre

Diária

12 alunos em
grupos de 3
aluno/turno - a
cada 3 a 4 semanas
(termos de 10
semanas em média)
- 2 termos /
semestre)

6 a 12h / aluno

3 a 4 semanas /
Atendimento supervisionado
6 grupos de 12
aos pacientes atendidos na sala
alunos por
de decisão clínica
semestre

Diária

2 (sendo 1 aluno
por turno)

39h a 42h /
aluno

Pediatria

72

0

72

36

Pediatria

24

0

24

24

2 semanas / 12 Atendimento supervisionado
grupos de 2
aos pacientes atendidos na sala
alunos por
de decisão clínica
semestre

supervisores pela
escola (1
supervidor para
cada 6 alunos/3
consultórios por
supervisor)
Necessidade de
contratação de 3
supervisores pela
escola (1
supervidor para
cada 6 alunos/3
consultórios por
supervisor)

diária
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Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / este
estágio deverá ser
somado a estágio
no PA ou na SDC
que ocorrem
durante a semana
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / este
estágio deverá ser
somado a estágio
no PA ou na SDC
que ocorrem
durante a semana
Este estágio deverá
ser somado ao
estágio de PA com
supervisor FHEMIG
- voltado para as
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universidades
federais

26289739

HJXXIII/HIJPII

GEM

PEDAGOGIA

GRADUAÇÃO

a partir do
5o.
Período

Pedagogia
Hospitalar

4

4

0

4

26289739

HJXXIII

GEM

FISIOTERAPIA

GRADUAÇÃO

a partir do
8o.
Período

Fisioterapia
Hospitalar

60

0

60

30

26289739

HJXXIII

GEM

TERAPIA OCUPACIONAL

GRADUAÇÃO

a partir do
70.
periodo

TO no Contexto
Hospitalar

2

2

0

2

26289739

HJXXIII

GEM

Assistência social

GRADUAÇÃO

a partir do
7o.
Periodo

Asssistência Social
Hospitalar

2

2

0

26363907

HJK

UNIDADE NEONATAL

26363907

HJK

UNIDADE DE
MATERNIDADE

26551285

HJXXIII

EMERGÊNCIA -

MEDICINA

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

10º

INTERNATO
MÉDICO /
PEDIATRIA

90

30

60

4

280 a 320

5 meses

120

4 a 5 meses

2

360

4 a 6 meses

2

2

360

5 a 6 meses

30

GRUPOS DE NO
MÁXIMO 15
ALUNOS,
SUBDIVIDIDOS EM
ESCALAS, ONDE O
NUMERO MÁXIMO
DE ALUNOS NO DIA
SERÁ DE 02 A 03
POR HORÁRIO

12º

INTERNATO
MÉDICO /
GINECOLOGIAOBSTETRÍCIA

102

34

68

34

GRUPOS
SUBDIVIDIDOS EM
ESCALAS
SEMANAIS, SENDO
07 O MINIMO E 16
O MAXIMO DE
ALUNO DIARIO

A partir 9º

ENFERMAGEM -

90

30

60

30

15 (5 alunos por

120

4 SEMANAS

Realizar sob supervisão a
triagem dos pacientes a serem
atendidos; observar as
abordagens e orientações
pedagógicas; Realizar sob
supervisão abordagens
pedagógicas; Colaborar com o
planejamento pedagógico das
atividades desenvolvidas;
Desenvolver propostas de
atividades pedagógicas sob
supervisão; Participar com o
supervisor das discussões de
casos; Participar das oficinas
pedagógicas desenvolvidas
para os usuários; Elaborar
material pedagógico para
atendimento; Acompanhar os
atendimentos pedagógicos;
Participar de treinamentos e
reuniões de equipe quando
solicitado. Colaborar na
elaboração de informes
pedagógicos.
Atuação junto aos pacientes
internados em enfermarias,
pediátrico e adulto: Avaliação,
discussão com a equipe
multiprofissional, traçar plano
de tratamento, realizar
atendimento, fazer orientações
ao paciente e/ou
acompanhante, realizar
relatórios de alta e
encaminhamentos na rede.
Registro em prontuário,
preenchimento de estatística.
Atendimento supervisionado
aos pacientes e familiares de
pessoas internadas nas
enfermarias do HJXXIII;
elaboração de relatórios;
contatos com a rede e com
familiares; discussão de casos
com a equipe.
Atendimento supervisionado
aos pacientes e familiares de
pessoas internadas nas
enfermarias; corrida de leito;
elaboração de relatórios
sociais; contatos com a rede e
com familiares; discussão de
casos com a equipe.
PARTICIPAÇÃO DO PROCESSO
DE ADMISSÃO, ANAMNESSE E
EXAME FÍSICO, DISCUSSÃO DE
PROPEDÊUTICA E
TERAPÊUTICA,
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO
ATÉ A ALTA OU
TRANSFERÊNCIA.

