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REGULAMENTO DE ESTÁGIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 
 

Este regulamento segue o contido no Regimento e Resoluções da UFPR, Resolução 46/10 

CEPE e Instruções Normativas 01/12 e 02/12 CEPE/UFPR. 

 
CAPÍTULO I – DA NATUREZA DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 1o – Os estágios, na Universidade Federal do Paraná, consistem em atividades 

formativas curriculares de base eminentemente pedagógica e têm os seguintes 

propósitos: 

§ 1 - Desenvolvimento de interdisciplinaridade;  

§ 2 - Experiência acadêmico-profissional orientada para a competência técnico-

científica e para a atuação no trabalho dentro do contexto de relações sociais 

diagnosticadas e conhecidas; 

§ 3 - Oportunidade de questionamento, reavaliação curricular e reestruturação 

curricular; 

§ 4 - Oportunidade para relacionar dinamicamente teorias e práticas desenvolvidas 

ao longo das atividades formativas de ensino. 

 

Artigo 2º - Os estágios integram as Disciplinas do Projeto Pedagógico do Curso de 

Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Paraná, atendendo o 

pressuposto da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

 

Parágrafo único: As atividades previstas no caput compreenderão o atendimento em todos 

os ciclos de vida e níveis de atenção à saúde (promoção, prevenção e terapêutico) 

bem como os diferentes recursos fisioterapêuticos integrados à equipe de saúde 

atendendo às Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Fisioterapia. 

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

 

Artigo 3o – Os objetivos dos estágios são: 

§ 1 - Oportunizar aos estudantes a vivência da relação dialética entre teoria e prática, 

possibilitando o conhecimento da realidade em que irão atuar. 

§ 2 - Proporcionar aos estudantes a iniciação na prática clínica e profissional. 

§ 3 - Vivenciar o processo fisioterapêutico.  
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§ 4 - Favorecer a formação de uma atitude científica, de forma que o levantamento 

das questões problemáticas encontradas na prática clínica possa ser trazido para a 

Universidade, a fim de ser estudado e pesquisado. 

§ 5 - Contribuir para a formação generalista, humanista, crítica, reflexiva, pró-ativa, 

criativa, inovadora e empreendedora, com respeito à diversidade cultural e 

atendimento às questões éticas e bioéticas. 

§ 6 - Favorecer aos estudantes o desenvolvimento de uma visão global de sua 

atuação como profissional da área da saúde, habilitando-os a participar do 

desenvolvimento científico da profissão com a garantia de uma educação 

continuada, permanente e emancipada, com constante busca de autonomia 

profissional. 

 

CAPÍTULO III – Comissão Orientadora de Estágio (COE) 

 
Artigo 4º - De acordo com a Resolução n°. 46/10-CEPE, a organização acadêmica dos 

estágios (obrigatórios e não obrigatórios) da UFPR é da responsabilidade de todos 

os professores orientadores, sendo a organização administrativa responsabilidade do 

colegiado do curso de Fisioterapia, que contará com uma comissão orientadora de 

estágio, e com o apoio da Coordenação Geral dos Estágios (CGE) em nível 

institucional. 

§ 1 – Os membros da COE serão indicados pelo colegiado do curso, com mandato 

de dois anos. A COE será constituída por no mínimo quatro docentes 

preferencialmente com experiência na área de Fisioterapia.  

§ 2 - As atividades dos membros da COE devem constar no plano individual de 

trabalho (PIT), sem que haja dispensa das atividades regulamentares de ensino 

(conforme Art.16, § 3° da Resolução n°. 46/10-CEPE). 

 
 

CAPÍTULO IV – DA CARGA HORÁRIA 

 

Artigo 5o – Os estágios obrigatórios terão um mínimo de 20% da carga horária total do 

curso, atendendo ao exarado no artigo 7º das Diretrizes Curriculares Nacionais do 

Curso de Graduação em Fisioterapia (Resolução CNE/CES 4/2002 DOU 04/03/2002 

Seção 1, p.11), que serão cumpridas no 7º e 8º períodos do curso.  

  § Único – o estudante deverá ter cumprido todos os créditos de disciplinas até o 6º  

período do curso para poder cursar os estágios obrigatórios de 7º e 8º períodos. 
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Artigo 6º - Os estágios obrigatórios e não obrigatórios obedecerão à legislação vigente que 

impõe jornada semanal de no máximo 30 horas, não devendo ultrapassar 6 horas 

diárias (Lei nº 11.788, de  25 de setembro de 2008). 

