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1. LEI FEDERAL 11.788/08 

 

Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 
da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de 
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 
único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o 
art. 6o da Medida Provisória  no 2.164-41, de 24 de agosto de 
2001; e dá outras providências. 

 O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei:  

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1o  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que 
visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 
especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos.  
§ 1o  O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do 
educando.  
§ 2o  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 
trabalho.  
Art. 2o  O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes 
curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso.  
§ 1o  Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito 
para aprovação e obtenção de diploma.  
§ 2o  Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 
regular e obrigatória.  
§ 3o  As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, 
desenvolvidas pelo estudante, somente poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no 
projeto pedagógico do curso.   
Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo 
dispositivo, não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos:  
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na 
modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino;  
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a 
instituição de ensino;  
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 
compromisso.  
§ 1o  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo 
professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por 
vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação 
final.  
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§ 2o  O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no 
termo de compromisso caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do 
estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária.  
Art. 4o  A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros 
regularmente matriculados em cursos superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o 
prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação aplicável.  
Art. 5o  As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a 
serviços de agentes de integração públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento 
jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de contratação com recursos públicos, a 
legislação que estabelece as normas gerais de licitação.  
§ 1o  Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do 
estágio:  
I – identificar oportunidades de estágio;  
II – ajustar suas condições de realização;  
III – fazer o acompanhamento administrativo;  
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais;  
V – cadastrar os estudantes.  
§ 2o  É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços 
referidos nos incisos deste artigo.   
§ 3o  Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a 
realização de atividades não compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, 
assim como estagiários matriculados em cursos ou instituições para as quais não há previsão de estágio 
curricular.  
Art. 6o  O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado 
pelas instituições de ensino ou pelos agentes de integração.  
 
 

CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Art. 7o  São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos:  
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, 
quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições 
de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar 
do estudante e ao horário e calendário escolar;  
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e 
profissional do educando;  
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;  
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório 
das atividades;  
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em 
caso de descumprimento de suas normas;  
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos;  
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de 
avaliações escolares ou acadêmicas.  
Parágrafo único.  O plano de  atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que 
se refere o inciso II do caput do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio 
de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, o desempenho do estudante.  
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Art. 8o  É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de 
concessão de estágio, nos quais se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades 
programadas para seus educandos e as condições de que tratam os arts. 6o a 14 desta Lei.  
Parágrafo único.  A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a 
parte concedente não dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II 
do caputdo art. 3o desta Lei.  
 
 

 
CAPÍTULO III 

DA PARTE CONCEDENTE 
Art. 9o  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, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações:  
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 
cumprimento;  
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de 
aprendizagem social, profissional e cultural;  
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área 
de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) 
estagiários simultaneamente;  
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível 
com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;  
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação 
resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho;  
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio;  
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de 
atividades, com vista obrigatória ao estagiário.  
Parágrafo único.  No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de 
que trata o inciso IV do caput deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de 
ensino.  
 
 

CAPÍTULO IV 
DO ESTAGIÁRIO 

Art. 10.  A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de 
ensino, a parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo 
de compromisso ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar:  
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e 
dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos;  
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da 
educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.  
§ 1o  O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão 
programadas aulas presenciais, poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que 
isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de ensino.  
§ 2o  Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos 
de avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no 
termo de compromisso, para garantir o bom desempenho do estudante.  
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Art. 11.  A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto 
quando se tratar de estagiário portador de deficiência.  
Art. 12.  O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser 
acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de 
estágio não obrigatório.  
§ 1o  A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, 
não caracteriza vínculo empregatício.  
§ 2o  Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de 
Previdência Social.   
Art. 13.  É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) 
ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias 
escolares.  
§ 1o  O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou 
outra forma de contraprestação. 
§ 2o  Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de 
o estágio ter duração inferior a 1 (um) ano.  
Art. 14.  Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua 
implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.  
 
 

CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 

Art. 15.  A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de 
emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista 
e previdenciária.  
§ 1o  A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará 
impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo 
administrativo correspondente.  
§ 2o  A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a 
irregularidade.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 16.  O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou 
assistente legal e pelos representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada 
a atuação dos agentes de integração a que se refere o art. 5o desta Lei como representante de qualquer 
das partes.  
Art. 17.  O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes 
de estágio deverá atender às seguintes proporções:  
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário;  
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários;  
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários;  
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários.  
§ 1o  Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 
existentes no estabelecimento do estágio.  
§ 2o  Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos 
previstos nos incisos deste artigo serão aplicados a cada um deles.  
§ 3o  Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, 
poderá ser arredondado para o número inteiro imediatamente  superior.  
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§ 4o  Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio 
profissional.  
§ 5o  Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das 
vagas oferecidas pela parte concedente do estágio.  
Art. 18.  A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá 
ocorrer se ajustada às suas disposições.  
Art. 19.  O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 
1o de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

“Art. 428.  ...................................................................... 
§ 1o  A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o 
ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de 
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. 
......................................................................  
§ 3o  O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto 
quando se tratar de aprendiz portador de deficiência. 
......................................................................  
§ 7o  Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto 
no § 1o deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, 
desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR)  

Art. 20.  O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 82.  Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua 
jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.  

    Parágrafo único. (Revogado).” (NR)  
Art. 21.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 22.  Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, 
o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida 
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.  

            Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 

 

 

  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428§7
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8859.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art82§p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/MPV/2164-41.htm#art6
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2. RESOLUÇÃO 46/10 UFPR 

 

 

Dispõe sobre os estágios na Universidade Federal do Paraná. 
 
O CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, órgão normativo, consultivo e deliberativo 

da administração superior, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 21 do Estatuto da UFPR, 
considerando o disposto no parecer nº 134/10 exarado pelo Conselheiro Claudio Antonio Tonegutti no 
processo nº 065580/2009-59 e considerando ainda: 

 
• a necessidade de rever as diretrizes gerais que definem a política de estágio para a 

Universidade Federal do Paraná; 
 • a importância da realização de um período de prática na área profissional específica;  
 • o disposto na Lei nº 11.788/2008, 
 
 
RESOLVE:  
 

CAPÍTULO I 
Da Natureza dos Estágios 

Art. 1º Os estágios na Universidade Federal do Paraná (UFPR) são: I- atos educativos escolares 
supervisionados que devem compor o projeto pedagógico dos cursos de graduação da UFPR.  

II- atividades curriculares de base eminentemente pedagógica para promover:  
a) desenvolvimento de interdisciplinaridade, realizada sob responsabilidade e coordenação da 

instituição de ensino, nos termos da legislação vigente;  
b) experiência acadêmico-profissional orientada para a competência técnico-científica e para 

a atuação no trabalho dentro de contexto de relações sociais diagnosticadas; 
 c) oportunidade de questionamento, reavaliação curricular e reestruturação curricular; e  
d) oportunidade para relacionar dinamicamente teorias e práticas desenvolvidas ao longo das 

atividades de ensino.  
III- atividades curriculares de caráter integrador para promover:  
a) enriquecimento das destinações da UFPR (pesquisa, ensino e extensão) em sintonia com as 

necessidades tanto da comunidade próxima como da vida nacional; e  
b) vivência profissional em ambiente genuíno de trabalho na comunidade próxima. 
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CAPÍTULO II 
Dos Estágios 

Art. 2º Os cursos de graduação da UFPR deverão oferecer, como parte de suas estruturas 
curriculares, ao menos um estágio supervisionado, de caráter obrigatório, com duração mínima de um 
período letivo, com carga horária determinada pelo colegiado do curso.  

§ 1º O colegiado de curso apresentará justificativa para o não cumprimento do disposto neste 
artigo ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE).  

§ 2º Em casos excepcionais e a critério do colegiado do curso, o estágio poderá ser 
desenvolvido de forma concentrada, observada a duração mínima correspondente.  

§ 3º O estágio obrigatório, sendo previsto no projeto pedagógico do curso, precisa ser 
considerado pelos estudantes como atividade que exige prévia matrícula e respeito aos pré- requisitos 
estabelecidos nos currículos em vigor, bem como nos regulamentos homologados pelos colegiados de 
curso.  

Art. 3º A UFPR coordenará as atividades de estágios curriculares de caráter obrigatório, 
estendendo sua ação aos chamados estágios não obrigatórios, quando realizados pelos estudantes 
para complementação de sua formação acadêmico-profissional, desde que não causem prejuízo à 
integralização de seus currículos e estejam previstos nos respectivos projetos pedagógicos de curso 
como atividades formativas complementares. 

 
CAPÍTULO III 

Do Campo de Estágio 
 Art. 4º Constituem campo de estágio as entidades de direito privado, os órgãos de 

administração pública, as instituições de ensino, a comunidade em geral e as próprias unidades da 
UFPR, desde que apresentem condições para: 

a) planejamento e execução conjunta das atividades de estágios;  
b) avaliação e aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos do campo específico de 

trabalho; e  
c) vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho dentro de um campo profissional.  
Art. 5º Para estabelecimento de campo de estágio serão considerados pela UFPR em relação à 

entidade que oferta o estágio: 
 I- existência de infraestrutura material, física e de recursos humanos que garantam a formação 

cultural e profissional do estagiário;  
II- aceitação das condições de orientação e avaliação da UFPR;  
III- anuência e acatamento às normas disciplinadoras dos estágios da UFPR;  
IV- proposição dos termos de organização do estágio de modo a poder ser convertido em 

formulação legal, em que se resguardem, entre outros aspectos, a cobertura de seguro acidente e a 
aceitação tácita da orientação do estágio pela UFPR; e  

V- lavratura do termo de compromisso de estágio, conforme legislação vigente. Parágrafo 
único. Os prazos de validade para o instrumento legal (convênio) firmado entre a Universidade e a 
entidade concedente do estágio serão de dois a cinco anos, podendo ser renovados. 
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CAPÍTULO IV 
Da Orientação, da Supervisão e da Avaliação dos Estágios 

Art. 6º A orientação de estágios deve ser entendida como assessoria dada ao aluno no decorrer 
de sua prática profissional por docentes da UFPR, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno 
desempenho de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a 
vivência prática.  

Art. 7º A orientação de estágio é considerada atividade de ensino, constando dos planos 
departamentais e dos planos individuais de ensino dos professores envolvidos.  

§ 1º Nos casos em que se fizer necessária a composição de turmas, o número de estagiários, 
por classe, será definido pelos departamentos, respeitando-se suas especificidades, de forma a 
salvaguardar a qualidade do processo ensino-aprendizagem.  

§ 2º A carga horária da orientação dos estágios será igualmente definida pelos departamentos, 
de conformidade com os projetos pedagógicos dos cursos e planos didáticos a que se referem, sendo 
a seguir comunicada à respectiva Comissão Orientadora de Estágios (COE) depois de aprovada pelo 
colegiado do curso a que o estágio esteja vinculado.  

Art. 8º A orientação de estágios dar-se-á de conformidade com as seguintes modalidades: 
 I- 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, 
podendo se complementar com entrevistas e reuniões no âmbito da UFPR e/ou no campo de estágio; 

II- orientação semidireta: acompanhamento e orientação do planejado por meio de visitas 
sistemáticas ao campo de estágio pelo professor orientador, que manterá também contatos com o 
profissional responsável (supervisor de estágio) pelo(s) estagiário(s) no campo de estágio, além do 
complemento de entrevistas e reuniões com os estudantes; e  

III- orientação indireta: acompanhamento feito via relatórios, reuniões e visitas ocasionais ao 
campo de estágio, durante as quais se processarão contatos e reuniões com o profissional responsável.  