ATIVIDADES CORRELADAS DA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
NO PLANTÃO DE URGÊNCIAS E
EMERGÊNCIAS
GINECOLOGICAS/OBSTETRÍCAS,
MINIMA DE 144 MINIMO DE 8
ENFERMARIA DE GESTANTES E
HORAS
SEMANAS
PUERPERAS E
ACOMPANHAMENTO
AMBULATORIAL DE PRE NATAL
DE ALTO RISCO, PUERPERIO E
GINECOLOGIA ESPECIALIZADA
Mínimo de 80 a Mínimo Mensal
Assistência ao paciente da

Mensal

DIÁRIA

É precoizado pelo
CREFITO ter pelo
menos 1
supervisor para
cada 6 alunos com
dedicação
exclusiva.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.

Quinzenal

MENSAL

A DISCUTIR COM A
COODENAÇÃO

SEMANAL

Diária (Todo o
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TODAS AS SALAS E
CALSSIFICAÇÃO DE
RISCO

26551285

HJXXIII

EMERGÊNCIA TODAS AS SALAS E
CALSSIFICAÇÃO DE
RISCO

ENFERMAGEM

TÉCNICO

Período

EMERGÊNCIA

Mínimo de
70% do
curso
concluído.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM EMERGÊNCIA

turno de 4 a 6
horas)

84

28

56

28

14 (5 alunos nos
turnos manhã e
noite e 4 alunos no
turno tarde, turno
de 4 a 6 horas)

144 horas/mês,
podendo o
mesmo aluno
realizar mais de
01 mês de
estágio para
atendimento a
carga horária
maior.

emergência e atividades da
prática profissional para
promoção, prevenção,
tratamento e recuperação da
saúde de usuários e
comunidade do SUS.

período do estágio)

Mínimo de 80 a Mínimo Mensal
144 horas/mês,
podendo o
mesmo aluno
realizar mais de
01 mês de
estágio para
atendimento a
carga horária
maior.

Assistência ao paciente da
emergência e atividades da
prática profissional para
promoção, prevenção,
tratamento e recuperação da
saúde de usuários e
comunidade do SUS.

Diária (Todo o
período do estágio)
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contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
RESOLUÇÃO
COFEN Nº
371/2010 Art. 2º –
No planejamento e
execução do
estágio, além da
relação entre o
número de
estagiários e o
quadro de pessoal
da instituição
concedente,
prevista no Art. 17
da Lei nº
11.788/2008,
deve-se considerar
a
proporcionalidade
do número de
estagiários por
nível de
complexidade da
assistência de
Enfermagem, na
forma a seguir: IV –
assistência
intensiva –
cuidados a
pacientes graves,
com risco iminente
de vida, sujeitos à
instabilidade de
sinais vitais, que
requeiram
assistência de
Enfermagem e
médica
permanente e
especializada – até
5 (cinco) alunos
por supervisor.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
RESOLUÇÃO
COFEN Nº
371/2010 Art. 2º –
No planejamento e
execução do
estágio, além da
relação entre o
número de
estagiários e o
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HJXXIII

CENTRO DE
TRATAMENTO
INTENSIVO ADULTO

ENFERMAGEM

TÉCNICO

Mínimo de
70% do
curso
concluído.

TÉCNICO DE
ENFERMAGEM TRATAMENTO
INTENSIVO

84

28

56

28

14 (5 alunos nos
turnos manhã e
noite e 4 alunos no
turno tarde, turno
de 4 a 6 horas)

Mínimo de 80 a Mínimo Mensal
Assistência ao paciente em
144 horas/mês,
tratamento intensivo e
podendo o
atividades da prática
mesmo aluno
profissional para promoção,
realizar mais de
prevenção, tratamento e
01 mês de
recuperação da saúde de
estágio para
usuários e comunidade do SUS.
atendimento a
carga horária
maior.