 

CAPÍTULO V – DO LOCAL DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 7º - Constitui local de estágios as pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 

administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais 

liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos conselhos de 

fiscalização profissional, desde que cumpram as obrigações previstas na legislação 

vigente (Lei nº. 11.788/2008 - Capítulo III) e apresentem condições para: 

§ 1 - Planejamento e execução conjunta das atividades, isto é, o plano de atividades 

do estagiário deve ser elaborado e acompanhado, mesmo à distância, em parceria 

com o Curso de Fisioterapia da UFPR e local de estágio, respeitando a fase 

curricular que o estudante se encontra, de acordo com o projeto político pedagógico 

do curso de Fisioterapia da UFPR; 

§ 2 - Avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos de campo 

específico de trabalho; 

§ 3 - Vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro de um campo 

profissional, acompanhado por um fisioterapeuta com orientação de um docente 

fisioterapeuta; 

§ 4 - Que os estudantes sejam supervisionados obrigatoriamente por um profissional 

fisioterapeuta do local de estágio (denominado preceptor supervisor) e tenham o 

devido acompanhamento por um professor do Curso de Fisioterapia da UFPR 

(denominado docente orientador), responsável por sua avaliação; 

§ 5 - Que os estágios curriculares obrigatórios do 7º e 8º períodos tenham um 

fisioterapeuta como supervisor do local de estágio. 

 

Artigo 8º- Os estágios do Curso de Graduação em Fisioterapia poderão ser realizados em 

quaisquer dos espaços abaixo exemplificados, sendo respeitadas as cargas horárias 

das respectivas disciplinas de estágio, de acordo com o projeto político pedagógico 

do curso de Fisioterapia da UFPR e plano de estágio individual do estudante, para 

cada um.  
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§ 1 - Ambulatorial: Consultórios Fisioterapêuticos, Clínicas Fisioterapêuticas, 

Unidades Básicas de Saúde, entre outros; 

§ 2 - Hospitalar: Maternidades, Prontos Socorros, Queimados, Oncologia, Unidade 

de Terapia Intensiva, enfermarias, quartos, ambulatórios, entre outros; 

§ 3 - Institucional: Instituições de longa permanência para idosos ou crianças ou 

pessoas com deficiências, escolas, entre outros; 

§ 4 - Outros: Clubes, home care, empresas, comunidade, entre outros. 

 

Artigo 9º: A escolha dos locais de estágios curriculares obrigatórios, quando cabível, deverá 

ser feita por meio de convênio do local com a Coordenação Geral de Estágios (CGE) 

da UFPR, por indicação do estudante, do técnico fisioterapeuta e/ou dos docentes, 

com o parecer da Comissão Orientadora de Estágios (COE) do Curso e deferimento 

do Colegiado do Curso de Fisioterapia da UFPR. Ainda, para estágio curricular 

obrigatório em local optativo (percentual de 12,5% da carga horária total do estágio a 

ser cumprida em local de escolha do aluno desde que seja aceito), o aluno deve 

entrar em contato com o local escolhido, enviar ofício manifestando interesse, o local 

deverá emitir carta de aceite, assinar o termo de compromisso (modelo termo de 

compromisso externo, localizado na página eletrônica da UFPR/Coordenação Geral 

de Estágio/Prograd). E esta documentação deverá ser encaminhada a COE para 

avaliação prévia e parecer. 

 

Artigo 10º: O estágio não obrigatório pode ser realizado a partir do 6º período com 

supervisão direta de um fisioterapeuta e orientador docente fisioterapeuta, e ainda 

respeitando a Lei nº 11.788/2008. Esta modalidade de estágio poderá ser validada 

pelo colegiado do Curso de Fisioterapia como Atividades Formativas 

Complementares. 

 

 

CAPÍTULO VI – DAS MODALIDADES DOS ESTÁGIOS 

 

Artigo 11º - O Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR consente a realização de 

estágios nas modalidades:  

 

§ 1 – Estágio obrigatório: realizado no 7º e 8º períodos, visa o desenvolvimento de 

habilidades e competências pré-profissionalizantes de um fisioterapeuta, atendendo 
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ao perfil do egresso. Os atendimentos fisioterapêuticos devem acontecer em todos 

os ciclos da vida e nos diferentes níveis de complexidade de atenção integral à 

saúde humana. Os atendimentos podem ser individuais ou em grupos, sempre sob 

supervisão direta de um fisioterapeuta (preceptor supervisor) do local do estágio, e 

com mediação pedagógica (modalidades: semi direta ou indireta) de um docente 

fisioterapeuta orientador. 

