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REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS 

CURSO DE FISIOTERAPIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA 

 

CAPÍTULO I – DO CONCEITO 

 

Art. 1: O estágio curricular supervisionado em Fisioterapia foi elaborado com base na 

Resolução CNE/CES nº 4, de 19 de fevereiro de 2002 e na Lei 11.788, de 25 de setembro de 

2008, que rege o processo de definição, classificação, relações de estágio e obrigações da 

Instituição de Ensino, da parte concedente, do estagiário, bem como do processo de 

avaliação e fiscalização. Constituem atividades curriculares de aprendizagem profissional, 

social e cultural, proporcionadas aos acadêmicos pela participação em situações reais de 

trabalho no seu meio profissional, sob a responsabilidade da UNIPAMPA e sob supervisão de 

professores orientadores. 

Art. 2: A formação do acadêmico em Fisioterapia, regida segundo o perfil do egresso da 

UNIPAMPA, visa proporcionar uma sólida formação acadêmica generalista e humana, capaz 

de fazer de seus egressos sujeitos conscientes das exigências éticas e da relevância pública e 

social dos conhecimentos, habilidades e valores adquiridos na vida universitária. 

Art. 3: O Estágio Supervisionado integra os conhecimentos teóricos, adquiridos durante o 

curso, com a vivência prática junto ao indivíduo-sociedade nas diversas áreas de atuação do 

Fisioterapeuta, e realidades sociais, visando o estabelecimento de um modelo de conduta 

profissional adequada. 

 

CAPÍTULO II – DAS ÁREAS DE ESTÁGIO 

Art. 4: Os Estágio Supervisionado em Fisioterapia serão dividido em 8 (oito) campos de 

estágio, a serem realizados no 9º (nono) e 10º (décimo) semestres, divididos nesta ordem:  

9º SEMESTRE – Estágio Supervisionado I: - Fisioterapia Neurológica Infantil (112 h); - 

Fisioterapia Neurológica Adulto (112 h); - Fisioterapia em Urologia, Ginecologia e Obstetrícia 

/ Dermatologia + Fisioterapia Comunitária (113 h); - Fisioterapia em Ortopedia, 

Traumatologia e Reumatologia I (113 h);  

10º SEMESTRE – Estágio Supervisionado II: - Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e 

Reumatologia II (113 h); - Fisioterapia Cardiorrespiratória + Fisioterapia Comunitária (113 h); 

- Fisioterapia Hospitalar – Enfermarias Clínica e Cirúrgica (112 h); e Fisioterapia em Unidade 

de Terapia Intensiva (112 h).  

 

 

 



CAPÍTULO III – DOS OBJETIVOS  

Art. 5: São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado em Fisioterapia 

 Proporcionar aos discentes condições de obter experiência prática sob supervisão 

docente em nível de prevenção, reabilitação e manutenção das condições físicas do 

indivíduo em todos os níveis de atenção à saúde (primário, secundário e terciário). 

 Oportunizar ao discente vivência das práticas profissionais, por meio do 

aprendizado da avaliação fisioterapêutica, planejamento e estabelecimento das 

etapas do tratamento; da seleção, quantificação e qualificação dos recursos, 

métodos e técnicas apropriadas a cada caso; da utilização dos diversos recursos 

físicos e naturais no tratamento fisioterapêutico; da reavaliação do paciente e 

reestruturação do programa terapêutico. 

 Proporcionar ao acadêmico experiências práticas complementares ao 

embasamento teórico, com o intuito de aperfeiçoar sua formação generalista, 

capacitando-o a atuar nas diferentes áreas da Fisioterapia. 

 Possibilitar ao acadêmico o desenvolvimento de trabalho interdisciplinar, 

multidisciplinar e multiprofissional nos diferentes níveis de atenção à saúde. 

 Integrar o acadêmico à realidade social e profissional do campo de atuação da 

Fisioterapia. 

 Estimular ações científicas, tecnológicas e de extensão nas diversas áreas de 

atuação do fisioterapeuta. 

