EDITAL - ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS EM FISIOTERAPIA 2020.1
Cronograma para tramitação e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO exigido para participação nas disciplinas de Estágio Obrigatório em
Fisioterapia 1, 2 e 3

1. DA FINALIDADE
Este edital tem por finalidade estabelecer o cronograma para seleção, distribuição das vagas
de estágio, tramitação da documentação e assinatura do Termo de Compromisso de Estágio
(TCE) exigidos para a participação nas disciplinas de “Estágio Obrigatório em Fisioterapia
1”, “Estágio Obrigatório em Fisioterapia 2”, “Estágio Obrigatório em Fisioterapia 3”.

2. INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIO

a) Os alunos interessados em matricular-se nas disciplinas de Estágio Obrigatório em
Fisioterapia 1, 2 ou 3 deverão preencher, no prazo estipulado no cronograma,
questionário disponibilizado on line pela Comissão de Estágios Obrigatórios, a fim de
informar dados pessoais e Índice de Rendimento Acadêmico (IRA).
b) Os alunos interessados que não receberem o questionário deverão manifestar seu
interesse pelo email estagiofisio.fce@gmail.com no prazo previsto neste edital.
c) Os alunos que não se inscreveram nas disciplinas de estágio no período estabelecido
não terão prioridade na escolha dos cenários. Desta forma, farão a escolha após
todos os outros estudantes.
d) O IRA declarado pelo aluno na ficha de inscrição será conferido pela comissão de
estágio e caso seja diferente do constante no sistema, será alocado ao final da fila de
distribuição das vagas.

3. DA ESCOLHA E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIO

a) Após a manifestação de interesse e inscrição para participação das Disciplinas de
Estágio, os alunos serão solicitados a preencher um questionário listando, os cenários
de estágio disponibilizados, em ordem de prioridade.
b) Em cada estágio obrigatório (1,2 e 3), o discente terá oportunidade de exercer a
prática profissionalizante em 2 cenários distintos, com duração de 8 semanas cada
(150 horas) em cada um.
c) É vedado ao aluno repetir o mesmo cenário de estágio anteriormente realizado. Por
exemplo, se o aluno realizou estágio no “SEFRO ortopedia” no Estágio 1, não pode
optar por este cenário no Estágio 3.

d) Caso o aluno já tenha estagiado em alguma das áreas de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI adulto ou Neonatal) não poderá fazer opção por quaisquer destas áreas
novamente.
e) Caso as inconsistências citadas acima sejam verificadas (itens “c”, “d”), o aluno será
alocado consecutivamente nas próximas opções ou nas vagas remanescentes.
f) A Comissão de estágios realizará a distribuição dos alunos nos cenários disponíveis,
de acordo com a classificação IRA e considerando as prioridades elencadas. Assim,
caso o estudante não seja alocado em sua preferência de ordem 1, será alocado nas
próximas opções, consecutivamente.
g) Caso finalizem as vagas disponibilizadas pela Comissão de Estágio, novos cenários
poderão ser disponibilizados.
h) Será realizada uma reunião presencial para confirmação da distribuição dos alunos
nos cenários de estágio. Após a reunião, será divulgada a lista com a distribuição dos
estudantes em cada cenário e período de estágio.
i) O discente que não comparecer à reunião presencial de confirmação da distribuição
dos alunos nos cenários de estágio poderá designar um procurador para que este
faça confirmação do local de estágio durante a reunião. O discente que não
comparecer à reunião e não designar um procurador não poderá escolher o seu local
de estágio e será alocado nas vagas remanescentes.
j) Caso o aluno seja alocado em um cenário de estágio que, por motivos alheios à
Comissão de Estágios, seja inviabilizado para realização, o mesmo poderá ser
alocado em vagas remanescentes.
4. DA SOLICITAÇÃO DE PERMUTA
Os alunos que necessitarem de permuta de vaga de estágio poderão solicitá-la
durante a reunião de confirmação da distribuição de vagas ou até o prazo final
estipulado no cronograma deste edital. Todos os alunos que solicitarem permuta
deverão enviar a proposta de permuta e sua justificativa, com anuência dos dois
alunos
interessados
para
o
e-mail
da
Comissão
de
estágios
(estagiofisio.fce@gmail.com).

5. DA ASSINATURA DOS TERMOS DE COMPROMISSO ESTÁGIO
a) PARA CENÁRIOS FEPECS (Anexo 1)
Na data estabelecida no cronograma para assinatura do Termo de Compromisso
(TCE), o estudante deve comparecer na SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DE
CURSOS, no prédio da UED, munido de documento original de identificação com foto,
bem como com uma foto 3X4 atualizada.

O estudante deverá assinar o TCE na parte denominada “estagiário”, que se encontra
ao final do TCE, em três vias. Após as assinaturas, deverá rubricar a parte anterior
(frente do documento), nas três vias assinadas.
As assinaturas do TCE 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.
b) PARA OS DEMAIS CENÁRIOS (Anexo 1)
Após o resultado final da distribuição de vagas de estágio, conforme cronograma,
será agendada uma reunião para entrega/preenchimento e assinatura dos termos de
compromisso de estágio.

Observações:
• A assinatura do Termo de Compromisso é obrigatória a todos os estudantes que cursarão
as disciplinas de Estágio Obrigatório em Fisioterapia 1, 2 e 3.
.
• A não assinatura do Termo de Compromisso implicará na não realização do Estágio
Obrigatório em Fisioterapia, independente do estudante estar matriculado nas disciplinas
de estágio.