§ 2 - Estágio não obrigatório: permite a experiência em espaços diferenciados de 

aprendizado conforme a escolha do estudante, seguindo as orientações do capítulo 

IV deste regulamento, o qual poderá ser validado de acordo com as Normas das 

Atividades Formativas Complementares do Curso de Fisioterapia da UFPR, as 

Resoluções e as Normativas da UFPR e ainda respeitando a Lei nº 11.788/2008. 

 

 

CAPÍTULO VII – DA AVALIAÇÃO 

 
Artigo 12o – A avaliação do estagiário será realizada pelo docente fisioterapeuta orientador 

em conjunto com o fisioterapeuta (preceptor supervisor) do local do estágio. A 

avaliação das atividades de estágio será feita de forma sistemática e contínua, 

utilizando a ficha de avaliação (ANEXO 1) e os relatórios periódicos (ANEXO 2) do 

estágio curricular, de acordo com o projeto pedagógico do Curso de Fisioterapia da 

UFPR e segundo as normas previstas na Lei nº 11.788/2008 (artigo 7º, incisos IV e 

VI e artigo 9º, inciso V).  

 

Artigo 13º - A avaliação será realizada por meio de observação direta do estagiário; análise 

de relatórios; trabalhos e/ou provas teórico-práticas, apresentação de estudos de 

casos, oficinas ou pesquisas, entre outros instrumentos, em cada local de estágio, 

procurando atingir os objetivos e características de cada etapa de formação do 

estudante de Fisioterapia da UFPR. Serão considerados aspectos e habilidades 

profissionais como apresentação pessoal, ética, responsabilidade, domínio de 

conteúdo e associação teórico-prática. 

§ 1 - Para ser considerado aprovado o estudante deverá obter no mínimo nota 5,0 e 

frequência de 95% nas atividades práticas. 

§ 2 – Não haverá abono de faltas, qualquer que tenha sido a razão da ausência. 

Toda falta deverá ser justificada, de acordo com o previsto na Seção II do Capítulo IX 

da Resolução nº37/97-CEPE ou por motivo de doença, desde que comprovada 

mediante atestado médico. Quando as faltas justificadas ultrapassarem 5% o 
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estagiário deverá solicitar reposição ao docente orientador e ao fisioterapeuta 

preceptor supervisor responsável pelo local de estágio, por meio de uma ficha de 

solicitação de reposição de estágio (ANEXO 3) que contenha a proposta de 

calendário da reposição e a justificativa da ausência, com aprovação da COE do 

Curso de Fisioterapia da UFPR. 

§ 3 - Situações especiais, como apresentação de trabalhos em congressos e eventos 

da área que resultem em ausência (conforme previsto no artigo nº 81 da Resolução 

37/97 do CEPE), serão tratadas pela COE, desde que comunicadas com 

antecedência de 30 dias ao(s) fisioterapeutas supervisores e docente(s) 

orientador(es) responsável(is). Caso aprovada a solicitação o estudante deverá 

apresentar os comprovantes de apresentação no evento aos preceptores 

supervisores e ao docente orientador num prazo máximo de 5 dias corridos após o 

encerramento da atividade.  

 

 

CAPÍTULO VIII – DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

Artigo 14º - A supervisão dos estágios deve ser entendida como assessoria técnica e 

educacional dada ao estagiário no decorrer de sua prática profissional, por docentes 

e/ou profissionais fisioterapeutas do campo de estágio, creditadas pelo docente 

orientador responsável pelo estágio, aprovadas pelo colegiado do Curso de 

Fisioterapia, de forma a proporcionar aos estudantes o pleno desempenho de ações, 

princípios e valores inerentes à realidade da profissão de Fisioterapia em que se 

processa a vivência prática.  