 

CAPÍTULO IV – DA MATRÍCULA NOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS EM FISIOTERAPIA 
Art. 6: Constituem como pré-requisitos para o início das atividades do Estágio 

Supervisionado em Fisioterapia a efetivação dos seguintes precedentes: 

 Aprovação nas disciplinas que constituem pré-requisitos para cada área de Estágio 

Supervisionado; 

 Realização da matrícula nas disciplinas de Estágio Supervisionado em Fisioterapia; 

 Realização do seguro pessoal contra acidentes pessoais a cargo da UNIPAMPA; 

 Estar com a vacinação recomendada para profissionais da área da saúde em dia. 

 

Art. 7: Serão considerados aptos a cursar o estágio supervisionado os discentes aprovados 

nos pré-requisitos de cada área específica de estágio, descritos abaixo: 

 



 Estágio em Fisioterapia Neurológica Adulto: 

Pré-requisito: Fisioterapia em Neurologia II. 

 

 Estágio em Fisioterapia Neurológica Infantil. 

Pré-requisito: Fisioterapia em Neurologia I. 

 

 Estágio em Fisioterapia Hospitalar – Enfermarias Clínica e Cirúrgica: 

Pré-requisitos: Fisioterapia em Pneumologia II; 

Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia II; 

Fisioterapia em Neurologia II. 

 

 Estágio em Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): 

Pré-requisitos: Fisioterapia em UTI; 

Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia II 

Fisioterapia em Neurologia II. 

 

 Estágio em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia I: 

Pré-requisitos: Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia II. 

 

 Estágio em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia II: 

Pré-requisitos: Fisioterapia Desportiva. 

Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia II. 

 

 Estágio em Fisioterapia em Urologia, Ginecologia e Obstetrícia / Dermatologia + 

Fisioterapia Comunitária: 

Pré-requisitos: Fisioterapia em Saúde Coletiva 

                                      Fisioterapia em Urologia, Ginecologia e Obstetrícia II 



Fisioterapia em Dermatologia. 

 

 Estágio em Fisioterapia Cardiorrespiratória + Fisioterapia Comunitária: 

Pré-requisitos: Fisioterapia em Saúde Coletiva; 

Fisioterapia em Pneumologia II; 

Fisioterapia em Cardiologia e Angiologia II. 

 

Art. 8: O discente não poderá matricular-se concomitantemente em mais de um estágio, 

salvo sob consentimento da coordenação do Curso. 

 

CAPÍTULO V: DAS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

Art. 9: O Estágio Supervisionado em Fisioterapia proporcionará atividades práticas 

relacionadas ao desenvolvimento das habilidades e competências pertinentes ao profissional 

Fisioterapeuta, objetivando a formação do discente, de acordo com o perfil estabelecido 

para o egresso da Universidade Federal do Pampa - Unipampa, a fim de que o acadêmico 

possa: 

 Atuar profissionalmente, em serviços de saúde pública e privada, de forma 

articulada com a realidade regional e respeitando os princípios éticos e legais 

da profissão; 

 Reconhecer o direito humano ao acesso a condições dignas de saúde e atuar 

para garantir a assistência integral em todos os níveis de atenção a saúde; 

 Conhecer as políticas de saúde e atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde 

por meio da participação em programas de promoção, manutenção, 

prevenção, proteção e recuperação da saúde; 

 Atuar em equipe multiprofissional e, baseado em informações científicas, 

desenvolver ações inter e multidisciplinares objetivando a promoção da saúde; 

 Contribuir para a melhora da qualidade de vida dos membros da sociedade 

respeitando as condições sócio-econômicas, ambientais e culturais,  

 Realizar avaliações fisioterapêuticas, interpretar exames complementares, 

definir diagnóstico e prognóstico fisioterapêutico, determinar e executar o 

tratamento fisioterapêutico adequado visando a melhora da saúde e da 

qualidade de vida do indivíduo, definir sobre a alta fisioterapêutica, esclarecer 



dúvidas e orientar o paciente e seus familiares acerca do tratamento 

desenvolvido; 

 Emitir relatórios, laudos e pareceres no âmbito de sua competência 

profissional; 

 Ter formação generalista e ser capaz de atuar nas diversas áreas da 

Fisioterapia; 

 Identificar a necessidade de comprometer-se com a qualificação permanente; 

 Participar no desenvolvimento de pesquisa, projetos de extensão e em outras 

formas de produção de conhecimento com o intuito de promover o 

desenvolvimento da profissão. 

