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1.APRESENTAÇÃO.

Prezado Estudante
Com a finalidade de propiciar observações e práticas ao que é ministrado em sala de
aula, como componente curricular, organizou-se o presente manual de estágio que espera
possibilitar a vocês acadêmico de Fisioterapia do 6º ao 10º período devidamente matriculados
nesta instituição de ensino, o primeiro contato com sua futura profissão, bem como ajudá-lo a
organizar-se no que diz respeito ao estudo e pesquisa como também na ética profissional.
Entende-se por Estágio Curricular Supervisionado o conjunto de atividades de
formação, pesquisa e prestação de serviços à comunidade que propicia ao estudante a
compreensão da realidade do mundo do trabalho, a aquisição de competências para a
intervenção adequada, a investigação e a vivência de projetos sociais na área da saúde.
Sendo assim, a prática do Estágio Supervisionado demanda uma série de atividades
que, em conjunto, permitem ao estudante construir experiências significativas de
aprendizagens e relacionar o conteúdo lecionado em sua formação com vivências atreladas a
sua futura prática profissional.
Serão encontradas nesse documento informações esclarecedoras sobre:
 O embasamento legal que orienta e determina o estágio (resoluções).
 Objetivos e finalidades do estágio curricular, direitos e deveres do estagiário.
 Funcionamento e normas de estágio curricular da clinica das Faculdades São José.
 Funcionamento e normas de estágio curricular Extra muro (Hospitalar).
Considerando que o Estágio contribuirá para que sua formação profissional seja mais rica e
abrangente, e que as informações contidas nesse manual possam esclarecer e orientar a todos
os envolvidos nesta tarefa espera-se, que se faça bom uso do presente trabalho e participem
com entusiasmo da vida acadêmica.
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2. INTRODUÇÃO

Educação

Sabe-se que o Estágio Supervisionado tem por intuito aproximar o graduando da sua
futura profissão. Isso se da através de um programa de trabalho que visa atrelar os
conhecimentos teóricos e práticos que foram aprendidos na sala de aula e ou laboratórios, para
a realidade profissional que é a prática de técnicas e métodos realizada em pacientes.
Essa interação é de suma importância e fundamental para que os alunos desenvolvam
suas habilidades profissionais que são elas: respeito ao paciente, ética profissional,
compromisso, responsabilidade, aprimoramento das técnicas e autonomia profissional
(supervisionado). De acordo com Rodrigues (2005), o estágio curricular é um procedimento
pedagógico que visa dar ao estudante a participação em situações reais de vida e trabalho do
seu meio social, para que ele possa ir se adequando a realidade profissional, agregando
conhecimentos clínicos e éticos.
Não podemos deixar de citar a resolução do COFITO (2002), de acordo com o
conselho de educação e câmara de educação superior nº 4, de 19 de fevereiro de 2002, institui
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação de Fisioterapia, a formação do
fisioterapeuta tem por objetivo dotar o profissional de conhecimentos requeridos para o
exercício de competências habilidades gerais como a atenção à saúde , tomada de decisões,
comunicação , liderança, administração, gerenciamento e educação permanente.
Em face ao exposto, segundo o Ministério de Educação (2002), as propostas
pedagógicas e as diretrizes para o curso de Graduação em Fisioterapia, tem de forma
assegurar uma formação generalista desses profissionais que deverão estar aptos a atuarem em
todos os níveis de atenção á saúde de maneira individual e coletiva.
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Sabe-se que o curso de fisioterapia deve estar integrado à realidade, a fim de permitir
aos discentes uma reflexão da teoria sobre a prática. (GAIAD & SANT´ANA,2005).

Parte I

Nossa Visão:
Propiciar as condições básicas à formação de profissionais-cidadãos para atuarem na
sociedade nas diversas especialidades de Fisioterapia com eficiência, eficácia e agilidade,
dentro dos princípios ético-científicos que devem nortear a conduta humana.
Observa-se que há necessidade dos profissionais de fisioterapia ter uma formação mais
holística com a finalidade de agir e pensar, tanto na sua área de atuação quanto em outras
áreas. (ASSAD, 2004). Com isso será possível uma formação que priorize a valorização do
paciente como um todo.