§ 1º A forma de orientação a ser adotada deverá ser definida no regulamento de estágio a ser 
homologado pelo colegiado do curso e detalhada no plano de estágio do professor orientador, de 
modo a salvaguardar a especificidade do curso em cada situação de estágio.  

§ 2º Para efeito de atribuição de carga horária docente, considerar-se-á a totalidade da carga 
horária da disciplina de estágio no caso da orientação direta, 10% (dez por cento) da carga horária da 
disciplina de estágio para a orientação semidireta e 5% (cinco por cento) da carga horária da disciplina 
de estágio para a orientação indireta.  

§ 3º A atribuição de carga horária docente deverá respeitar o máximo de 20 (vinte) horas 
semanais, para o caso da orientação direta.  

§ 4º Para o caso dos estágios não obrigatórios será adotada a modalidade de orientação 
indireta.  

Art. 9º Poderão ser orientadores de estágio os professores da UFPR, respeitadas sua área de 
formação e experiência profissional, de um lado, e de outro lado o campo de trabalho em que se realiza 
o estágio.  

Parágrafo único. Quando o estágio for orientado por professor não pertencente ao 
departamento diretamente responsável por sua execução, a carga horária desse professor constará 
do plano departamental do departamento em que o professor tenha lotação, até que o preenchimento 
dessa posição seja exercido por professor com lotação e exercício no departamento responsável pela 
orientação do estagiário.  

Art. 10. O supervisor de estágio é o profissional com formação ou experiência na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, encarregado de supervisionar as atividades do 
estagiário no campo de estágio. Parágrafo único. Quando o campo de estágio estiver situado em 
unidade pertencente à UFPR, a supervisão de estágio pode ser exercida tanto por docente quanto por 
servidor técnicoadministrativo lotado na respectiva unidade, desde que preencha os requisitos 
estabelecidos no caput deste artigo.  
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Art. 11. A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 
acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo o processo de ensino. Parágrafo 
único. A avaliação dos estágios deve prover informações e dados para a realimentação dos currículos 
dos respectivos cursos, tendo por enfoque a busca de mecanismos e meios de aprimorar a qualidade 
do ensino ofertado pela UFPR.  

Art. 12. A avaliação dos estagiários será feita pelo professor orientador, de forma sistemática 
e contínua, com a colaboração dos profissionais supervisores do campo de estágio, com os resultados 
de autoavaliação dos alunos e também, quando for o caso, com as opiniões dos membros da 
comunidade envolvidos no processo. Parágrafo único. O aluno estagiário será avaliado de acordo com 
as normas (Regulamento de Estágio) elaboradas pelos professores orientadores, aprovadas pelas 
plenárias departamentais e homologadas pelos colegiados de curso, tendo-se sempre presentes as 
normas vigentes na UFPR. 

 
 

CAPÍTULO V 
Da Administração 

Art. 13. A organização acadêmica dos estágios (obrigatório e não-obrigatório) da UFPR estará 
afeta aos professores orientadores de estágios.  

Art. 14. A organização administrativa será responsabilidade dos colegiados de curso, contando 
com as ações diretas dos departamentos envolvidos, em nível de setor, e contando com o apoio da 
Coordenação Geral dos Estágios (CGE) em nível institucional.  

Art. 15. Compete aos colegiados de curso:  
I- aprovar a regulamentação específica para os estágios obrigatórios e não obrigatórios no 

âmbito do respectivo curso, elaborada pelas comissões orientadoras de estágio com a participação dos 
professores orientadores; e  

II- supervisionar a execução e o desenvolvimento dos estágios no âmbito do respectivo curso.  
Art. 16. Cada colegiado de curso contará com uma Comissão Orientadora de Estágios (COE), 

composta de professores indicados pelos departamentos responsáveis pelo curso a que se refere, com 
mandatos variáveis de um a dois anos, de acordo com o que for fixado pelo colegiado de curso.  

§ 1º Os departamentos indicarão seus representantes junto à COE, preferencialmente dentre 
seus docentes com experiência em estágios.  

§ 2º Os cursos de licenciatura disporão de uma COE tendo em sua composição, no mínimo, um 
professor da disciplina de Prática de Ensino do curso.  

§ 3º As atividades dos membros das comissões orientadoras de estágio devem constar tanto 
dos planos departamentais como dos planos individuais de trabalho dos professores, sem que se 
configure dispensa das outras atividades regulamentares de ensino do departamento.  

Art. 17. Compete à COE:  
I- planejar e avaliar as atividades referentes aos estágios (obrigatórios e não-obrigatórios), de 

conformidade com os planos didáticos dos professores orientadores, de forma a garantir o 
cumprimento das diretrizes gerais do estágio na UFPR;  

II- representar-se junto ao colegiado de curso a fim de articular a definição de políticas de 
desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do estágio junto ao curso;  

III- contatar as instituições concedentes de estágio para análise de condições do campo e das 
informações quanto à celebração de convênios, quando necessários, e/ou celebração de acordos de 
cooperação específicos ao curso que lhe seja afeto; e  

IV- manter fluxo de informações relativas ao acompanhamento e desenvolvimento dos 
estágios em processo, bem como assegurar a socialização de informações junto às coordenações de 
curso e ao campo de estágio.  

Art. 18. A UFPR contará com uma CGE, vinculada à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD).  
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Art. 19. A CGE disporá de um colegiado composto por um representante de cada setor, 
indicados pelos respectivos conselhos setoriais, dentre os componentes das COEs, ouvidos os 
departamentos que ofertam estágios, e uma representação discente (composta por dois membros 
titulares e dois suplentes), reunindo-se, pelo menos, duas vezes no período letivo.  