 

CAPÍTULO VI: DA ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO 

Art. 10: As atividades do Estágio Supervisionado do Curso de Fisioterapia serão realizadas 

nos turnos matutinos e/ou vespertinos, sendo divididas e estruturadas conforme descrito no 

artigo 4.  

Art. 11: Cada área de estágio terá duração média de 30 dias e carga horária assim 

distribuída: 

 Fisioterapia Neurológica – Adulto: 112 horas; 

 Fisioterapia Neurológica – Infantil: 112 horas; 

 Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia I: 113 horas; 

 Fisioterapia em Urologia, Ginecologia e Obstetrícia / Dermatologia + 

Fisioterapia Comunitária: 113 horas. 

 Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia II: 113 horas; 

 Fisioterapia Cardiorrespiratória + Fisioterapia Comunitária: 113 horas. 

 Fisioterapia Hospitalar – Enfermarias Clínica e Cirúrgica: 112 horas; 

 Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva: 112 horas; 

 

Art. 12: Nos estágios supervisionados onde serão desenvolvidas ações nos Programas de 

Saúde da Família (PSF) a carga horária do estágio será dividida da seguinte maneira: 

 Ações nos Programas de Saúde da Família = 40% da carga horária; 



 Ações nas outras áreas do estágio = 60% da carga horária. 

Art. 13: Os locais de estágios, ambientes nos quais serão desenvolvidas as atividades práticas 

supervisionadas das diferentes áreas da Fisioterapia, serão previamente estabelecidos por 

meio de convênio e divulgados para os discentes. 

Art. 14: Os estágios Supervisionados serão desenvolvidos nos seguintes locais:  

 Estágio em Fisioterapia Neurológica Adulto: 

Local de Realização: Santa Casa e Posto 7 – PSF II – Promorar 

 Estágio em Fisioterapia Neurológica Infantil: 

Local de Realização: Centro de Equoterapia General Fidelis – Círculo Militar; Centro de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana (CACAU) e Policlínica Infantil. 

 Estágio em Fisioterapia Fisioterapia Hospitalar – Enfermarias Clínica e Cirúrgica  

Local de Realização: Enfermarias do Hospital Santa Casa de Misericórdia do 

Município de Uruguaiana – RS 

 Estágio em Fisioterapia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI): 

Local de Realização: Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Casa de 

Misericórdia do Município de Uruguaiana – RS. 

 Estágio em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia I: 

Local de Realização: Posto 7. 

 Estágio em Fisioterapia em Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia II: 

Local de Realização: Hospital Santa Casa de Misericórdia do Município de Uruguaiana 

– RS. 

 Estágio em Fisioterapia em Urologia, Ginecologia e Obstetrícia / Dermatologia + 

Fisioterapia Comunitária: 

Local de Realização: Centro de Saúde; Posto 14 – Tabajara Brites 

 Estágio em Fisioterapia Cardiorrespiratória + Fisioterapia Comunitária: 

Local de Realização: Posto 16 – Cidade Alegria 

 

CAPÍTULO VII: DA METODOLOGIA 

Art. 15: Cada estágio deverá conter 25 horas semanais de estágio em cada semestre letivo. 



Art. 16: O início do estágio será realizado em data definida segundo o calendário acadêmico 

da Universidade Federal do Pampa - Unipampa e pré-determinada pela Coordenação dos 

Estágios e pela Comissão do Curso de Fisioterapia. 