3.OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO.
Objetivo Geral:
O Estágio Curricular tem como objetivo buscar a correlação da teoria com a prática de
modo a estimular o raciocínio clínico do aluno. No estágio Curricular é enfatizado o caráter
técnico, científico, social, cultural e comportamental da profissão. O estágio supervisionado
no curso de fisioterapia é parte integrante no processo de ensino- aprendizagem e tem os
seguintes objetivos, abaixo devidamente citados, segundo o Ministério da Educação (2002).
1.Aperfeiçoamento técnico Cultural, científico e de relacionamento humano;
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2.Proporcionar ao graduando uma visão da futura profissão, dentro de uma realidade atual,
desenvolvida mediante um programa planejado;
3.Permitir uma visão ampliada do espaço da sala de aula , vivenciando a realidade
profissional, junto à comunidade;
4.Constituir uma oportunidade para a aquisição de experência profissional , onde o estagiário
vivencia a prática diária de sua profissão, em Clínicas Escolas e Instituições públicas de saúde
que integram o SUS e na comunidade na qual o estágio está inserido.
Objetivos Específicos:

I-

Observar na prática a teoria ensinada em sala de aula, em situações reais;

II-

Observar atitudes éticas, profissionais e humanísticas condizentes com as
habilidades e competências exigidas no exercício profissional;

III-

Participar criticamente do processo de trabalho em saúde, e expor de seu
conhecimento para discussão de casos clínicos;

IV-

Incentivar o aluno através das metodologias ativas de ensino a aprendizagem e a
pesquisa;

V-

Colaborar para o exercício profissional e cidadania plena;

VI-

Conscientizar os futuros profissionais a importância da qualidade do cuidado de
Fisioterapia e assistência à saúde.

Os benefícios são:
 Aprofundar o conhecimento técnico (teórico x prático);
 Motivar o ao estudo, pois percebe a finalidade da aplicação do aprendizado;
 Permitir maior assimilação das matérias de estudo;
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 Facilitar e antecipar a alta definição, em face de futura profissão;
 Perceber as próprias deficiências e buscar aprimoramento;
 Propicia melhor relacionamento humano;
 Incentiva a observação e comunicação concisa de ideias e experiências adquiridas,
através dos relatórios que devem ser elaborados ao final do estágio;
 Estimular a criatividade.

4.ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO.
I-

O aluno deverá procurar o setor de Programa de integração ao trabalho (PIT)
para solicitar a apólice de seguro de vida;

II-

O aluno deverá estar devidamente matriculado a partir do 6º período;

III-

Os alunos do sexto período serão priorizados, em relação aos alunos que por
motivos de reprovação, atraso do cumprimento da matriz curricular ou mesmo por
motivos pessoais não iniciaram o estagio no período correto;

IV-

Será

realizada

uma

avaliação

durante

o

estagio

obrigatório,

conceitual/qualitativa e esta avaliação continuada estará diretamente relacionada
com a disciplina de estágio Supervisionado.
V-

O aluno não poderá estar reprovado nas disciplinas de pré-requisito: são elas:
Anatomia

I, Anatomia

II,

Fisiologia, Neuroanatomia, Patologia

Geral,

Biomecânica, METAF, RTM I, Cinesioterapia.
VI-

O processo seletivo do Estágio será feito pela análise do histórico curricular,
comprovando as matérias de pré requisito ao estágio;

VII-

Para participar deste processo seletivo, o mesmo terá que realizar a inscrição,
junto à secretaria da clínica escola (estágio intra-muro), no horário de
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funcionamento (08:00 às 19:00) no período pré-determinado portando a do
histórico e da caderneta de vacinação atualizada.
a. Deverá constar as seguintes vacinas: Triplice viral, H1N1, Hepatite B e DPT (
dupla);
b. Xerox da identidade
c. Comprovante de residência;
d. Declaração que está matriculado no período vigente.
VIII-

Será oferecido um total de até trinta (30) vagas por turno Manhã e Tarde
conforme disposto na resolução COFFITO nº153, de 30 de novembro de 1993,
distribuídos da seguinte forma:
 Até trinta (30) alunos no turno da manhã, das 08:00 às 13:00h;
 Até trinta (30) alunos no turno da tarde, das 14:00 ás 19:00h;
 O mesmo será obrigatoriamente realizado duas (02) vezes por semana,
sendo que, os dias serão disponibilizados de acordo com a classificação
e a necessidade da clínica;
 Carga horária diária cinco (05) horas diárias;
 Alunos da manhã estarão no período da tarde/noite e os alunos da noite
estarão pela manha, isto é, preferencialmente e de acordo com as vagas
disponíveis nos horários;
 Vigência da realização do mesmo por cinco meses podendo se estender
por até seis meses.
 O aluno poderá renovar seu estágio na clinica, desde que se faça o
processo seletivo novamente e siga as normas que estão previstas no
manual e a relação da disponibilidade do número de vagas.
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 O aluno que renovar o estágio poderá ficar no máximo até completar
400(quatrocentas) horas curriculares, as horas excedentes constaram
como estágio extracurricular.
I.

O estagiário deverá seguir as regras e normas utilizadas na Clínica Escola.