Diária (Todo o
período do estágio)
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quadro de pessoal
da instituição
concedente,
prevista no Art. 17
da Lei nº
11.788/2008,
deve-se considerar
a
proporcionalidade
do número de
estagiários por
nível de
complexidade da
assistência de
Enfermagem, na
forma a seguir: IV –
assistência
intensiva –
cuidados a
pacientes graves,
com risco iminente
de vida, sujeitos à
instabilidade de
sinais vitais, que
requeiram
assistência de
Enfermagem e
médica
permanente e
especializada – até
5 (cinco) alunos
por supervisor.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
RESOLUÇÃO
COFEN Nº
371/2010 Art. 2º –
No planejamento e
execução do
estágio, além da
relação entre o
número de
estagiários e o
quadro de pessoal
da instituição
concedente,
prevista no Art. 17
da Lei nº
11.788/2008,
deve-se considerar
a
proporcionalidade
do número de
estagiários por
nível de
complexidade da
assistência de
Enfermagem, na
forma a seguir: IV –
assistência
intensiva –
cuidados a
pacientes graves,
com risco iminente
de vida, sujeitos à
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HJXXIII

26551285

HJXXIII

26551285

HJXXIII

CENTRO DE
TRATAMENTO
INTENSIVO ADULTO

INTERNAÇÃOPEDIATRIA DO
TRAUMA

CENTRO DE
TRATAMENTO DE
QUEIMADOS - BLOCO

ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

ENFERMAGEM

GRADUAÇÃO

A partir 9º
Período

ENFERMAGEM CUIDADOS
PACIENTE
INTENSIVO

A partir 9º
Período

ENFERMAGEMCUIDADOS
PEDIATRIA DO
TRAUMA

a partir do
10º
período

ENFERMAGEMPACIENTE
CUIDADO

16

0

16

16

4 alunos por turno
de 4 a 6 horas

Assistência ao paciente em e
atividades da prática
Mínimo
profissional para promoção,
Pelo menos 225
trimestral,
prevenção, tratamento e
horas
preferência por
recuperação da saúde de
semestral
usuários e comunidade do SUS,
inclusive gerenciais.

Diária (Todo o
período do estágio)

Assistência ao paciente em e
atividades da prática
Mínimo
profissional para promoção,
Pelo menos 225
trimestral,
prevenção, tratamento e
horas
preferência por
recuperação da saúde de
semestral
usuários e comunidade do SUS,
inclusive gerenciais.

Diária (Todo o
período do estágio)

Pelo menos 450
horas

Diária (Todo o
período do estágio)

4

4

0

4

2 (1 por turno)

2

2

0

2

2 por turno

Semestral

Assistência ao paciente em e
atividades da prática
profissional para promoção,
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instabilidade de
sinais vitais, que
requeiram
assistência de
Enfermagem e
médica
permanente e
especializada – até
5 (cinco) alunos
por supervisor.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
RESOLUÇÃO
COFEN Nº
371/2010 Art. 2º –
No planejamento e
execução do
estágio, além da
relação entre o
número de
estagiários e o
quadro de pessoal
da instituição
concedente,
prevista no Art. 17
da Lei nº
11.788/2008,
deve-se considerar
a
proporcionalidade
do número de
estagiários por
nível de
complexidade da
assistência de
Enfermagem, na
forma a seguir: IV –
assistência
intensiva –
cuidados a
pacientes graves,
com risco iminente
de vida, sujeitos à
instabilidade de
sinais vitais, que
requeiram
assistência de
Enfermagem e
médica
permanente e
especializada – até
5 (cinco) alunos
por supervisor.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola / Estágio
pode ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
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E CTI -GRANDES
QUEIMADURAS
(ATUAL 9º ANDAR)

26551285

HJXXIII

INTERNAÇÃO CLÍNICA MÉDICA (3º
ao 7º andar)