 

Artigo 15º - A orientação dos estágios, realizada por docentes fisioterapeutas, dar-se-á em 

conformidade com o Capítulo IV, artigo 8º da Resolução nº 46/10-CEPE - UFPR e 

terá as seguintes modalidades: 

§ 1- Orientação direta: acompanhamento e orientação do planejado por observação 

contínua, presencial e direta das atividades ocorrentes nos campos de estágios, ao 

longo de todo o processo pelo professor orientador, designado pelo colegiado do 

curso de Fisioterapia, podendo se complementar com entrevistas e reuniões no 

âmbito da UFPR e/ou no campo de estágio;  

 § 2- Orientação semidireta: acompanhamento e orientação do planejado por meio 

de visitas sistemáticas ao campo de estágio pelo docente orientador, que manterá 
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também contatos com o fisioterapeuta supervisor de estágio responsável pelo(s) 

estagiário(s) no campo de estágio, além do complemento de entrevistas e reuniões 

com os estudantes;  

§ 3- Orientação indireta: acompanhamento feito via relatórios, reuniões e visitas 

ocasionais ao campo de estágio, durante as quais se processarão contatos e 

reuniões com o fisioterapeuta supervisor de estágio responsável. 

 

Artigo 16º - A supervisão dos estágios será realizada por docentes fisioterapeutas 

pertencentes ao quadro docente do Curso de Graduação em Fisioterapia e/ou por 

profissionais fisioterapeutas pertencentes às instituições parceiras ou conveniadas à 

Universidade Federal do Paraná. Nesse caso, a orientação pedagógica será feita por 

um docente fisioterapeuta. 

 

Artigo 17º - Caberá ao supervisor fisioterapeuta/docente orientador de estágio informar aos 

estagiários a respeito da documentação a ser preenchida garantindo assim os 

trâmites legais da atividade. 

 

Artigo 18º - Caso haja algum impedimento do fisioterapeuta supervisor/docente orientador 

para realizar as suas tarefas junto aos estagiários, o mesmo deverá avisar com a 

máxima urgência a COE do curso de Fisioterapia, para que esta possa tomar as 

devidas providências. 

 

 

CAPÍTULO IX – ESTÁGIO CURRICULAR 

 

Artigo 19º - O estágio curricular integra o mínimo de 20% da carga horária total do Curso de 

Graduação em Fisioterapia. 

 

Artigo 20º - Os locais de estágio deverão ser parceiros ou conveniados com a Universidade 

Federal do Paraná, por iniciativa do colegiado do Curso de Fisioterapia, podendo ter 

indicações de estudantes e/ou docentes e/ou técnicos. 

 

Artigo 21º - Os estágios curriculares deverão contemplar todos os ciclos de vida e níveis de 

complexidade da atuação do fisioterapeuta em saúde. 
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Artigo 22º - O estudante poderá cumprir a carga horária de uma das 8 disciplinas do estágio 

curricular em local de sua escolha, desde que atenda o Art. 9º deste regulamento. 

 

Artigo 23º - O estágio curricular não isenta o estudante do cumprimento do Trabalho de 

Conclusão de Curso (TCC) e demais atividades formativas do Curso de Graduação 

em Fisioterapia. 

Parágrafo único: Nesta fase os Trabalhos de Conclusão de Curso serão 

desenvolvidos conforme normatizações específicas do Curso de Fisioterapia da 

UFPR, sendo este, em conformidade com o artigo 12 da Resolução CNE/CES 4 das 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Fisioterapia do Ministério da 

Educação (BRASIL, MEC, 19/02/2002). O desenvolvimento dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso, quando o estudante estiver realizando estágio fora da cidade 

sede do curso de Fisioterapia da UFPR, dar-se-á à distância, porém, a modalidade 

de acompanhamento e de avaliação, deve ter a ciência do docente fisioterapeuta 

orientador e do docente mediador do TCC.  

 

 

CAPÍTULO X – DO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR  

 

Artigo 24º - Para ingresso nos estágios curriculares de 7º e 8º períodos o estudante não 

poderá ter pendências em nenhuma das disciplinas obrigatórias previstas na 

periodização do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR. 

Parágrafo único: A recomendação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) é que o 

estudante curse as disciplinas optativas antes de iniciar os estágios, mas não é 

impeditivo.  É estipulado que no mínimo 50% da carga horária de disciplinas 

optativas sejam cumpridas para que o estudante possa iniciar os estágios 

curriculares de 7º e 8º períodos e que exceções sejam analisadas e julgadas pelo 

Colegiado de Curso. 