CAPÍTULO VIII – DAS CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE E OPERACIONALIZAÇÃO 

Art. 17: Os estágios serão ministrados pelos professores lotados no Curso de Fisioterapia, 

bem como os fisioterapeutas lotados no referido curso. 

Art. 18: Os recursos materiais e equipamentos a serem utilizados no desenvolvimento das 

atividades do estágio supervisionado estarão a cargo da Instituição formadora – 

Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA, juntamente com os órgãos e Instituições 

conveniados. 

 

CAPÍTULO IX – ATIVIDADES DISCENTES 

Art. 19: Os estágios curriculares compreenderão as seguintes atividades discentes: 

 Comparecer diária e pontualmente ao estágio e obedecer a previsão de 100% de 

frequência a fim de cumprir a carga horária prevista para a conclusão das atividades 

do Estágio; 

 Demonstrar interesse no cumprimento de todas as atividades relacionadas ao estágio 

supervisionado; 

 Comparecer às reuniões da Comissão Geral de Estágio sempre que solicitada sua 

presença; 

 Levantar as necessidades do indivíduo de acordo com a avaliação fisioterapêutica; 

 Elaborar proposta de intervenção fisioterapêutica adequada, baseado nas 

informações obtidas na avaliação, no contexto local e nos conhecimentos técnico-

científicos; 

 Atender adequadamente a todos os pacientes a ele designados pelo supervisor de 

estágio, respeitando os princípios éticos e morais inerentes ao exercício profissional;  

 Executar a intervenção fisioterapêutica proposta sob orientação do Professor 

Supervisor do Estágio; 

 Reavaliar periodicamente o paciente adequando o tratamento fisioterapêutico 

quando necessário;  

 Preencher a ficha de avaliação do paciente e registrar diariamente as atividades 

realizadas na folha de evolução do paciente; Cumprir os protocolos pré-



determinados de registro das avaliações e evoluções dos pacientes pelos quais é 

responsável pelo atendimento; 

 Apresentar Caso Clínico e/ou Seminário, determinado pelo supervisor, em cada área 

do estágio. - Participar dos grupos de estudos, discussões científicas, seminários e 

apresentação de casos clínicos definidos pelo supervisor de estágio; 

 Respeitar as regras sociais e profissionais (Código de Ética da Fisioterapia) na relação 

com os colegas, supervisores de estágio e demais membros que participarão do 

estágio supervisionado; 

  Efetuar a entrega do relatório de estágio ao Supervisor, respeitando o prazo e 

cronograma previamente apresentado; 

 Respeitar as rotinas e regulamentos pertinentes a cada área de estágio; 

 Comunicar e justificar as faltas ao supervisor de estágio, se possível com 

antecedência de 24 horas; 

 Estar ciente das diretrizes que compõem as normativas do estágio, pois é 

responsabilidade do acadêmico realizar a leitura na íntegra da Normativa do 

Estágio. 

Art. 20: Constituem direitos dos discentes estagiários: 

 Indicar via eleição democrática, representante para participar da Comissão Geral de 

Estágio; 

 Receber orientação necessária para realizar as atividades nas 8 (oito) diferentes áreas 

do estágio curricular; 

 Apresentar propostas ou sugestões à Comissão Geral do Estágio com o intuito de 

contribuir para o aprimoramento das atividades do estagiário curricular; 

 Exigir o cumprimento do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado do Curso 

de Fisioterapia da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA; 

 Ao final do estágio realizar avaliação das atividades desenvolvidas no decorrer do 

estágio. 

 

CAPÍTULO XI: DAS COMISSÕES 

Art. 21: A Comissão Geral do Estágio é composta pelo Coordenador do Curso de Fisioterapia, 

Coordenador do Estágio, docentes supervisores e 1 (um) representante discente. A esta 

comissão compete decisões gerais, aplicação e cumprimento das normas do Estágio 



Supervisionado do Curso de Fisioterapia. O representante discente será escolhido pelos 

alunos do 9º e 10º semestres do Curso de Fisioterapia. 