HJXXIII

INTERNAÇÃO UNIDADE CIRÚRGICA
E CLÍNICA ( ATUAL 4º
ANDAR) - (SOMENTE
ESCOLAS QUE JÁ
REALIZAREM ESTÁGIO
NA EMERGÊNCIA)

HJXXIII

INTERNAÇÃO UNIDADE
NEUROCIRURGIA ,
NEUROLOGIA E
CLÍNICA (ATUAL 5º
ANDAR) - (SOMENTE
ESCOLAS QUE
ESTAGIAM NA
EMERGÊNCIA)

26551285

HJXXIII

INTERNAÇÃO UNIDADE PLÁSTICA,
ORTOPEDIA E CLÍNICA
(ATUAL 7º ANDAR) (SOMENTE ESCOLAS
QUE ESTAGIAM NA
EMERGÊNCIA)

26551285

HJXXIII

26551285

26551285

EMERGÊNCIA TOXICOLOGIA

INTENSIVO
QUEIMADOS

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
11º
período

INTERNATO
CLÍNICA MÉDICA

a partir do
5º período

INTERNATO DE
EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR
À EMERGÊNCIA

a partir do
5º período

INTERNATO DE
EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR
À EMERGÊNCIA
(SOMENTE
ESCOLAS QUE
ESTAGIAM NA
EMERGÊNCIA)

a partir do
5º período

INTERNATO DE
EMERGÊNCIA COMPLEMENTAR
À EMERGÊNCIA
(SOMENTE
ESCOLAS QUE
ESTAGIAM NA
EMERGÊNCIA)

a partir do
9º Período

EMERGÊNCIA INFORMAÇÕES E
ASSISTÊNCIA
TOXICOLÓGICA

prevenção, tratamento e
recuperação da saúde de
usuários e comunidade do SUS,
inclusive gerenciais.

48

240

240

24

60

60

24

180

180

24

30

30

240

60

180

30

120

30

90

30

6 grupos de até 8
alunos por mês,
distribuídos em
subgrupos de 01 a
02 alunos por andar
onde houver
pacientes de clínica
médica e
pelo menos 160
supervisão.Caso o
horas (rodízio
estágio seja maior
mensal)
que 160 horas,
deverá o mesmo
aluno pertencer a
mais de um grupo,
ou seja, respeitar
ciclos mensais para
entrada.

Mensal.

até 04 alunos

Mínimo de 16
horas

Mensal ;
Bimestral;
Trimestral;
Semestral

até 04 alunos

Mínimo de 16
horas

Mensal ;
Bimestral;
Trimestral;
Semestral

até 04 alunos

Mínimo de 16
horas

Mensal ;
Bimestral;
Trimestral;
Semestral

02 grupos de 60
Pelo menos 144
alunos por
horas/trimestre.
trimestre, ou seja
120 alunos por
semestre . Os
grupos podem ser
compostos por
alunos de escolas
diferentes na
mesma escala de
plantão. Máximo de
05 alunos por

** Ciclo de
alunos:
trimestral (pelo
menos 144
horas/aluno) .
Período total
anual ofertado :
01 de Janeiro a
31 de
dezembro.
Preferência por
estágios que

escola / Estágio
pode ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Acompanhamento de exame
Diária (Todo o
Preferencialmente
clínico, diagnóstico,
período do estágio) servidor do campo
tratamento, prescrição e
pelo supervisor.
fora do horário de
evolução de pacientes
Mínimo Quinzenal
trabalho ou bolsa.
internados em leitos da clínica
pelo professor
Estágio pode
médica.
orientador da escola.
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Diária (Todo o
Preferencialmente
Acompanhamento de exame
período do estágio) servidor do campo
clínico, diagnóstico,
pelo supervisor.
fora do horário de
tratamento, prescrição e
Mínimo Quinzenal
trabalho ou bolsa.
evolução de pacientes.
pelo professor
Estágio pode
orientador da escola.
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Diária (Todo o
Preferencialmente
Acompanhamento de exame
período do estágio) servidor do campo
clínico, diagnóstico,
pelo supervisor.
fora do horário de
tratamento, prescrição e
Mínimo Quinzenal
trabalho ou bolsa.
evolução de pacientes.
pelo professor
Estágio pode
orientador da escola.
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Diária (Todo o
Preferencialmente
Acompanhamento de exame
período do estágio) servidor do campo
clínico, diagnóstico,
pelo supervisor.
fora do horário de
tratamento, prescrição e
Mínimo Quinzenal
trabalho ou bolsa.
evolução de pacientes.
pelo professor
Estágio pode
orientador da escola.
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Atendimento a equipes
Mínimo Mensal
A oferta dos meses
externas e internas, quanto a
do campo de
informações e outros,
estágio é maior
atendimento a pacientes
que os meses
internados com diagnóstico de
normalmente
intoxicação ou acidentes
previstos em
provocados por animais
calendários
peçonhentos ou plantas
escolares. Diante
tóxicas. O setor promove
disto, disciplinas
avaliação do aluno e
optativas que
acompanhamento da presença.
podem ocorrer em
meses que
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plantão diurno e 03
alunos por plantão
noturno.