 

Artigo 25º - O estágio curricular divide-se em fases: 

§ 1 – Elaboração do plano de estágio: o estudante, em conjunto com o docente 

orientador e/ou fisioterapeuta supervisor, definirá o plano de estágio pré-

profissionalizante. 

§ 2 – Aprovação do plano de estágio: o estudante deverá submeter seu plano de 

estágio para parecer da COE e aprovação do colegiado do curso de Fisioterapia. 
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§ 3 – O desenvolvimento das atividades no local de estágio será realizado pelo 

estudante com supervisão direta do fisioterapeuta supervisor e orientação semi-

direta e/ou indireta, de acordo com o local de estágio, do fisioterapeuta docente 

orientador. 

§ 4 – A avaliação do estudante deve ser processual e presencial em todas as fases 

do estágio e de acordo com as fichas de avaliação (ANEXO 1) do estágio curricular 

supervisionado. Será considerado como resultado final a nota da segunda e última 

devolutiva. 

§ 5 - Nenhum estudante ficará isento da realização de todas as atividades formativas 

curriculares. 

 

 

CAPÍTULO XI – DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DOS ESTAGIÁRIOS  

 

Artigo 26º - É dever e responsabilidade dos estagiários: 

§ 1 - Cumprir 95 % da carga horária dos estágios curriculares; 

§2–Toda falta deverá ser comunicada e justificada obrigatoriamente e imediatamente 

ao fisioterapeuta supervisor e ao docente fisioterapeuta orientador.  

§ 3 - As faltas justificadas que ultrapassem os 5% daquelas permitidas deverão ser 

repostas (ANEXO 3). 

§ 4 - No caso de apresentação de trabalhos em congressos, o estudante deverá 

comunicar com antecedência de 30 dias ao(s) fisioterapeuta supervisor e/ou docente 

orientador responsável e protocolizar sua solicitação para apreciação da COE na 

secretaria do curso.  

§ 5 – A tolerância máxima para atrasos será de 10 minutos, sendo pontuada a 

observação na ficha de avaliação e acompanhamento do estagiário. Neste caso, 

deverá ser protocolizada advertência na COE e tomadas às devidas providências 

recomendadas pelo fisioterapeuta supervisor e/ou docente orientador responsável 

pelo local do estágio. Além disso, o estagiário deverá repor a carga horária, em 

atividades estipuladas pelo docente orientador e/ou fisioterapeuta supervisor 

responsável pelo local de estágio. 

§ 6 Três advertências decorrentes de atrasos ou condutas inadequadas levarão a 

interrupção automática da vigência do termo de compromisso do estágio, indicando a 

reprovação do estagiário naquela disciplina de estágio. 
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§ 7 – Em caso de não ter atingido a nota para aprovação, o estagiário deverá realizar 

novamente o estágio no setor e com mesmo preceptor no qual não foi aprovado. 

§ 8– O estagiário que por qualquer razão interromper o estágio deverá dirigir‐se 

primeiramente ao fisioterapeuta supervisor e ao docente orientador, e em seguida à 

COE do Curso de Fisioterapia para o encerramento administrativo‐acadêmico do 

estágio. Nesse caso, o estagiário deverá reiniciar o estágio quando retomar a sua 

matrícula, não podendo a carga horária da disciplina de estágio  ser integralizada. 

§ 9 - Em caso de interrupção da vigência do seu termo de compromisso de estágio 

fica a cargo do estagiário encontrar novo local de estágio com nível de complexidade 

e plano de atividades equivalentes àquele do desligamento, para refazer a disciplina 

de estágio, não podendo a carga horária anterior ser integralizada. Deverão ser 

respeitadas as normas deste regulamento para a escolha do novo local de estágio.  

 

Artigo 27º - As condutas dos estagiários devem ser as seguintes:  

§ 1 - Comparecer aos locais escolhidos e acordados previamente em dia e hora 

marcados, mantendo sua ficha de frequência (ANEXO 4) em dia com a sua 

assinatura e do profissional supervisor fisioterapeuta ou docente orientador 

fisioterapeuta responsável.  