§ 1º Compete ao colegiado da CGE:  
a) constituir-se num espaço de discussão visando a padronização de procedimentos das COE e 

o aprimoramento das atividades de estágio na UFPR;  
b) dirimir as questões operacionais relativas a estágios, padronizando procedimentos e 

servindo como instância consultiva das COE; e  
c) apresentar propostas à PROGRAD quanto à política geral de estágios da UFPR e à melhoria 

das atividades da CGE. 
§ 2º Os membros do colegiado/CGE terão mandato de dois anos, permitida a recondução.  
§ 3º A representação discente será indicada pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE), 

dentre alunos estagiários ou ex-estagiários ainda com vínculo com a UFPR. Art. 20. A CGE disporá de 
um coordenador indicado pelo Reitor.  

Art. 21. Compete à CGE:  
I- coordenar as atividades de estágio dos cursos da UFPR junto aos órgãos internos e externos 

à Universidade;  
II- desenvolver dinâmica de cadastramento de campos de estágio já existentes e de novos que 

se venham a gerenciar, de forma a facilitar a celebração de convênios e a socialização dessas 
informações na comunidade acadêmica, de conformidade com as COEs e os agentes integradores de 
campo de estágio;  

III- estimular o exercício da competência técnica e o compromisso com a realidade cultural e 
sociopolítica do país;  

IV- manter vigilância com relação aos aspectos legais dos convênios;  
V- promover o intercâmbio e a troca de experiência entre os diferentes cursos e destes com 

os campos de estágio, pela promoção periódica de fóruns de debates; e  
VI- divulgar de forma ampla as experiências de estágio, a partir de seminários, publicações e 

outros meios julgados apropriados pelo colegiado. 
 

CAPÍTULO VI 
Das Disposições Gerais 

Art. 22. As unidades da UFPR, ao ofertarem estágios, adaptar-se-ão às normas constantes 
desta Resolução.  

Art. 23. A UFPR, por meio de seus departamentos didáticos, colocará à disposição dos 
colegiados de curso recursos humanos, financeiros e materiais para a adequada execução das 
atividades previstas nesta Resolução. Parágrafo único. Os recursos financeiros necessários à 
orientação dos estágios deverão constar do plano orçamentário dos departamentos envolvidos.  

Art. 24. Tanto a CGE como os colegiados de curso zelarão para que os estagiários não sejam 
utilizados como mão de obra qualificada de baixa remuneração por parte das entidades concedentes 
de estágio.  

Art. 25. A previsão do término do estágio do aluno provável formando (ano/semestre) deverá 
coincidir com a data do período de consolidação das turmas (período de digitação de notas e 
frequências) definido no calendário acadêmico da UFPR. Parágrafo único. Não será autorizado estágio 
não obrigatório para aluno que tenha integralizado o currículo.  

Art. 26. Todo estagiário deverá estar coberto obrigatoriamente por seguro contra acidente 
durante o período do estágio, na forma da legislação em vigor.  

Art. 27. Os colegiados de curso poderão recorrer aos serviços de agentes de integração, 
públicos ou privados, devidamente cadastrados pela CGE. Art. 28. Os casos omissos serão resolvidos 
pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  
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Art. 29. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogando-se as 
Resoluções 19/90 e 35/93-CEP.  

 
Sala das sessões, em 6 de agosto de 2010. 

 
Zaki Akel Sobrinho Presidente 
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3. 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.  
§ 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 
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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. 

  
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 
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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.  
§ 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 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. 
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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 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, 
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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 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. 
 
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.  
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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 do Curso de Graduação em Fisioterapia da UFPR. 
 
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. 
§ 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. 
§ 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. 
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§ 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.  
 
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 de 2015 
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4. NORMAS ESTABELECIDAS NOS DIFERENTES LOCAIS DE ESTÁGIO  
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4.1 UNIDADE DE SAÚDE - OUVIDOR PARDINHO 

 

Estágio: Fisioterapia Aquática  

Local: Na Praça Ouvidor Pardinho – Setor da Piscina, endereço Rua 24 de maio, s/nº, Rebouças. 

Telefone para contato: 3321-2752/ 3321-2817  

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Mariana de Freitas  

Horários: Segundas e quartas-feiras das 8h30min às 14h30min;  

                 Terças e quintas-feiras das 13h às 17h;  

                 Sextas-feiras - livre. 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 

O estágio curricular obrigatório e supervisionado de Fisioterapia Aquática – Unidade Ouvidor Pardinho 
compreende atividades no solo e a prática na piscina aquecida, no tratamento de quadros álgicos, 
disfunção físico-funcional de indivíduos com patologias reumatológicas, ortopédicas e/ ou 
neurológicas. O discente terá a vivência do acolhimento dos usuários de todo o município de Curitiba 
encaminhado via Unidade de Saúde para avaliação fisioterapêutica, tratamento, reavaliação e 
contrarreferência desse serviço.  
 
Atividades de solo: É obrigatório o uso de jaleco branco com identificação do discente e Instituição de 
Ensino nas atividades em solo e avaliações. É de responsabilidade do discente portar seus próprios 
materias e equipamentos para a realização dessa atividade, como: esfigmomanômetro, estetoscópio, 
goniomêtro, fita métrica, cronômetro e álcool 70% para higienização dos materiais. A pontualidade, 
domínio dos conteúdos, cordialidade, responsabilidade e dedicação do discente e nos atendimentos 
serão requisitos avaliados. 
 