Art. 22: O Coordenador do Estágio Supervisionado será escolhido pela Comissão de Curso de 

Fisioterapia. O mesmo deverá ser fisioterapeuta docente do Curso de Fisioterapia. 

Art. 23: Os docentes membros da Comissão Geral de Estágio da UNIPAMPA terão mandato 

de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos ao cargo por tempo indeterminado. O 

representante discente terá mandato de no máximo 1 (um) ano sendo vedada sua 

recondução ao cargo. 

 

CAPÍTULO XII – DAS ATRIBUIÇÕES 

Art. 24 - Do Coordenador do Curso: Concerne ao Coordenador do Curso de Fisioterapia 

participar das reuniões e atividades programadas pela Comissão Geral do Estágio e a 

confirmação da consonância do estágio junto às diretrizes curriculares do Curso de 

Fisioterapia. Deve ainda intermediar (por meio de assinatura) os convênios de estágio 

firmados entre a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA e Instituições onde serão 

realizados os estágios curriculares do Curso de Fisioterapia. 

Art. 25 - Do coordenador do estágio: Cabe ao Coordenador de Estágio: 

 Divulgar as normas de estagio no inicio do semestre; 

 Operacionalizar as atividades do estágio;  

 O encaminhamento e efetivação dos convênios; 

 Organização das reuniões da Comissão do Estágio; 

 

Art. 26 - Dos Supervisores do Estágio: São responsabilidades dos supervisores do estágio:  

 Acompanhar e orientar a formação profissional do discente através de atividades 

assistenciais, didáticas e científicas objetivando a formação integral do discente;  

 Realizar as avaliações dos acadêmicos durante o estágio curricular; 

 Verificar o uso adequado dos equipamentos da área de estágio supervisionada, bem 

como o uso de equipamentos de proteção individual (EPI), sempre que houver 

necessidade; 

 Participar das reuniões da Comissão Geral do Estágio; 

 Participar na concretização dos vínculos de estágio entre a Universidade Federal do 

Pampa – UNIPAMPA e outras Instituições; 



 Seguir e fazer cumprir a normativa do estágio; 

 Promover a integração multiprofissional e interdisciplinar durante no decorrer do 

estágio curricular supervisionado; 

 Enviar os resultados das avaliações dos estagiários ao Coordenador de Estágio, 

respeitando cronograma determinado; 

 Manter o Coordenador de Estágio permanentemente informado a respeito das 

atividades desenvolvidas no estágio, bem como, das necessidades para o perfeito 

andamento do estágio; 

 Auxiliar o Coordenador do Estágio na tarefa de analisar as condições de 

desenvolvimento do estágio. 

 

CAPÍTULO XIII – DAS ROTINAS 

Art. 27: Horários de Atendimento: Os atendimentos serão realizados em horários previstos 

segundo o funcionamento do local/campo de estágio e determinado previamente pela 

Comissão Geral de Estágio. 

Art. 28: Apresentação Pessoal - Os estagiários devem: 

 Utilizar Crachá, fornecido pela Unipampa, em todos os locais/áreas de estágio. O 

discente deverá fornecer uma foto 3x4 para ser afixada no crachá, o qual deverá 

ser utilizado obrigatoriamente durante todo o período de estágio 

 Utilizar roupa branca, sapato fechado e/ou tênis branco (totalmente branco), 

com meias brancas, ou seguir as determinações do supervisor de estágio para 

vestimenta. 

 Utilizar, obrigatoriamente, jaleco branco comprido com emblema da Unipampa, o 

qual deve ser mantido fechado durante a permanência no setor; 

 Manter os cuidados pessoais higiênicos como unhas curtas, limpas (não é 

permitido o uso de esmaltes de cor escura ou extravagante) e cabelos presos. 

 É proibido o uso de mini blusas, saias, sapatos com salto alto, brincos grandes, 

pulseiras, correntes, piercing aparente e maquiagem em excesso.  