§ 2 - Apresentar-se no local de estágio com vestimenta completa da cor branca 

(camisa, calça comprida, sapatos e/ou tênis), jaleco, carteirinha de identificação, de 

forma coerente com os padrões éticos e morais preconizados pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/MS/Brasil) e pelo Código de Ética 

Profissional da Fisioterapia (Resolução nº 424, 08/07/2013, COFFITO, BRASIL). Ao 

estagiário não é permitida a utilização de roupas e acessórios que comprometam o 

desenvolvimento da relação fisioterapeuta-paciente. Incluem-se nesta proibição: 

camisas, camisetas e/ou blusas muito decotadas e justas e/ou transparentes; shorts 

e saias muito curtas e/ou muito justas; piercings, brincos, pulseiras e anéis em 

tamanho e/ou número excessivo, entre outras. 

§ 3 - Entregar pontualmente os questionários, relatórios e documentos para o 

supervisor fisioterapeuta e/ou docente orientador, durante e ao término de cada 

etapa. 

§ 4 - Manter atitude ético-profissional no desenrolar de todas as atividades. 

§ 5 - Realizar sua auto avaliação contínua.  
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Artigo 28º - Os casos não previstos no presente regulamento serão analisados pela 

COE e deliberados pelo Colegiado do Curso de Fisioterapia. 

 

Aprovado em reunião do Núcleo Docente Estruturante na data de  
Curitiba, 15 de junho de 2015. 

Aprovado em reunião do Colegiado do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR na data de 
Curitiba, 25 de Agosto de2015. 

 
Revisado pelo NDE em 18/10/2016 e aprovado no Colegiado de Curso de 

Fisioterapia em Curitiba, 25 de Outubro de 2016. 
 
 
 

 
 
 
 

Ata Colegiado em 25/10/2016 “1.5) Normas para estágio. A professora Vera traz o 

questionamento levantado no NDE sobre a obrigatoriedade ou não do aluno ter cumprido as 

disciplinas optativas para fazer o estágio obrigatório. A recomendação do NDE é que o aluno 

curse as disciplinas optativas antes de iniciar os estágios, mas não é impeditivo. A professora 

Joice propõe que seja estipulada uma porcentagem mínima de carga horária cumprida nas 

optativas para que o aluno faça o estágio e que exceções sejam julgadas pelo colegiado. Após 

discussão, foi decidido que o mínimo seja 50% de carga horária cumprida. Aprovada por 

unanimidade. Na sequência, a professora Ana Márcia informa que, após discussão pelo NDE, 

foi decidido que o estágio obrigatório poderá ser realizado concomitantemente com o estágio 

voluntário, porém tal situação não é recomendada pela COE”. 
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ANEXOS 
 

1. Fichas de Avaliação (ANEXO 1 – A,B,C)  
2. Relatórios Semanais e Final (ANEXO 2 – A,B)  
3. Ficha de Solicitação de Reposição de Estágio pelo Estudante (ANEXO 3)  
4. Folha Ponto - Modelo de Registro de Frequência do Estudante (ANEXO 4) 
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ANEXO 1 (A,B,C) – Fichas de Avaliação de Estágio Curricular 

 
1A) Ficha de avaliação e acompanhamento das atividades de estágio curricular do 7º e 8º 
períodos do Curso de Fisioterapia – BL (Docente) 
 

Estagiário(a):_____________________________________________________________ 

Local de estágio:_______________________________________________________ 

Período de Atividades:__/__/__ a __/__/__ 

Entrega de atividades obrigatórias: 

Relatórios semanais: (  ) 1º (  ) 2º (  ) 3º (  ) 4º (  ) 5º (  ) 6º 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Relatório Final: (  ) Entregue (  ) Não entregue 

__________________________________________________________________________________ 

Folha Ponto: (  ) Entregue (  ) Não entregue 

__________________________________________________________________________________ 

Outras atividades solicitadas:_________________________________________________________ 

Número de Faltas: ______ 

Nota 1ª devolutiva: ____ 

Nota 2ª devolutiva: ____ 

Nota Final:____ 

Check List 

Documentos em anexo: 

(   ) Relatório Final 

(   ) 1ª devolutiva 

(   ) 2ª devolutiva 

(   ) Folha Ponto 

______________________ 

Nome e assinatura/Docente Orientador(a) 

 
 

1B) Ficha de Avaliação - Primeira Devolutiva  
Parte 1 

  
Estagiário(a): _________________________________________________________________  
Data: ___/___/___  
Fisioterapeutas Preceptores(as) Supervisores(as):_________________________________________  
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Comentário do(a) Estudante:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Pontos Positivos:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Pontos a Melhorar:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
Observações:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
 
 