26551285

26551285

HJXXIII

HJXXIII

EMERGÊNCIA - SALA
POLITRAUMATIZADOS

EMERGÊNCIA - SALA
EMERGÊNCIAS
CLÍNICAS

HJXXIII

EMERGÊNCIA - SALA
ORTOPEDIA

26551285

HJXXIII

EMERGÊNCIA - SALA
PEDIATRIA DO
TRAUMA + CENTRO
DE TRATAMENTO DE
QUEIMADOS PEQUENAS E MÉDIAS
QUEIMADURAS
(ATUAL 8º ANDAR)

26551285

HJXXIII

26551285

EMERGÊNCIA UNIDADE PEQUENOS
FERIMENTOS

MEDICINA

MEDICINA

MEDICINA

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir do
5º período

a partir do
5º período

Mínimo 5º
Período

Apartir 11º
Período

A partir do
4º período
e/ou
período no
qual o
aluno
deverá ter
finalizado
disciplina
contendo

INTERNATO DE
EMERGÊNCIA

INTERNATO DE
EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA ORTOPEDIA

EMERGÊNCIA PEDIATRIA DO
TRAUMA

EMERGÊNCIA CIRURGIA EM
PEQUENOS
FERIMENTOS
(SUTURA)

360

360

360

90

90

90

270

270

270

30

Até 04 alunos/
turno, ou seja, até
12 alunos/dia, até
60 alunos diferentes
por mês
(considerando
estágio com carga
horária mínima de
16 horas,
frequencia mínima
de 4
turnos/aluno/mês).

30

Até 04 alunos/
turno, ou seja, até
12 alunos/dia, até
60 alunos diferentes
por mês
(considerando
estágio com carga
horária mínima de
16 horas,
frequencia mínima
de 4
turnos/aluno/mês).

30

Até 04 alunos/
turno, ou seja, até
12 alunos/dia, até
60 alunos diferentes
por mês
(considerando
estágio com carga
horária mínima de
16 horas,
frequencia mínima
de 4
turnos/aluno/mês).

Grupo de 4 alunos
(3 alunos na sala de
emergência
pediatrica e 1 aluno
no CTQ- 8º andar)
por turno, de
segunda a sábado.

24

0

24

24

180

60

120

30

permitam
cobertura total
dos plantões
ofertados pelo
setor durante
todo o ano, ou
seja, pode ter
mais de uma
escola
compartilhando
o campo.

Entre 16horas (
4 horas
semanais) e 144
horas ( 36 horas
semanais)/ mês
dependendo da
escola.

** Ciclo de
alunos: Mínimo
Mensal, ma
´ximo semestral
. Período total
anual ofertado :
01 de Janeiro a
31 de
dezembro, de
Segunda a
domingo.

Acompanhamento de exame
clínico, diagnóstico,
tratamento, prescrição e
evolução de pacientes.

Diária (Todo o
período do estágio)
pelo supervisor.
Mínimo Quinzenal
pelo professor
orientador da escola.

Entre 16hpras (
4 horas
semanais) e 144
horas ( 36 horas
semanais)/ mês
dependendo da
escola.

** Ciclo de
alunos: Mínimo
Mensal, ma
´ximo semestral
. Período total
anual ofertado :
01 de Janeiro a
31 de
dezembro, de
Segunda a
domingo.

Acompanhamento de exame
clínico, diagnóstico,
tratamento, prescrição e
evolução de pacientes.