 Não é permitido ao estagiário sair das dependências dos locais de estágio durante 

o período das atividades sem a autorização do supervisor de estágio; 

 Não é permitido qualquer tipo de comercialização nos locais de estágio, tanto por 

alunos, pacientes e professores; 



 Não é permitida a utilização de telefone celular no local de estágio; 

 Todos os acadêmicos deverão ler / conhecer o manual de biossegurança e 

praticar as normas de biossegurança determinadas; 

 Os discentes deverão possuir os materiais necessários para atendimento dos 

pacientes (estetoscópio, esfigmomanômetro, fita métrica, goniômetro e relógio). 

 É obrigação dos discentes zelar pela estrutura física e pelos materiais / 

equipamentos existentes nos setores de estágio. O discente será responsabilizado 

por danos causados a equipamentos devido a utilização inadequada; 

 Para utilização da piscina o estagiário deve apresentar atestado médico que o 

autorize a participar de atividades na piscina. A impossibilidade de utilizar a 

piscina deve ser justificada via apresentação de atestado médico; 

 Sempre que possível o acadêmico deve utilizar o tempo disponível para o 

preenchimento das fichas de avaliação / evolução, acompanhar atendimentos 

realizados por outros colegas ou realizar discussões científicas com o supervisor 

de estágio. 

 

CAPÍTULO IX – DAS VACINAS 

Art. 29: É obrigatória a apresentação da carteira de vacinação comprovando esquema 

completo para as seguintes vacinas: dupla adulto DT – difteria e tétano (2 doses), dupla viral 

SR ou SCR – sarampo e rubéola (dose única), hepatite B (3 doses) e H1N1 (1 dose). Caso o 

discente não seja vacinado ou não apresente esquema completo deverá assinar um termo 

de responsabilidade pela não vacinação. 

 

CAPÍTULO X – DA AVALIAÇÃO DOS ESTÁGIOS  

Art. 30: As atividades de estágios serão avaliadas pelo supervisor docente do campo de 

estágio. 

Art. 31: A avaliação de cada estágio será realizada de forma independente, uma vez que 

cada um dos oito estágios será uma disciplina em separado.   

Art. 32: Compõem a avaliação do estagiário os seguintes quesitos: 

 Comportamento (ético e profissional com: pacientes, familiares, colegas do grupo, 

supervisores de estágio, membros da equipe multiprofissional, demais componentes 

da estrutura do estágio; assiduidade) e apresentação pessoal; 



 Metodologia de avaliação (anamnese, prática da avaliação, elaboração do 

diagnóstico fisioterapêutico, redação da avaliação);  

 Proposta e aplicação do tratamento (objetivos do tratamento e prioridades, 

programa de tratamento adequado, uso correto das técnicas e recursos 

fisioterapêuticos, evolução do paciente);  

 Conteúdo teórico (apresentação de seminário e / ou caso clínico; discussões 

realizadas com o supervisor de estágio; interesse em complementar material de 

estudo; domínio de conteúdo e avaliação formativa). 

 Poderá ser realizada, de acordo com a determinação do supervisor de estágio, 

uma avaliação escrita, com valor máximo de 2,0 (dois) pontos, e abordará os 

seguintes assuntos: casos clínicos, seminários e discussões realizadas no decorrer do 

estágio.  

 Com o intuito de avaliar continuamente o estagiário será realizada avaliação 

parcial quando atingida aproximadamente 50% da carga horária total do estágio. 

Nesta avaliação serão atribuídos conceitos (insuficiente, regular, bom e ótimo) ao 

desempenho do aluno. Esta avaliação servirá para o estagiário como fonte de 

reflexão sobre o seu aproveitamento no estágio, bem como, ajudará a definir 

estratégias para melhorar o seu rendimento (FICHA EM ANEXO). 