 
____________________________        _________________________________ 

Estagiário (a)                                      Fisioterapeuta Preceptor(a) Supervisor(a) 
 
 
 

____________________________          ________________________________ 
Docente Orientador (a)                         Fisioterapeuta Preceptor(a) Supervisor(a) 
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1C) Ficha de Avaliação – Segunda Devolutiva  
Parte 2- Nota Final 

  
Estagiário(a):_________________________________________________________________ 

Fisioterapeuta Preceptor(a) Supervisor(a):_____________________________________________  

Local de Estágio: ____________________________________________________________  

Data: ___/___/___  

Apresentação Pessoal (Valor máximo = 5) 

Itens Avaliados  Nota* 

Cuidados pessoais e higiene e uso do uniforme e crachá.  (0-5)  

Ética (Valor máximo - 10) 

Itens Avaliados  Nota* 

Saber receber e emitir criticas. (0-3)  

Comportamento ético com o fisioterapeuta preceptor orientador e equipe. (0-3)  

Comportamento ético com o paciente e/ou usuário. (0-4)  

Responsabilidade (Valor máximo = 15) 

Itens Avaliados  Nota * 

Cumprir com as normas, ter cuidado com os materiais e organização do Setor de 
estágio. (0-4) 

 

Pontualidade  e frequência. (0-4)  

Entrega de relatórios, trabalhos, estudos de caso e outras solicitações do setor. (0-7)  

Domínio de conteúdo  (Valor máximo = 30) 

Itens Avaliados  Nota * 

Conhecimentos teóricos das condições de saúde e ou doenças, incluindo as condutas 
fisioterapêuticas realizadas. Referência teórica baseada em evidências científicas e 
terminologia técnica adequada. (0-15) 

 

Conhecimento dos procedimentos do processo fisioterapêutico: avaliação e 
reavaliação fisioterapêutica, objetivos terapêuticos, evolução, diagnóstico cinético 
funcional, prognóstico e orientações.(0-15) 

 

Associação teórico-prática (Valor máximo = 40) 

Itens Avaliados  Nota * 

Apresentação de estudos de casos, pesquisas e relatórios. (0-5)  

Adequação do programa de intervenção às condições de saúde e ao processo saúde-
doença dos usuários/pacientes sob sua responsabilidade. (0-10) 

 

Criatividade, inovação e pró-atividade.   (0-5)  

Execução do processo fisioterapêutico.   (0-20)  

 
Observações:  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Nota Final: _______________   
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____________________________        _________________________________ 
Estagiário (a)                                    Fisioterapeuta Preceptor(a) Supervisor(a) 

 
 
 

____________________________          ________________________________ 
Docente Orientador (a)                                 Fisioterapeuta Preceptor (a)Supervisor(a) 
 
 

 
 

ANEXO 2 (A,B) 
 

 
A) Modelo Relatório semanal das atividades de estágio do Curso de Fisioterapia 

Nome do(a) Estagiário (a):_________________________________________ 

Local de estágio:____________________________________________ 

Relatório Semanal Nº_____________  

Data:__/__/___ Descrever de forma objetiva e sucinta as tarefas realizadas no dia, número de 

usuários/pacientes e condição de saúde/doenças atendidas, bem como as literaturas consultadas 

(bibliografia/referências) para aprimoramento. Neste relato incluir as peculiaridades, dificuldades e 

pontos positivos das atividades e do relacionamento com os fisioterapeutas supervisores e com os 

demais colegas. Relatar qualquer tipo de intercorrência. 

Data:__/__/___ 

 

Data:__/__/___ 

 

Data:__/__/___ 

 

Data:__/__/___ 

 

*Favor não exceder o limite de uma página 

(1) Autoavaliação do estagiário: 
1.1. Quais aspectos positivos relativos às minhas habilidades e competências foram desenvolvidos 
nesta semana? 
 