Diária (Todo o
período do estágio)
pelo supervisor.
Mínimo Quinzenal
pelo professor
orientador da escola.

Entre 16hpras (
4 horas
semanais) e 144
horas ( 36 horas
semanais)/ mês
dependendo da
escola.

** Ciclo de
alunos: Mínimo
Mensal, ma
´ximo semestral
. Período total
anual ofertado :
01 de Janeiro a
31 de
dezembro, de
Segunda a
domingo.

Acompanhamento de exame
clínico, diagnóstico,
tratamento, prescrição e
evolução de pacientes.

Diária (Todo o
período do estágio)
pelo supervisor.
Mínimo Quinzenal
pelo professor
orientador da escola.

1 mês/aluno

Acompanhamento de exame
clínico, diagnóstico,
tratamento, prescrição e
evolução de pacientes.

Diária (Todo o
período do estágio)
pelo supervisor.
Mínimo Quinzenal
pelo professor
orientador da escola.

144 horas em 1
mês

DIURNO (Segunda a
** Ciclo de
** Ciclo de
Serão exercidas atividades
Domingo): 02
alunos: mensal alunos: mensal práticas e discussão de artigos
alunos ; NOTURNO (pelo menos 48 (pelo menos 48
e casos, quando pertinente.
(Segumda a
horas) ,
horas/aluno) ,
Durante o plantão serão
Domingo) : 02
bimestral (pelo bimestral (pelo
realizadas as seguintes
alunos . **Total de
menos 96
menos 96
atividades : acolhimento dos
04 alunos/dia. **
horas) ,
horas/aluno) ,
pacientes, anamnese,
Mensal: máximo de trimestral (pelo trimestral (pelo
procedimentos de limpeza,
56 alunos por mês (
menos 144
menos 144
anestesia, antissepsia, sutura e
01 plantão semanal
horas) .
horas/aluno) .

Mínimo Semanal
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normalmente são
férias escolares são
eleitos, também,
para este campo.
OBS: cada aluno
deverá fazer no
mínimo 01
plantão/semana,
por 3 meses , de
acordo com escala
do setor.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Preferencialmente
servidor do campo
fora do horário de
trabalho ou bolsa.
Estágio pode
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
A oferta dos meses
do campo de
estágio é maior
que os meses
normalmente
previstos em
calendários
escolares. Diante
disto, disciplinas
optativas que
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prática
cirúrgica
ou cirúrgia
básica .

/ aluno no mínimo).
O mesmo aluno
poderá fazer mais
de 01 plantão por
semana, caso carga
horária mensal do
estágio ultrapasse
48 horas.

Período
ofertado : 01
de Janeiro a 31
de dezembro.
Preferência por
estágios de
ciclos maiores e
arranjo entre
escolas que
permita
cobertura total
dos plantões
ofertados pelo
setor durante
todo o ano.

26551285

HJXXIII

CENTRO DE
TRATAMENTO
INTENSIVO ADULTO

MEDICINA

GRADUAÇÃO

a partir 11º
período

TREINAMENTO
TERAPIA
INTENSIVA

48

24

24

24

8 alunos por grupo
(6 grupos, 01 grupo
por mês no
semestre)

160

** Ciclo de
alunos: mensal
(pelo menos
160
horas/aluno)
Período
ofertado : 01
de Janeiro a 31
de dezembro.
Preferência por
estágios de
ciclos maiores .

26551285

HJXXIII

NUTRIÇÃO E
DIETETICA

NUTRIÇÃO

GRADUAÇÃO

a partir 6º
período

UNIDADES
PRODUTORAS DE
REFEIÇÕES

2

0

2

2

1

120 a 160 horas

pelo menos 2
meses

26551285

HJXXIII

LABORATÓRIOANÁLISES CLÍNICAS

FARMÁCIA

GRADUAÇÃO

a partir 10º
período

ESTÁGIO EM
ANÁLISES
CLÍNICAS

3

3

0

3

3

435

Semestral

26551285

HJXXIII

FARMÁCIA
HOSPITALAR

FARMÁCIA

GRADUAÇÃO

a partir 10º
período

FARMÁCIA
HOSPITALAR

2

2

0

2

2 (1 em cada turno
de 6 horas)

435

Semestral

26551285

HJXXIII

ODONTOLOGIA

GRADUAÇÃO

a partir 10º
período

ODONTOLOGIA
HOSPITALAR

8

0

8

8

2

de 44 a 100
horas

pelo menos
mensal

ODONTOLOGIA
CLÍNICA

curativos de pequenos
ferimentos.

podem ocorrer em
meses que
normalmente são
férias escolares
poderão ser
aceitos.

