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EDITAL 02/2021 – ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS EM
FONOAUDIOLOGIA
Cronograma para escolha e tramitação da documentação exigida para os estágios
curriculares em Fonoaudiologia para o semestre 2º/2021.
1. DA FINALIDADE
Este edital tem por finalidade estabelecer as etapas de oficialização das vagas de
estágio para 2021/2º (período a ser definido pela universidade) do Curso de
Fonoaudiologia da Faculdade de Ceilândia, bem como definir o cronograma para tramitação
da documentação exigida para a participação nas disciplinas de “Estágio Curricular
Supervisionado

em

Fonoaudiologia

1”,

“Estágio

Curricular

Supervisionado

em

Fonoaudiologia 2” e “Estágio Curricular Supervisionado em Fonoaudiologia 3”.
2. DA INSCRIÇÃO NAS DISCIPLINAS DE ESTÁGIOS
Os alunos com interesse em se matricular em uma das três disciplinas de estágio
ofertadas pelo Curso de Fonoaudiologia, deverão preencher o questionário disponibilizado
pela Comissão de Estágio nas redes sociais até dia 21/09/2021, a fim de informar os prérequisitos para cada um dos estágios, bem como porcentagem de integralização curricular
em setembro de 2021, RODA, informações sobre local de trabalho (quando o estudante
trabalhar), se tem cadastro no PPNE e Município/Região Administrativa de residência. Além
disso, serão levantadas informações relacionadas aos riscos aplicados à Pandemia de
COVID-19. Até o dia 21/09/2021 os alunos deverão enviar comprovante de trabalho e
registro PPNE para o e-mail estagiofonofce@gmail.com e apresentar o histórico escolar
com o RODA para um dos representantes discentes na Comissão de Estágio.
Destaca-se que a possibilidade de oferta das disciplinas “Estágio Curricular
Supervisionado

em

Fonoaudiologia

1”,

“Estágio

Curricular

Supervisionado

em

Fonoaudiologia 2” e “Estágio Curricular Supervisionado em Fonoaudiologia 3” deverá ser
aprovada pelas instâncias superiores da Faculdade de Ceilândia da UnB.
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3. DA OFERTA DE VAGAS PELOS DOCENTES DO CURSO DE FONOAUDIOLOGIA
Devido à emergência vivenciada pela pandemia da COVID-19, ainda não se tem a
confirmação do número de vagas e cenários de estágio. Registra-se que, enquanto a
pandemia perdurar, os professores do curso de Fonoaudiologia podem optar em ofertar ou
não vagas de estágio, conforme normativas da universidade. Dessa forma, os estudantes
são incentivados a procurarem campos de estágio por conta própria, tendo atenção às
informações

contidas

na

página

do

CDAP/DEG

(http://www.deg.unb.br/cdap-

coordenadoria-de-desenvolvimento-academico-e-profissional).
4. DA DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS ESTUDANTES
Por meio desse edital, os estudantes serão classificados de acordo com as
prioridades listadas abaixo e serão convocados à medida que novas vagas de estágio
surgirem, o que poderá ocorrer até dia 13/12/2021.
A classificação será para cada disciplina de estágio e não geral. Pode ser que alguns
blocos de estágio tenham algum pré-requisito, definido previamente pelos supervisores de
campo em conjunto como professor orientador do cenário.
Critérios de classificação dos estudantes inscritos no edital:
a) Maior percentual de integralização;
b) Aluno com registro no PPNE e/ou do grupo de risco para COVID-19;
c) Aluno que trabalhar com horário fixo;
d) Aluno com maior RODA/IRA.
Até dia 06/10/2021, a Comissão de Estágio divulgará nas redes sociais, o resultado
da classificação final dos estudantes.
Os alunos que não se inscreverem no presente edital no período estabelecido (até
21/09/2021) não terão prioridade na escolha dos cenários. Desta forma, farão a escolha
após todos os outros estudantes.
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5. DA ESCOLHA DE ESTÁGIO DE ALUNOS QUE SE DECLARAM COMO GRUPO DE
RISCO PARA COVID-19
Seguindo recomendação do Guia de Recomendações de Biossegurança, Prevenção
e Controle da COVID-19 na UnB (versão 1 - 07.12.2020), os alunos que se declararem
como grupo de risco para COVID não deverão realizar atividades presenciais. Desta forma,
sugere-se que se escolha cenários que serão realizados de modo remoto.
6. DA DIVERSIFICAÇÃO DOS CENÁRIOS DE PRÁTICA
Ao escolher os cenários de prática, o estudante deverá verificar se não está
escolhendo cenários com trabalho semelhante, ou da mesma área, aos estágios já
cursados. Antes da divulgação da distribuição final dos cenários de estágio, a Comissão de
Estágio irá analisar as escolhas dos estudantes de Estágio 2 e 3, podendo indeferir caso
os alunos não tenham buscado tal diversificação.
7. DA SOLICITAÇÃO DE PERMUTA
Até o dia 25/10/2021 os alunos que necessitarem de permuta de vaga de estágio
deverão enviar a proposta de permuta com anuência dos dois alunos envolvidos, bem como
a justificativa de troca. Os dois alunos deverão enviar a solicitação de permuta, com o bloco
de cenários envolvidos, para o e-mail estagiofonofce@gmail.com. Após o prazo
estabelecido, não serão aceitas permutas, a não ser por motivo de força maior.
8. DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ESTÁGIO PARA CENÁRIOS FEPECS E IGES
Após a distribuição das vagas de estágio FEPECS e IGES a Comissão de Estágio
ou a Secretaria de Graduação da FCE fará o preenchimento das planilhas desses campos
e enviará as instruções para preenchimento e assinatura dos termos por e-mail ou
WhatsApp, conforme os prazos institucionais estabelecidos. Os termos de estágio FEPECS
são assinados via SEI, por isso os alunos devem manter o cadastro atualizado.
9. DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ESTÁGIO NÃO FEPECS/IGES
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Após o resultado final da distribuição de vagas de estágio os estudantes deverão
procurar os professores orientadores de cada um dos seus cenários de estágio para
elaboração e assinatura de plano de trabalho e termo de compromisso de estágio.
10. DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ESTÁGIO DOS CENÁRIOS EXTERNOS À
LISTA DISPONIBILIZADA PELO COLEGIADO DE FONOAUDIOLOGIA
O Colegiado do Curso de Fonoaudiologia recomenda que os alunos busquem outros
cenários de estágio, visto que nem sempre a Comissão de Estágio e os professores do
Curso de Fonoaudiologia conseguem o número de vagas que atenda a todos os
estudantes.
Os alunos que encontrarem um campo de estágio, devem imediatamente procurar
um professor orientador fonoaudiólogo e junto com o professor elaborar o termo de estágio
e tramitar a documentação. Informamos que a Comissão de Estágio não se responsabiliza
por efetuar o contato entre o aluno e docente, que tem a autonomia de decidir se irá ou não
orientar o estágio. A Comissão de Estágio também não se responsabiliza em tramitar o
Termo de Compromisso ou outra documentação referente ao estágio. Estas ações são de
responsabilidade do aluno juntamente com o professor orientador.