1.2 Quais aspectos devem ser melhorados durante a semana e quais recursos foram utilizados para 
isso? 
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B) RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO 
(Preenchimento obrigatório pelo(a) estudante)  

(Exigência da Lei 11.788/2008) 

I- ESTAGIÁRIO(A) 

1. NOME:   

2. MATRÍCULA: CPF: 

3. INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

4. CURSO: 

5. ANO/PERÍODO: TURNO: 

6. PROFESSOR(A) ORIENTADOR(A): 

7. PARTE CONCEDENTE - NOME: 
NATUREZA:    (  )  PESSOA JURÍDICA      (  ) INSTITUIÇÃO DE ENSINO        (  )  PROFISSIONAL LIBERAL     

8. LOTAÇÃO DO ESTÁGIO (SETOR/DEPARTAMENTO): 

9. SUPERVISOR(A) DO ESTÁGIO: 

10. PERÍODO DO ESTÁGIO:   CARGA HORÁRIA SEMANAL: 

11. MODALIDADE DE ESTÁGIO:   (  )  OBRIGATÓRIO     (  )  NÃO OBRIGATÓRIO 

II- RESUMO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 
 
 
 
 
 

III- AVALIAÇÃO  DO ESTÁGIO    (  ) PARCIAL (a cada 6 meses)     (  ) FINAL  

1. O PRESENTE ESTÁGIO TRAZ/TROUXE CONTRIBUIÇÃO À SUA FORMAÇÃO PROFISSIONAL?  
(  )SIM  (  )NÃO 

2. JUSTIFIQUE A RESPOSTA ACIMA QUANTO A: 
- RELAÇÕES INTERPESSOAIS: 
 
- TRABALHO EM EQUIPE: 
 
- TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS REFERENTES À AREA: 
 
- CONTRIBUIÇÕES PARA MELHORIAS PÚBLICAS: 
 
- POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO: 
 

IV- DATA/ ASSINATURA/ CARIMBO 

 
1. DATA:  ____/____/______ 
 
2. ASSINATURA DO FISIOTERAPEUTA PRECEPTOR(A) SUPERVISOR(A):         
_________________________________________ 
         (local do estágio) 
 
3. ASSINATURA DO(A) ESTUDANTE:                    _________________________________________ 
OBSERVAÇÕES:  
1. O presente relatório deverá ser entregue ao docente orientador ou na COE do curso. 
 2. Local de acesso ao modelo de relatório final: http://www.prograd.ufpr.br/portal/cge/formularios/ 
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ANEXO 3 

Ficha de Solicitação de Reposição de Estágio pelo Estagiário(a) 

Estagiário(a):____________________________________________________________ 

Turma: _________________________________GRR:___________________________ 

Fisioterapeuta Preceptor(a) Supervisor(a):_____________________________________  

Docente Orientador(a):____________________________________________________ 

Local de Estágio: ________________________________________________________  

Data: ___/___/___  

Assunto: REPOSIÇÃO DE FALTAS 

Motivo (anexar atestado médico com CID, quando for o caso de afastamento por licença 
saúde): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Solicitação (descrever resumidamente o seu pedido): 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Provável Data e Horário de reposição (previamente acordado no local de estágio): 

_________________________________________________________________ 

 Assinatura do estudante: __________________________ 

Assinatura do(a) Fisioterapeuta Preceptor(a) Supervisor(a) (quando for o 
caso):________________  

Assinatura do(a) docente orientador(a):________________________________________ 

 
Parecer da COE: 
(   ) Deferido (   ) Indeferido 
Motivo:____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Observação:  
O estudante cumpriu o acordado;   (   ) Sim    (   ) Não, Porque:_______________________ 
assinatura preceptor(a) supervisor(a) (após reposição): ____________________________ 
assinatura docente orientador(a) (após reposição):________________________________ 
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ANEXO 4 

Folha Ponto - Modelo de Registro de Frequência do Estudante 
 

Nome Estagiário(a): 

Local de estágio: 

Fisioterapeuta Supervisor(a): 

Docente Orientador(a): 

 

Formulário para registro de frequência do(a) estagiário(a) 

Data Horário 
de 
Entrada 

Horário 
de saída 

Rubrica Data Horário 
de 
entrada 

Horário 
de saída 

Rubrica 

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

___/___/___    ___/___/___    

*Indicar os dias que faltar no formulário e registrar a justificativa da falta no verso, no 
campo indicado como “Registro de intercorrências”.  

Registro de visitas sistematizadas do9a0 docente orientador(a0 ao local de estágio 



                                                                                                              

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Setor de Ciências Biológicas 
Curso de Fisioterapia 

  

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

Data: 
___/___/___ 

 

Rubrica:  

 

  

Registro de intercorrências: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________  
_________________________ 

 
_________________________ 

Assinatura Estagiário(a) Assinatura Fisioterapeuta 
Supervisor(a) 

Assinatura Docente 
Orientador(a) 

 