Atividades aquáticas: É de responsabilidade do discente, e pré-requisito obrigatório, a realização de 
exame dermatológico e apresentação da liberação para início das atividades de estágio. Para as 
práticas na piscina é de responsabilidade do discente o vestuário adequado de uso exclusivo para 
atividade (maiô de natação ou calção/sunga de natação, touca de natação, chinelo de borracha e 
toalha). É proibido o uso de joias e bijuterias, maquiagem, cremes, protetores solares e curativos na 
piscina. O discente deve realizar ducha obrigatoriamente antes de entrar na piscina e cada saída. Não 
é permitido consumir alimentos no ambiente da piscina, apenas a ingestão de água é liberada. O 
discente deve estar atento se estiver em estado febril, com gripe, com a pressão alta, com ferimentos 
abertos e doenças de pele comunicando com antecedência a preceptora, o que pode ser impedimento 
para prática. O discente deve estar ciente da obrigatoriedade das normas estar vigilante e orientar 
também seus pacientes. A pontualidade, domínio dos conteúdos, cordialidade, responsabilidade e 
dedicação do discente e nos atendimentos serão requisitos avaliados. Respeitando também as normas 
do regimento de estágio obrigatório da UFPR. 
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4.2 NASF UNIDADE DE SAÚDE DOM BOSCO 

 

Estágio: Fisioterapia na atenção básica e baixa complexidade  

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dr. Eduardo Bittencourt  

Locais:  

 Unidade de Saúde Dom Bosco - R. Ângelo Tozim, 100 - Campo de Santana, Curitiba - PR. 

Telefone: (41) 3396-4949. 

 Unidade de Saúde Caximba - Estr. Delegado Bruno de Almeida - Caximba, Curitiba – PR.  

Telefone: (41) 3396-4935. 

 Unidade de Saúde Rio Bonito - Rua Fanny Bertoldi, 170 - Campo de Santana, Curitiba - PR, 

Telefone: (41) 3396-5611. 

 Unidade de Saúde Pompéia - Rua João Batista Bettega Júnior - Tatuquara, Curitiba - PR, 

Telefone: (41) 3265-3184. 

Horários:  

 Segunda-feira das 11h às 15h na unidade de saúde Pompeia. 

 Terça-feira das 11h às 15h na Unidade de Saúde Caximba. 

 Quarta-feira das 8h às 12h na Unidade de saude Dom Bosco. 

 Quinta-feira das 13h às 17h na Unidade de Saúde Rio Bonito. 

 Sexta-feira das 08h às 12h na Unidade de Saúde a definir. 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 
- Orientações: Deverá realizar atividades com carga horária de 4 horas diárias. No decorrer do estágio 

serão exigidos conceitos de saúde da família. 

 

- Vestimenta: Jaleco (não é necessária roupa branca).  

  

https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1024&bih=703&q=unidade+de+sa%C3%BAde+-+dom+bosco+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LEmprMioyNPSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAjYh0MUAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiot4z7xIHSAhUFIJAKHYLMAYEQ6BMIfTAQ
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1024&bih=734&q=unidade+de+sa%C3%BAde+-+caximba+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCipzEgqMarQ0s9OttJPzs_JSU0uyczP08_Oyy_PSU1JT40vSMxLzSnWz0gsji_IyM9LtQKTAPhbbnlBAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj9i6O5xYHSAhXKIJAKHXjnDlEQ6BMIdzAQ
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1024&bih=734&q=unidade+de+sa%C3%BAde+-+rio+bonito+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LE-yKCtLS9bSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMAiMnHc0AAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwi2hMzbxYHSAhWBhJAKHXOhCiIQ6BMIgQEwEA
javascript:void(0)
https://www.google.com.br/search?espv=2&biw=1024&bih=734&q=unidade+de+sa%C3%BAde+-+pomp%C3%A9ia+telefone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyy8jIMS_L0NLPTrbST87PyUlNLsnMz9PPzssvz0lNSU-NL0jMS80p1s9ILI4vyMjPS7UCkwDds1P8QgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjBjd2CxoHSAhVLF5AKHel-Df8Q6BMIezAQ
javascript:void(0)
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4.3 NASF PINHAIS 

 

Estágio: Fisioterapia na Atenção Básica e na Baixa Complexidade 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dr. João Eduardo A. Vieira (Regional 1). 

 Fisioterapeuta Responsável Dra. Vanise H. F. Pereira (Regional 2). 

Datas e Locais das atividades:  

Regional 1 Dr. João: 

 Segunda-feira das 8h às 12h Sala do NASF - Rua Guilherme Weiss, 500 (atrás da USF Tarumã). 

   

*Os demais dias serão definidos com o preceptor no primeiro dia de estágio, mas a 

princípio seguirão os horários abaixo: 

 

 Segunda-feira das 13h às 17h (segue período da tarde) 

 Terça-feira das 13h às 17h  

 Quinta-feira das 8h às 12h  

 Quinta-feira das 13h às 17h  

 

Regional 2 Dra. Vanise: 

 Segunda-feira das 8h às 12h - Sala do NASF - Rua Guilherme Weiss, 500 (atrás da USF Tarumã). 

 

*Os demais dias serão definidos com a preceptora no primeiro dia de estágio, mas a 

princípio seguirão os horários abaixo: 

 

 Terça-feira das 8h às 12h  

 Quarta-feira das 8h às 12h  

 Quinta-feira das 8h às 12h  

 Sexta-feira das 8h às 12h  

 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 

 

Na terceira semana de cada mês, o NASF realiza matriciamentos em Unidades de Saúde em 

datas diferentes das citadas acima. Porém, há veículo oficial para realizar o transporte dos 
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profissionais. Para estas situações, utiliza-se como local de referência a SALA do NASF (Rua Guilherme 

Weiss, 500 - atrás da USF Tarumã). 

Conforme demanda ao Serviço de Saúde, algumas atividades poderão ser agendadas em 

horários e locais diferentes dos postados acima. Tais situações serão comunicadas com antecedência 

à Coordenação de Estágios e aos Estagiários, havendo sempre transporte oficial para a equipe do NASF 

e Estagiários. Para estas situações, utiliza-se como local de referência a SALA do NASF (Rua Guilherme 

Weiss, 500 - atrás da USF Tarumã). 