Fundamentação Legal:
Artigo 1º - Os estágios do Centro de Saúde serão regidos pela Lei nº 6.494 de 07 de
Dezembro de 1977, Decreto nº 87.497 de 18 de Agosto de 1982 e portaria do Crefito de nº
04/91.
Ainda, deve-se também considerar a Resolução nº 139, de 28 de Novembro de 1992, em seu
artigo 7º, e a Resolução nº 153, de 30 de Novembro de 1993, em seu artigo 1º, ambas do
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional.
Das Normas:
I-

O aluno deverá realizar o estágio no período de 5 meses podendo estender-se por
mais um mês passando por todos os setores neste período.

 Dez (10) horas de carga horária referente ao Treinamento de Estágio
/Nivelamento;
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5.DIREITOS E DEVERES DO ESTAGIÁRIO

Direitos do aluno /estagiário:
I-

Receber a orientação formativa e informativa dos supervisores de estágio
referentes a cada área de estágio;

II-

Receber resultados dos relatórios ao final de cada estágio será disponibilizado a
nota/qualificação

do

mesmo

referente

aos

aspectos

teórico/prático

e

comportamental conforme previsto na documentação do estagiário que segue em
anexo.
III-

Intervalo de 15 minutos durante o estágio, para lanche.

IV-

Deveres do aluno/ estagiário:
I-

Agir de acordo com o código de Ética da Fisioterapia;

II-

Comparecer as reuniões com a Coordenadora e/ou supervisoras de Estágio para
receber orientações preliminares acerca das normas e critérios da clínica escola de
Fisioterapia;

III-

Cumprir os pré-requisitos estabelecidos para o desenvolvimento do estágio nas
áreas definidas, de acordo com as normas estabelecidas neste manual;

IV-

Comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades previstas pelo programa
de estágio, não será permitida a permanência do aluno no estágio a partir terceira
falta sem justificativa, sendo penalizado com perda de 30% da carga horária total
ao final do estágio. No caso de recidivas o aluno será automaticamente desligado
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do estágio perdendo 50% da carga horária cumprida e podendo retornar apenas no
período seguinte após novo processo seletivo;
V-

VI-

No caso de Três (03) justificada e computado uma (01) falta normal;

Avisar, com antecedência, ao supervisor e local de estágio quando houver
necessidade de faltar ou se atrasar para alguma atividade, no caso de três (03)
atrasos sem aviso prévio é computada uma (01) falta;

VII-

O abando do mesmo em períodos de provas e similar o aluno terá um desconto
real e automático de dez (10) horas de sua carga horária acumulada, no caso de
recidivas o aluno será automaticamente reprovado no período vigente;

VIII- Desenvolver pesquisas bibliográficas e leituras complementares pertinentes aos
casos clínicos observados no estágio;
IX-

Ao final do 10º período o aluno devera elaborar e entregar um relatório final do
estágio para o professor da disciplina (conforme modelo disponível na Clínica
Escola de Fisioterapia);

X-

Permanecer no local de estagio cumprindo o tempo estipulado;

XI-

Evitar falar alto e discutir sob qualquer pretexto nas dependências de seu local de
estágio;

XII-

Manter total sigilo de assuntos referentes ao seu estágio e aos pacientes
envolvidos, devendo somente discuti-los sobe supervisão;

XIII- Proibido tirar fotocopia do prontuário e ou fotos do mesmo ;
XIV- Tratar de maneira atenciosa e gentil qualquer pessoa, que seja, paciente,
funcionários ou colega;
XV-

Não utilizar telefones durante o período de estágio;
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XVI- É obrigatório o uso de roupa branca (calça, blusa e sapato fechado) e jaleco
branco, caso contrário o mesmo ficará proibido de realizar o estágio no dia do
acontecimento, sendo penalizado com falta;
XVII- Não usar adornos exagerados e se manter asseado, (unhas aparadas e higienizadas,
higiene pessoal, jalecos impecavelmente brancos, cabelo preso).
XVIII- É obrigatório o aluno trazer a documentação de estágio completa ao iniciarem o
estagio na clínica, seguem em anexo, que são eles:

 Apólice de seguro de vida
 Carta de apresentação;
 Carta resposta;
 Plano de estágio;
 Ficha de avaliação do estagiário (2 cópias);
 Folha de ponto (6 copias);
 Relatório do supervisor de estagio;
 Xerox da: identidade, carteira de vacinação em dia, comprovante de matricula.
 Histórico escolar com os pré-requisitos concluídos.