11. DO CRONOGRAMA (retificado em 20/11/2021)
Ações

Responsável

Data

Manifestação de interesse
em fazer Estágio 1, 2 ou 3
em 2021/1º

Alunos

Até 21/09

Alunos

Até 21/09

-

Alunos

Até 21/09

-

Comissão de
Estágio

28/09

-

Alunos

29 a 30/09

-

Envio de comprovante de
trabalho, registro PPNE e
comprovação do risco para
o e-mail
estagiofonofce@gmail.com
Envio de histórico escolar
com RODA para os
representantes discentes
na Comissão de Estágio
Divulgação da
classificação dos
estudantes para cada
disciplina
Prazo para recurso da lista
de classificação

Observações
Os alunos deverão
preencher o Google forms
divulgado pela Comissão
de Estágio
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Análise dos recursos
Divulgação da
classificação final dos
estudantes para cada
disciplina
Confirmação das vagas de
cada cenário
Pactuação de vagas
FEPECS e IGES

Comissão de
Estágio

01 a 05/10

-

Comissão de
Estágio

06/10

-

Até 24/09

-

Outubro/
Novembro

-

Professores
orientadores
Comissão de
Estágio e
Professores
orientadores

Envio para secretaria de
planilhas de estágio
FEPECS com nomes dos
professores, cenários, dias
da semana e horário

Comissão de
Estágio

Elaboração dos planos de
trabalho FEPECS

Comissão de
Estágio e
Secretaria

Preenchimento de
planilhas e IGES

Comissão de
Estágio e
Secretaria

Envio dos dados dos
estudantes para
professores elaborarem os
termos
Divulgação das vagas de
estágio para os alunos
Escolha dos blocos de
estágio

A definir
conforme
Edital da
Secretaria
da FCE
A definir
conforme
Edital da
Secretaria
da FCE
A definir
conforme
edital
IGES

-

-

-

Comissão de
Estágio

Até 18/10

-

Comissão de
Estágio
Comissão de
Estágio e
alunos

Até 18/10

-

19 a 22/10
22 a 28/10

Solicitação de permuta

Alunos

25/10
29/10

Análise das solicitações de
permuta
Encaminhamento dos
nomes dos alunos que
farão estágio FEPECS
para confecção dos termos
de compromisso dos
alunos

Comissão de
Estágio

05/11

Comissão de
Estágio

12/11
(Data a ser
definida
após
edital de
secretaria)

até 22/10 - Estágio 3
até 26/10 - Estágio 2
até 28/10 - Estágio 1
Envio da proposta de
permuta com anuência dos
dois alunos envolvidos. Os
dois alunos deverão enviar
a solicitação de permuta,
com o bloco de cenários
envolvidos, para o e-mail
estagiofonofce@gmail.com.
Análise por ordem do
recebimento do e-mail

-

Universidade de Brasília
Faculdade de Ceilândia – FCE
Graduação em Fonoaudiologia

Divulgação da distribuição
final de vagas para
professores e alunos
Assinatura dos termos de
compromisso FEPECS e
IGES – Estágio 1,2 e 3
Elaboração dos termos de
estágio em cenários não
FEPECS ou IGES

Comissão de
Estágio

12/11

-

A secretaria ou Comissão
de Estágio farão a
convocação por e-mail
A
Professores
combinar
Orientadores
com o
de Estágio
professor

-

-

12.

DISPOSIÇÕES FINAIS

• Após

início dos estágios todas as intercorrências devem ser encaminhadas ao professor

orientador do estágio ou à Coordenação do Curso de Fonoaudiologia.
• A assinatura

do Termo de Compromisso é obrigatória a todos os estudantes que cursarão

as disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado em Fonoaudiologia.
• A ausência de assinatura do Termo de Compromisso implicará na impossibilidade de curso

das disciplinas de Estágio Curricular Supervisionado em Fonoaudiologia, mesmo que o
estudante efetue sua matrícula.

Profª Dra. Aveliny Mantovan Lima
Presidente da Comissão de Estágios e Práticas do Curso de Fonoaudiologia

Profª Dr. Eduardo Magalhães Silva
Coordenador em exercício do Curso de Fonoaudiologia

Brasília, 20 de outubro de 2021
aprovado ad referendum