 

- Vestimenta: 

Jaleco branco. 

 

- Material: 

1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 

 

- Leitura prévia solicitada 

BRASIL. Ministério da Saúde. Núcleo de Apoio à Saúde da Família. v. 1. Brasília: Ministério da Saúde, 

2014. (Cadernos de Atenção Básica, n. 39) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: diabetes mellitus / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica: hipertensão 

arterial sistêmica. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. (Cadernos de Atenção Básica, n. 37) 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Envelhecimento e saúde da pessoa idosa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 
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Poderão ser solicitadas pesquisas ao longo do período de Estágio de Artigos Científicos 

abordando atividades do NASF e da Fisioterapia no NASF. 
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4.4 NASF UNIDADE DE SAUDE BAIRRO ALTO 

 

Estágio: Fisioterapia na Atenção Básica e na Baixa Complexidade  

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Graziela Ghazal Slompo e Dra. Helena Araújo de Melo. 

Locais:  

 Unidade de Saúde Unidade de Vila Leonice. Rua: Anita Garibaldi, 6814. 

 Unidade de Saúde Bairro Alto. Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314.  

 Unidade de Saúde Pilarzinho. Rua: Amauri Lange Silverio, 1251. 

 Unidade de Saúde Abaeté. Rua Delegado Miguel Zacarias, 403. 

 Unidade de Saúde Higienopolis. Rua Santa Madalena Sofia Barat, 725. 

 

Horários:  

 Segunda-feira das 8h às 12h - Unidade de Vila Leonice. 

 Terça-feira das 12h às 16h - Unidade de Saúde Bairro Alto. 

 Quarta-feira das 8h às 12h - Unidade de Saúde Pilarzinho.  

 Quinta-feira das 8h às 12h - Rodízio nas Unidades de Saúde de Vila Leonice, Pilarzinho e 

Abaeté. 

 Sexta-feira das 12h às 16h - Unidade de Saúde Higienopolis. 

 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 

- Vestimenta: 

Jaleco branco. 

 

- Material: 

1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 

 

- Sugestão de leitura: 

Politica Nacional de Atenção Basica 

Cadernos de Atenção Basica 
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4.5  UNIDADE DE SAUDE BOQUEIRÃO 

 

Estágio: Fisioterapia na Atenção Básica e na Baixa Complexidade  

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Lisandra Karine Correa Falcão. 

Locais:  

 Unidade de Saúde MENONITAS 

 Unidade de Saúde VISITAÇÃO 

 Unidade de Saúde TAPAJÓS 

 

Horários:  

 Segunda-feira das 8h às 12h - Unidade de Saúde Tapajós. 

 

*Os demais dias serão definidos com o preceptor no primeiro dia de estágio, mas a 

princípio seguirão os horários abaixo: 

 

 Terça-feira das 8h às 12h  

 Quarta-feira das 8h às 12h  

 Quinta-feira das 8h às 12h  

 Sexta-feira das 08h às 12h  

 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 

- Vestimenta: 

Jaleco branco. 

 

- Material: 

1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 

 

- Sugestão de leitura: 

Politica Nacional de Atenção Basica 

Cadernos de Atenção Basica 
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4.6 CHC – COMPLEXO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS - UFPR 

 

Estágio: Fisioterapia na Média e Alta Complexidade  

Local: Rua General Carneiro, 181, Alto da Glória, Curitiba-PR, 80060-900 

Tel.: 3360-1800 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade - Ambulatório 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Maria de Lourdes* 

Horários:  

 Segunda à sexta- feira das 7h30min às 11h30min 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade - Ambulatório 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Claudinéia* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 15h às 19h 

 

*** Horário ainda será confirmado com a preceptora. 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade – Sec Pediátrico 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Carolina Bittencourt Wotroba* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 13h às 17h 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade – Ambulatório Neuro 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Luana e Dra. Sandra  

 

Horários:  

Luana 

 Segunda à sexta-feira das 13h às 17h 

Sandra 

 Segunda à sexta-feira das 8h30min às 12h30min 
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Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade – Ambulatório Neuro 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Rafael* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 14h às 18h 

 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade – Ambulatório Dermato 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Thayza* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – UTI Adulto 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Daniela de Almeida Souza* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 7h às 11h 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – UTI Pediátrica 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Valéria Cabral Neves Luszczynski/ Bruno* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 8h às 12h 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – UTI Pediátrica 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Cláudia/ Niege* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 13h às 17h 

 

Obs.: O estágio da UTI Pediátrica permanecerá com 2 estagiários (1 no período da manhã e 1 no 

período da tarde), porém, a preceptoria será com o fisioterapeuta plantonista do dia, pois a partir de 

janeiro de 2019 os preceptores passaram a fazer escala de 12 x 36, e não mais de 6 hs diárias com um 

fisioterapeuta de manhã e outro à tarde, como era anteriormente. Assim, tanto o estagiário da manhã 

quanto o da tarde estarão recebendo supervisão dos fisioterapeutas Bruno, Claudia ou Niege (cada 

um no seu dia de plantão), e também da fisioterapeuta Valéria, que continuará na preceptoria todas 

as manhãs. 
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Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – UTI Neonatal 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Marimar Goretti Andreazza/ Maria Aparecida* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – UTI Neonatal 
Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Évellin de Oliveira Gomes/ Marciane/ Fernanda* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 13h30min às 17h30min 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – Semi intensiva 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Adriana* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 7h30min às 11h30min 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade – UTI Adulto - Cirúrgica 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Lariane* 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 14h às 18h 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 

- Vestimenta:  

1) Roupa Branca ; 

2) Jaleco branco. 

- Apresentação pessoal:  

1) cabelo preso; 

2) unhas com cores suaves; 

3) brincos pequenos. 