Necessidade de
contratação de
supervisor pela
escola.
Diária (Todo o
Preferencialmente
Corrida de leito, discussão de
período do estágio) servidor do campo
casos, coleta de exames,
pelo supervisor.
fora do horário de
transporte interno, GD, aulas ,
Mínimo Quinzenal
trabalho ou bolsa.
prova no final do estagio oral e
pelo professor
Estágio pode
escrita.
orientador da escola.
ocorrer em
conjunto com
outros setores na
unidade, de forma
complementar.
Acompanhar planejamento
quantitativo e qualitativo de
cardápio; na análise da
adequação de fluxo de
refeições, na gestão de
materiais, pessoas e custos, no
controle de qualidade, nas
Semanal
ações de sustentabilidade e de
educaçaõ nutricional.
Desenvolver projetos de acordo
com a demanda do setor.
Elaborar e dicutir estudo de
casos de acordo com a
demanda do setor.
Métodos para diagnóstico
laboratorial nas áreas de
bioquímica, imunologia,
Mínimo Mensal
bacteriologia, hematologia e
parasitologia. Participação em
treinamentos .
Conhecer e participar de
atividades de gestão,
assistência e clínica
farmacêutica, além de
atividades em comissões nas
Mínimo Mensal
quais os farmacêuticos atuam.
O aluno também participa de
treinamentos e projetos de
intervenção.
Acompanhamento e
SEMANAL
Necessidade de
participação nas atividades de
contratação de
planejamento individual e
supervisor pela
coletivo, prevenção,
escola.
diagnóstico, tratamento e
Preferencialmente
paliação em saúde bucal no
servidor do campo
contexto de atuação de equipe
fora do horário de
multidisciplinar, para pacientes
trabalho ou bolsa.
internados assistidos pelo
hospital com alterações bucais
que agravem a condição geral
do paciente e vice-versa, bem
como atendimento desses
pacientes, sob supervisão
direta da equipe de
Odontologia do Hospital João
XXIII e, acompanhamento e
participação nas atividades
ambulatoriais, procedimentos
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cirúrgicos eletivos ou de
urgência para pacientes
especificamente assistidos pelo
Serviço de Cirurgia Bucomaxilo-facial.
27450990

27450990

CMT

CMT

Farmácia

Assistência

Farmácia

Medicina

Graduação

Graduação

VIII

X

Estagio
Obrigatório em
Farmácia
Hospitalar

Estágio Curricular
Obrigatório em
Saúde Mental

1

24

0

0

1

24

1

24

1

3

240

80

02meses

02 semanas

27450990

CMT

Assistência

Medicina

Graduação

IX

Internato em
saúde mental

35

0

35

35

6

72

03 semanas

27450990

CMT

Assistência

Psicologia

Graduação

VII

Estágio
Supervisionado
Saúde Mental

2

2

0

2

2

288

06 meses

Atividades na área de farmácia
hospitalar
Prática em saúde mental na
área de álcool e outras drogas.
Desenvolvendo atividades
junto a equipe da unidade:
acolhimento, atendimento e
acompanhamento, visita
domiciliar, busca ativa, oficinas
terapêuticas, discussão de
casos com a rede.
Prática em saúde mental na
área de álcool e outras drogas.
Desenvolvendo atividades
junto a equipe da unidade:
acolhimento, atendimento e
acompanhamento, visita
domiciliar, busca ativa, oficinas
terapêuticas, discussão de
casos com a rede.
Prática em saúde mental na
área de álcool e outras drogas.
Desenvolvendo atividades
junto a equipe da unidade:
acolhimento, atendimento e
acompanhamento, visita
domiciliar, busca ativa, oficinas
terapêuticas, discussão de
casos com a rede.

a critério da
faculdade

O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.

O professor
orientador deve
acompanhar os
estudantes durante
todo o período da
prática.

Semanal
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