6. DO CRONOGRAMA
Ação
Manifestação
de
interesse em realizar
estágio em 2020.1

Responsável
Alunos

Data
Até 13/09

Coleta das Assinaturas
dos planos de Estágio
FEPECS
Divulgação vagas de
estágio para alunos
Seleção das áreas de
estágio em ordem de
prioridade
Confirmação presencial
da
alocação
nos
cenários de estágio
Divulgação
da
distribuição final da
alocação dos estagiários
Solicitação de permuta

Prof.
Orientadores
FEPECS
Comissão
de
Estágio
Alunos

09/09 a 20/09

Alunos

23/09 a 02/10

Comissão
Estágio
Alunos

de

Observações
Alunos deverão responder questionário
via Google forms, disponibilizado pela
Comissão de Estágios ou manifestar
interesse
pelo
e-mail
estagiofisio.fce@gmail.com

Até 16/09
16/09 a 20/09

Alunos deverão responder questionário
via Google forms, disponibilizado pela
Comissão de Estágios
Os alunos deverão comparecer à reunião
agendada pela comissão de estágio

Até 03/10

Até 04/10

Envio da proposta de permuta com
anuência dos dois alunos envolvidos. Os
dois alunos deverão enviar a solicitação
de permuta, com cenários envolvidos,
para o e-mail

estagiofisio.fce@gmail.com
Análise das solicitações
de permuta
Envio da distribuição
Final dos alunos para
Professores e Alunos
Assinatura
Termos
Compromisso Cenários
FEPECS

Comissão
Estágio
Comissão
Estágio

de

Até 07/10

de

Até 11/10

Alunos

21/10 a 25/10

Elaboração dos Termos
de Compromisso demais
cenários
Assinatura dos Termos
de Compromisso demais
Cenários
Coleta das assinaturas
dos
professores,
preceptores e chefias
dos demais cenários
Entrega
da
documentação
no
CEDAP/DAIA

Professores
Orientadores

11/10 a 25/10

Alunos

28/10 a 01/11

Professores
Orientadores

28/10 a 14/11

Comissão
de
Estágio e Prof.
Orientadores

A combinar

Secretaria (UED) de 7h30 às 11h30 e de
13h30 às 17h30 – trazer documento
original de identificação com foto, bem
como uma foto 3X4 atualizada

Será agendada uma reunião presencial
com alunos dos Estágios 1, 2 e 3

Profa. Dra. Fernanda Pasinato
Presidente da Comissão de Estágios do Curso de Fisioterapia

Prof. Dr. Josevan Cerqueira Leal
Coordenador do Curso de Fisioterapia

Brasília, 09 de setembro de 2019.

Anexo 1 – Cenários de Estágio
Cenários HuB
Turno

Cenário de Estágio

Local

Tarde

Ambulatório Fisioterapia Pélvica

HUB

Tarde

Ambulatório Fisioterapia
Obstétrica
Ambulatório Dermatofuncional

Tarde

Ambulatório Reabilitação Cardíaca

Tarde

HUB

Prof. Orientador
Aline Alves (Subst. Prof. Mariana
Salatta)
Aline Alves (Subst. Prof. Mariana
Salatta)

HUB

Luisiane de Ávila Santana

HUB

Gerson Jr Cipriano

Manhã ou Tarde Enfermaria Pediátrica

HUB

Juliana de Faria Fracon e Romão

Manhã e Tarde

Unacon

HUB

Manhã e Tarde

Clínica Cirúrgica

HUB

Liana Barbaresco Gomide Matheus
Vera Regina Fernandes da Silva
Marães

Manhã e Tarde

Clínica Médica

HUB

Juliana de Faria Fracon e Romão

Manhã e Tarde

UTI adulto

HUB

Sérgio Mateus

Manhã e Tarde

HUB

Kênnea Martins Almeida Ayupe

Manhã

UTI neonatal
Ambulatório Dermatofuncional e
Clínica Medica
Centro Multidisciplinar do Idoso

HUB

Leonardo Petrus da Silva Paz

Manhã

Reabilitação Vestibular

HUB

Leonardo Petrus da Silva Paz

Manhã

Fisioterapia Neurofuncional

HUB

Leonardo Petrus da Silva Paz

Manhã

Unidade de Pacientes Críticos

HUB

Graziella Franca Bernadelli Cipriano

Local
HAB
HRC
HAB

Prof. Orientador
Emerson Martins
Wagner Rodrigues Martins
Juliana de Faria Fracon e Romão
Josevan Leal Cerqueira

Manhã

HUB

Luisiane de Ávila Santana

Cenários FEPECS
Turno
Tarde
Tarde
Manhã
Manhã

Cenário de Estágio
Reab Neurológica
Ambulatório de Ortopedia
UBS
Hidroterapia

Demais Cenários
Turno
Tarde
Manhã
Manhã
Manhã e Tarde
Manhã e Tarde
Manhã

Cenário de Estágio
SEFRO – Ambulatório
ortopedia
SEFRO – Reabilitação
Cardíaca
SEFRO - Ambulatório
ortopedia
Equoterapia
Pediatria
CETEFE

Local
CBMDF
CBMDF
CBMDF
Ande Brasil
HCB
CETEFE

Prof. Orientador
Fernanda Pasinato
Sérgio Thomaz
Sérgio Thomaz
Ana Clara Bonini Rocha
Aline Martins Toledo
Emerson Martins