 

- Material: 

1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 
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4.6 HT – HOSPITAL DO TRABALHADOR 

 

Estágio: Fisioterapia na Alta Complexidade - Enfermaria 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Tatiana Cidral 

Local: Av. República Argentina, 4406 , Novo Mundo, Curitiba – PR, 81050-000 

Tel.: 3212-5700 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 8h às 12h  

 

- Vestimenta: 

1) Roupa Branca ; 

2) Jaleco branco. 

 

- Apresentação pessoal:  

1) cabelo preso; 

2) unhas com cores suaves; 

3) brincos pequenos. 

 

- Material: 

1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 

  



                                                                                                                      
 

34 

 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

Departamento de Prevenção e Reabilitação em Fisioterapia 
Curso de Graduação em Fisioterapia 
Comissão Orientadora de Estágios 

 
 

4.7 ESQUADRÃO DE SAÚDE DE CURITIBA CINDACTA II - AERONÁUTICA 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade - Ambulatório 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Daniela Gallon* 

Local: Avenida Erasto Gaertner, 1000 

Tel.: (41) 3251-5382 

 

Horários:  

 Segunda à sexta-feira das 8h às12h. 

 

- Orientações 

- Vestimenta:  
1) Roupa Branca; 

2) Jaleco branco; 

3) Sapato branco fechado. 

 

Não será permitido o uso de tênis ou sandálias.  

 
- Apresentação pessoal:  

1) cabelo preso; 

2) unhas com cores suaves; 

3) brincos pequenos. 

 
- Material:  
1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 
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4.8 CHR – CENTRO HOSPITALAR DE REABILITAÇÃO ANA CAROLINA MOURA XAVIER  

 

Estágio: Fisioterapia na Média e Alta Complexidade  

Local: Rua Quintino Bocaiuva, 329, Cabral, Curitiba - PR, 80.350-090 

Tel.: 41 3281-2600 

 

Estágio: Fisioterapia na Média Complexidade - Ambulatório  

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dra. Cristina Aparecida Arantes Cararo  

Horários:  

 Segunda à sexta- feira das 7h às 11h 

 

*** Os horários podem ser ajustados junto aos preceptores no primeiro dia de estágio 

 

- Orientações: 

 Zelo e Sigilo: Durante a estadia, os estagiários devem respeitar as normas internas do CHR, 

assim como silêncio e regulamentos de segurança. E, ainda, comprometer-se em respeitar 

orientações recebidas quanto ao sigilo, resguardando as informações que tiver acesso; 

 Jalecos: Uso obrigatório nas dependências do CHR; 

 Celulares: Devem permanecer desligados durante os atendimentos; 

 Frequência: Deve ser observada para que os atendimentos não sejam interrompidos; 

 Horários: Cumprir rigidamente os horários de entrada e saída do estágio; 

 Lanches: Estagiários não utilizam o refeitório. Para tanto está disponibilizada a copa do 

subsolo. Os alimentos e bebidas devem ser armazenados por apenas um  dia,  com  

identificação  do proprietário, datado e em embalagens transparentes. Proibida a utilização de 

sacolas plásticas; 

 Objetos pessoais: Notebook ou outros dispositivos eletrônicos, devem ser evitados 

sempre que possível. O CHR não se responsabiliza pela sua guarda; 

 Fotos: É expressamente proibido tirar fotos dos pacientes. Sendo que dos locais de 

atendimento, apenas com autorização da administração do hospital; 

 Filmagens: Segue-se a mesma regra orientada para as fotos; 

 Incidentes: Informar imediatamente a ocorrência de qualquer incidente envolvendo pacientes 

ou funcionários ocorridos durante O período de estágio; 
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 Crachás: Os crachás entregues pelo Serviço de Segurança do CHR, são intransferíveis e de uso 

obrigatório nas dependências do hospital. Ao término do período de estágio, sua devolução é 

obrigatória; 

 Segurança: Todos os estagiários devem se apresentar ao Serviço de Segurança instalado 

no andar térreo, antes de adentrar aos espaços de atendimentos; 

 Ferimentos: É obrigatório que todo e qualquer ferimento esteja protegido no momento dos 

atendimentos; 

 Assepsia: É obrigatória a assepsia das mãos antes de cada atendimento; 

 Greves: Estagiários não devem aderir a movimentos grevistas; 

 Atividades: Cumprir com empenho e interesse as atividades estabelecidas para seu 

estágio; 

 Perdas e danos: Responder por perdas e danos decorrentes da inobservância das 

normas internas do CHR. 

- Vestimenta:  
1) Roupa Branca; 

2) Jaleco branco. 

 

- Material necessário:  
1) estetoscópio e esfigmomanômetro (de uso eventual); 

2) material para anotações (agenda, caderno, etc). 

 

- Atividades aquáticas: É de responsabilidade do discente, e pré-requisito obrigatório, a realização de 

exame dermatológico e apresentação da liberação para início das atividades de estágio. É necessário 

vestuário adequado de uso exclusivo para atividade (maiô de natação ou calção/sunga de natação, 

touca de natação, chinelo de borracha e toalha) de responsabilidade de cada aluno. É proibido o uso 

de joias e bijuterias, maquiagem, cremes, protetores solares e curativos na piscina. É obrigatório 

realizar ducha antes de entrar na piscina e a cada saída. O discente deve estar atento se estiver em 

estado febril, com gripe, com a pressão alta, com ferimentos abertos e doenças de pele comunicando 

com antecedência a preceptora, o que pode ser impedimento para prática.  