 Será aprovado no estágio, o estagiário que obtiver nota maior ou igual a 6,0 e 

100% de freqüência. Em caso de reprovação, o aluno deverá solicitar ao Coordenador 

de Estágios nova matrícula no estágio para realizar novamente o estágio. O 

preenchimento das vagas é feito pela ordem de solicitação da recuperação. 

 A freqüência diária do aluno é registrada pelo supervisor através da assinatura 

diária do Livro Ata pelos discentes. Em caso de falta por motivo de doença o 

estagiário deverá comunicar imediatamente ao supervisor e encaminhar a 

Coordenação de Estágios o atestado médico contendo o período de afastamento e o 

CID, até dois dias (02) após o retorno das atividades. Demais justificativas de falta 

deverão ser encaminhadas à Coordenação para análise, lembrando que é obrigatório 

100% de freqüência para aprovação no estágio. Após deferimento pela Coordenação 

de Estágios, o aluno deverá repor os dias que faltou e apresentar um artigo científico. 

 A apresentação dos seminários e casos clínicos deverão ser realizados nas datas 

determinadas pelo supervisor de estágio, pois não haverá 2ª (segunda) chamada para 



apresentação dos seminários, casos clínicos, apresentação de artigos e avaliação 

escrita. 

 Durante cada estágio o acadêmico deverá apresentar 01 (um) seminário e/ou 01 

(um) caso clínico a ser determinado pelo supervisor de estágio. Quando necessária a 

apresentação de artigo científico, este será escolhido pelo supervisor dentre três 

opções de artigo científico escolhidos pelo acadêmico. Não haverá necessidade de 

entrega por escrito dos seminários e casos clínicos, no entanto, deverá ser 

apresentada lista com as referências bibliográficas utilizadas. 

 O tempo limite de duração do seminário/caso clínico é de 30 minutos (± 10 min) 

seguido de discussão.  

 Durante as apresentações de seminários e casos clínicos todos os acadêmicos 

serão avaliados quanto à participação. 

 Qualquer discente que faltar por um período maior que cinco dias (05) será 

automaticamente reprovado no estágio, exceto os casos respaldados por Lei. 

 Para participação em eventos (Congressos, Jornadas, etc.), os estagiários deverão 

encaminhar uma solicitação de dispensa, por escrito, ao Coordenador de Estágios 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para análise e parecer. O período de 

afastamento para participação em eventos deverá ser reposto posteriormente em 

datas e horários determinados pela Coordenação de Estágio. 

 Acadêmicos com atraso superior a 01 (uma) hora não poderão adentrar ao local 

do estágio, caracterizando falta. O acadêmico deve apresentar justificativa deste 

atraso e a aceitação desta justificativa pela Coordenação de Estágios permitirá ao 

acadêmico a reposição do estágio e, apresentação de 01 (um) artigo científico 

definido pelo supervisor do estágio. Os atrasos deverão ser registrados no Livro Ata. 

 

CAPÍTULO XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 33: A presente normativa poderá ser modificada por iniciativa da Comissão Geral de 

Estágio, a qualquer momento. Os casos omissos serão julgados pela Comissão Geral de 

Estágio que dará o devido encaminhamento dos mesmos aos órgãos competentes quando a 

correspondente decisão escapar de sua esfera de ação. 

Art. 34: A normativa deverá ser de conhecimento dos estagiários previamente ao início das 

atividades, sendo de responsabilidade do coordenador de estágio a divulgação da mesma. 



Este regulamento foi elaborado e aprovado pela Comissão do Curso de Fisioterapia da 

Universidade Federal do Pampa - Unipampa em 22 de março 2010. 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA 

 CAMPUS URUGUAIANA - CURSO DE FISIOTERAPIA 

Ficha de Avaliação de Desempenho  -  Estágio Curricular 20____ 

Setor:                                 Período:   Grupo: 

ALUNO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

I - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

a. Anamnese / observação clínica            

b. Seleção e uso prático de métodos e técnicas de avaliação            

c. Correlação entre anamnese / avaliação fisioterapêutica / fundamentos teóricos / exames 
complementares   

