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FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO EXIGIDO PARA A 
PARTICIPAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE “ESTÁGIO SUPERVISIONADO 1” E “ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO 2” 

  

1. DA FINALIDADE 

Este edital tem por finalidade estabelecer o cronograma para seleção e distribuição das vagas de 
estágio e posterior assinatura do Termo de Compromisso (TC) do estudante e entrega de 
documentos exigido para a participação nas disciplinas de “Estágio Supervisionado 1” e “Estágio 
Supervisionado 2”. 

 

2. DA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Na data estabelecida no cronograma para distribuição das vagas, o estudante deverá comparecer 
na SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DE CURSOS, no prédio da UED, munido de 
comprovação do IRA e ficha cadastral (Anexo 1). 

A COMISSÃO DE ESTÁGIO realizará a distribuição nos campos, de acordo com a classificação 
do Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) e divulgará a lista classificatória. 

Na data estabelecida no cronograma para assinatura do TC, o estudante deve comparecer na 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DE CURSOS, no prédio da UED, munido de cópia e original 
de documento de identificação com foto, bem como com uma foto 2x2 ou 3X4 atualizada, a qual 
será escaneada e enviada para confecção de crachá para EAPSUS/FEPECS/SES/DF, HUB e 
demais instituições. 

A assinatura do Termo de Compromisso deve ser igual à constante na cópia do documento 
original de identificação apresentado. 

O estudante deverá assinar o Termo de Compromisso, na parte denominado do “estagiário”, que 
se encontra ao final do TC, em três vias. Após as assinaturas, deverá rubricar a parte anterior 
(frente do documento), nas três vias assinadas.  

O Termo de Compromisso não deve ser datado. A data será identificada no momento do envio à 
EAPSUS, HUB e demais instituições pela Secretaria ou Coordenação. 

As assinaturas do TC devem ser conferidas pelo servidor responsável pelo atendimento do 
estudante. Portanto, o ato de assinatura do Termo de Compromisso acontecerá de maneira 
organizada e criteriosa, respeitando a ordem de chegada do estudante ao guichê da secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. DO CRONOGRAMA 

Disciplina Ação  Data/Horário Local 
Responsável pelo 

recebimento 

Estágio 
Supervisionado 1 

Entrega de ficha 
cadastral e IRA  

28/03/2018 a 
06/04/2018 
das 8:00 às 

13:00h 

Secretaria de Coordenação de 
Cursos - UED 

Regiane/ Cíntia 

Estágio 
Supervisionado 2 

Entrega de ficha 
cadastral e IRA 

28/03/2018 a 
06/04/2018 
das 8:00 às 

13:00h 

Secretaria de Coordenação de 
Cursos - UED 

Regiane/ Cíntia 

Estágio 
Supervisionado 1 

Divulgação da lista 
classificatória 

12/04/2018 
Site da FCE, Mural da 

Secretaria de Coordenação de 
Cursos - UED 

- 

Estágio 
Supervisionado 2 

Divulgação da lista 
classificatória 

12/04/2018 
Site da FCE, Mural da 

Secretaria de Coordenação de 
Cursos - UED 

- 

Estágio 
Supervisionado 1 

Assinatura de termos 
de estágio FEPECS  

23/04/2018 a 
27/04/2018 
das 8:00 às 

13:00h 

Secretaria de Graduação - 
Prédio UED 

Regiane/ Cíntia 

Estágio 
Supervisionado 2 

Assinatura de termos 
de estágio FEPECS  

23/04/2018 a 
27/04/2018 
das 8:00 às 

13:00h 

Secretaria de Graduação - 
Prédio UED 

Regiane/ Cíntia 

Estágio 
Supervisionado 1 

Assinatura de termos 
de estágio demais 

campos 

08/05/2018 e 
10/05/2018 

das 10:00 às 
15h 

Coordenação de Curso de 
Farmácia 

Camila/Thaís 

Estágio 
Supervisionado 2 

Assinatura de termos 
de estágio demais 

campos 

08/05/2018 e 
10/05/2018 

das 10:00 às 
15h 

Coordenação de Curso de 
Farmácia 

Camila/Thaís 

Estágio 
Supervisionado 1 

Data limite para troca 
de campo 

13/07/2018 
Coordenação de Curso de 

Farmácia 
Camila/Thaís 

Estágio 
Supervisionado 2 

Data limite para troca 
de campo 

13/07/2018 
Coordenação de Curso de 

Farmácia 
Camila/Thaís 

 

Observações: 

• Campos de estágio:  

o Farmácia Hospitalar: Hospital Regional de Taguatinga (FEPECS), Hospital Regional da Asa Norte 
(FEPECS), Hospital Universitário de Brasília (HUB), Hospital da Criança (HCB). 

o Análises Clínicas: Hospital São Francisco (HSF), Hospital Universitário de Brasília (HUB), Hospital da 
Criança (HCB). 

o Drogaria: DrogaFuji. 

o Farmácia de Manipulação: Pioneira e Medicare. 

o Análises Toxicológicas: Polícia Civil (necessário ter cursado Análises Toxicológicas). 

o Nutrição Parenteral: Nutrifica (necessária entrevista com a Profa. Camila). 

• A assinatura do Termo de Compromisso é obrigatória a todos os estudantes que cursarão as disciplinas de estágio 
supervisionado 1 e estágio supervisionado 2. 

• A não assinatura do Termo de Compromisso implicará na não realização da disciplina de Estágio Supervisionado 1 ou 
2, independente do estudante estar matriculado.  

• Os alunos que, após assinatura do Termo de Compromisso tiverem interesse de trocar de campo de estágio, desde 
que dentro do prazo estabelecido no Regulamento de Estágio Supervisionado 1 e 2 do Curso de Farmácia (pelo menos 



30 dias antes do início do Semestre letivo), deverão entrar em contato com o supervisor de estágio (divulgado 
juntamente com lista classificatória) e trazer toda a documentação do novo campo exigida, para análise prévia da 
Comissão de Estágio. 

• A documentação necessária para estágio fora das vagas oferecidas neste edital está anexa ao Regulamento de 
Estágio Supervisionado disponível no site da FCE (www.fce.unb.br). Os termos, após assinados pelo campo e pela 
coordenação de curso, devem ser levados ao DAIA Diretoria de Acompanhamento e Integração Acadêmica no setor de 
estágio, sendo a coleta de assinaturas de responsabilidade exclusiva do aluno. 

• Esse edital não substitui o Regulamento de Estágio Supervisionado 1 e 2 do Curso de Farmácia. 

• Não é permitido cursar o mesmo campo de estágio no Estágio Supervisionado 1 e 2. 
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