 

Obs.: O vestuário para as práticas em piscina deve ser levado todos os dias de estágio. 
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4.9 PROGEPE 

 

Estágio: Fisioterapia na Baixa Complexidade  

Local: RUA DR. FAIVRE 590 | CURITIBA | PARANÁ 

Tel.: 41 3360-4562 

 

Preceptoria: Fisioterapeuta Responsável Dr. Marcos José Batista da Silva 

Horários:  

 Segunda e quinta-feira das 8h30min às 12h30min; 

 Terça, quarta e sexta-feira das 13h30min às 17h30min. 
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5. DOCUMENTOS DE ESTÁGIO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 
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5.1. FICHA DE AVALIAÇÃO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
  

Primeira Devolutiva 
  
Estagiário:__________________________________________________________________________ 

Local de estágio: ____________________________________________________________________ 

Preceptor: _________________________________________________________________________ 

Professor orientador: ________________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________________________________________ 

 
 
Comentário(s) do Aluno:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Pontos Positivos:  
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pontos a Melhorar:  
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Obs:  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

_____________________ 
Estagiário 

 
 

_____________________ 
Fisioterapeuta Supervisor 

 
 

_____________________ 
Professor Orientador 
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5.2  FICHA DE AVALIAÇÃO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO___________________ 

 
Devolutiva Final 

  

Estagiário:_________________________________________________________________________ 

Local de estágio: ____________________________________________________________________ 

Preceptor: _________________________________________________________________________ 

Professor orientador: ________________________________________________________________ 

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)  

 
NOTA: ___________ 

 
 

_____________________ 
Estagiário 

 
 

_____________________ 
Fisioterapeuta Supervisor 

 
 

_____________________ 
Professor Orientador 
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5.3. RELATÓRIO SEMANAL DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

Estagiário:__________________________________________________________________________ 

Local de estágio: ____________________________________________________________________ 

Preceptor: _________________________________________________________________________ 

Professor orientador: ________________________________________________________________ 

Data: _____________________________________________________________________________ 

(máximo 2 páginas) 

 

1) Quais atividades foram desenvolvidas durante esta semana no estágio? (Descrever os casos 

atendidos e a conduta resumida para cada paciente). 

 

 

 

 

2) Número total de PACIENTES atendidos na semana: 

 

3) Número total de ATENDIMENTOS na semana: 

 

 

4) Quais aspectos positivos relativos às minhas habilidades e competências foram desenvolvidos nesta 

semana?   

 

 

 

5) Quais aspectos da minha formação profissional devem ser melhorados durante a semana e quais 

recursos poderão ser utilizados para isso?   

 

 

 

6) Referências consultadas durante a semana: 
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5.4. RELATÓRIO FINAL DE ESTÁGIO (Preenchimento pelo aluno) 
 

I- ESTAGIÁRIO 

1. NOME:   

2. MATRÍCULA: CPF: 

3. INSTITUIÇÃO DE ENSINO: 

4. CURSO: 

5. ANO/PERÍODO: TURNO: 

6. PROFESSOR ORIENTADOR: 

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

8. LOTAÇÃO DO ESTÁGIO (SETOR/DEPARTAMENTO): 

9. SUPERVISOR 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 SUPERVISOR:         _________________________________________ 
         (local do estágio) 
 
3. ASSINATURA DO ALUNO:                    _________________________________________ 
 
OBS.: O presente relatório deverá ser entregue ao professor orientador ou na COE do curso. 
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5.5 FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR 
 

Estagiário:__________________________________________________________________________ 

Local de estágio: ____________________________________________________________________ 

Preceptor: _________________________________________________________________________ 

Professor orientador: ________________________________________________________________ 

Período de Atividades:___/___/____ a __/___/____ 

Entrega de atividades obrigatórias: 

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

Observação:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Relatório Final: (  ) Entregue (  ) Não entregue 

Observação:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Folha Ponto: (  ) Entregue (  ) Não entregue 

Observação:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Outras atividades solicitadas:_________________________________________________________ 

Número de Faltas: _______ 

Nota 2ª devolutiva: _______ 

Nota Final:_________ 

Check List 

Documentos em anexo: 

(   ) Relatório Final 

(   ) 1ª devolutiva 

(   ) 2ª devolutiva 

(   ) Folha Ponto 

 
 
 

_____________________ 
Fisioterapeuta Supervisor 

 
 

_____________________ 
Professor Orientador 
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5.6 FORMULÁRIO DE REPOSIÇAO DO ESTÁGIO 
 

Nome do aluno:_____________________________________________________________________ 
Justificativa*:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
*Anexar cópias dos documentos comprobatórios de ausência.  
 
Data: ___/____/____                                        _________________________________________           
                                                                                    Assinatura do(a) aluno(a) requerente 

Ciência do fisioterapeuta preceptor e do docente orientador 

Nome do fisioterapeuta preceptor: ______________________________________________________ 
Organização da reposição caso a solicitação seja deferida (com datas e horários):_________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data: ___/____/____      ____________________________            ____________________________ 
                                                  Fisioterapeuta preceptor                            Docente orientador                                                                                                                                                                                                                                                                    
Obs.: a reposição deve ser realizada preferencialmente com atividades práticas, não excedendo a carga 
horária de 6 horas diárias e/ou 30 horas semanais.  
 

Parecer da reposição pelo fisioterapeuta preceptor 

 
(  ) satisfatória      (   ) insatisfatória 
Observações:_______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data: ___/____/____                                           ________________________________________ 
                                                                                         Assinatura do fisioterapeuta preceptor  

Ciência Final da Comissão Orientadora de Estágio (COE) 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data: ___/____/____                                       ________________________________________ 
                                                                                 Assinatura do(a) Coordenador(a) da COE 

FLUXO 
1) Imprimir, preencher e assinar o presente formulário. 
2) Anexar os documentos comprobatórios da ausência. 
3) Solicitar assinatura do fisioterapeuta preceptor.  
4) Encaminhar documento para docente orientador para parecer e devidos trâmites. 

Obs.: No caso de apresentação de trabalhos e/ou participação em congressos, o aluno deverá 
preencher o formulário com antecedência de 30 dias e protocolar na Coordenação do Curso de 
Fisioterapia para análise pelas das instancias superiores. 
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