          

d. Elaboração do diagnóstico fisioterapêutico            

e. Redação da avaliação: clareza, objetividade, utilização de termos técnicos adequados            

II - PROPOSTA / APLICAÇÃO DE TRATAMENTO  

a. Enumeração dos objetivos de tratamento, visando prioridades            

b. Elaboração de programa de tratamento compatível com diagnóstico fisioterapêutico e clínico 
e adequado aos objetivos de tratamento  

          

c. Uso correto de métodos / técnicas e recursos fisioterapêutico            

d. Adequação do tratamento com a evolução do paciente            

III - COMPORTAMENTO  

a. Relação terapeuta-paciente            

b. Relação terapeuta-profissionais da área            

c. Relação estagiário-professor            

d. Responsabilidade com o estágio, assiduidade, pontualidade, apresentação pessoal            

e. Utilização do tempo disponível para tratamento, estudo e evolução diária            

IV - AVALIAÇÃO DA DISCUSSÃO CIENTÍFICA  

a. Recurso de apresentação / apresentação de seminário e ou caso clínico           

b. Interesse em completar material de leitura oferecido e leituras prévias            

c. Participação durante seminários / casos clínicos / discussões           

d. Domínio de conteúdo            

e. Capacidade de esclarecer dúvidas            

f. Avaliação Formativa           

 

Conceito 

Bom ( B ) Regular ( R ) Insuficiente ( I ) 

 

Nome do Aluno Data Assinatura 

1º    

2º    

3º    

4º    

5º    

6º    

 

Observações: 

 

  

Professor Responsável: ________________________________________________________________________________________________________ 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – UNIPAMPA 

 CAMPUS URUGUAIANA - CURSO DE FISIOTERAPIA 

Ficha de Avaliação de Desempenho 

Estágio Curricular 20_____ 

(A nota de cada item a avaliar encontra-se entre parênteses) 

Setor:      Período:   Grupo: 

ALUNO 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 

I - METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO - (1.5) 

a. Anamnese / observação clínica (0.3)           

b. Seleção e uso prático de métodos e técnicas de avaliação (0.3)           

c. Correlação entre anamnese / avaliação fisioterapêutica / fundamentos teóricos / exames 
complementares  (0.3) 

          

d. Elaboração do diagnóstico fisioterapêutico (0.3)           

e. Redação da avaliação: clareza, objetividade, utilização de termos técnicos adequados (0.3)           

II - PROPOSTA / APLICAÇÃO DE TRATAMENTO - (3.5) 

a. Enumeração dos objetivos de tratamento, visando prioridades (0.5)           

b. Elaboração de programa de tratamento compatível com diagnóstico fisioterapêutico e clínico e 
adequado aos objetivos de tratamento (0.5) 

          

c. Uso correto de métodos / técnicas e recursos fisioterapêutico (1.5)           

d. Adequação do tratamento com a evolução do paciente (1.0)           

III - COMPORTAMENTO - (1.0) 

a. Relação terapeuta-paciente - (0.2)            

b. Relação terapeuta-profissionais da área - (0.2)           

c. Relação estagiário-professor - (0.2)           

d. Responsabilidade com o estágio, assiduidade, pontualidade, apresentação pessoal - (0.2)           

e. Utilização do tempo disponível para tratamento, estudo e evolução diária - (0.2)           

IV - AVALIAÇÃO DA DISCUSSÃO CIENTÍFICA - (4.0) 

a. Recurso de apresentação / apresentação de seminário e ou caso clínico (0.4)           

b. Interesse em completar material de leitura oferecido e leituras prévias (0.4)           

c. Participação durante seminários / casos clínicos / discussões (0.4)           

d. Domínio de conteúdo (0.4)           

e. Capacidade de esclarecer dúvidas (0.4)           

f. Avaliação Formativa (2.0)           

 

Nome do Aluno N. Final Data 

1º    

2º    

3º    

4º    

5º    

6º    

 

Observações: 

 

 

Professor Responsável 

 