OBS: DESCRIÇÃO DE CADA ITEM EM ANEXO
XVIII - Participação dos Projetos: Os Estagiários são estimulados a participarem de todos
esses eventos: Irão receber como atividade complementar.
 Eventos da Graduação de Fisioterapia e ou da Instituição, sendo eles Multi ou
Interdisciplinares (Ensino Responsável);
 Semana Acadêmicas da Instituição aberto à comunidade;
 Jornada da clínica escola calendário em anexo;
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 Projetos da Terceira Idade com atuação preventiva orientada pela coordenadora
do curso.

Da supervisão de Estágio:

A preceptoria na Clínica Escola de Fisioterapia será feita pelo Fisioterapeuta
responsável pelo setor e pelo professor supervisor onde o estagiário observará as atividades
realizadas no atendimento aos pacientes..
I-

Orientar, acompanhar e avaliar os alunos estagiários;

II-

Controlar a frequência e pontualidade dos estagiários;

III-

Fazer avaliação diária;

IV-

Fazer reunião com os estagiários para sanar dúvidas, estes são realizados encontros
semanalmente por uma (1) hora.

V-

Fazer cumprir o regulamento do estágio, o Código de Ética Profissional e as
normas da Instituição.

VI-

Ser assíduo, pontual e comprometido com a unidade em que esteja.

VII-

Durante toda a conduta o estagiário é orientado e caso seja necessário corrigido;

VIII- Diante da dificuldade do mesmo realiza-se a demonstração da técnica no próprio
paciente.

Ao iniciarem o estágio:
No primeiro dia de estágio estão previstos instruções iniciais, que são as
capacitações/nivelamento, que seguem descritas abaixo perfazendo um total de cinco (05)
horas referente a carga horária de atividade complementar. Paralelamente a isso, os mesmos
participam também da dinâmica da clínica ao ficarem observando a atuação dos outros
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“colegas” durante seus atendimentos. As orientações/palestra/demonstração das técnicas são
realizadas na clinica escola dentro do laboratório. O treinamento de estágio visa às
orientações para prática
1º Noções Introdutórias e Documentais
2º Noções Regimentais e de Trabalho
3º Treinamento Prático

1º Conhecimentos da Rotina e Atividades da Clínica
I.
II.

Reunião informativa quanto ao funcionamento /atendimento da mesma;
Normas que estão previstas no manual do estagiário, isto é, comportamento
ético para com os “colegas” de estágio e pacientes;

2º Classificações dos Riscos

I.

O aluno será informado quanto à classificação dos riscos da clinica e dos respectivos
laboratórios, seguem em anexo.
Na clinica estarão disponíveis em forma de banner a classificação dos laboratórios e da clínica

3º Educação Primária em Saúde

Orientação ao aluno quanto a:
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I.
II.
III.

Higiene Pessoal (Asseio pessoal e vestimenta; lavagem das mãos);
Higienização do Setor (Higienização das macas; organização do setor);
Orientação para a Prevenção de Contato com Superfícies Infectadas (Alerta-los para que
evitem um possível contato com feridas abertas e caso haja risco fazê-lo com a utilização
de luvas);

4º Acompanhamento das Avaliações/Atendimentos Realizados

I.

O aluno realiza o acompanhamento das avaliações e ou atendimentos do paciente seja com
a supervisora da clínica escola, ou seja, com o estagiário que se encontra apto para realizalo;

II.

Depois o mesmo que acompanhou irá debater com os demais “colegas” sobre a possível
conduta terapêutica no caso da avaliação e quando for atendimento sobre possíveis
alterações e a justificativa da conduta realizada.

5º Estudo de Caso
I.

São realizados semanalmente debates dos casos que foram atendidos ao longo desse
período;

II.

Os estagiários ao término do período de estágio o mesmo desenvolve um trabalho sobre
um caso clínico. Esses trabalhos são apresentados durante o período de estágio,
apresentação em Data Show e a entrega do mesmo por escrito seguindo as regras da
ABNT.
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6º Relatório Sobre as Atividades Cumpridas
I.

Relatório Final de Estágio, o aluno irá descrever toda a evolução do estágio, isto é, nesse
momento o mesmo irá enumerar todos os pacientes e a conduta realizada pelo mesmo;

II.

O aluno irá descrever tudo o que fora realizado em forma de caso clínico;

III.

O mesmo terá que relatar cada alteração apresentada e as suas evoluções.

IV.

O aluno terá que descrever toda sua vivência na clínica escola.

V.

O aluno fará a apresentação desses trabalhos individuais em data show, no auditório o
evento será aberto ao publico.

Parte II
6.ESTÁGIO SUPERVISIONADO EXTRA MURO:
O estágio supervisionado extra-muro, com carga horária de 600 horas, tem vivências
nos diversos cenários do Sistema Único de Saúde (SUS). Através do atendimento em Hospital
de Unidade de Terapia Intensiva (adulto e neonatal), Hospital de Traumatologia, Hospital de
Neurologia, Hospital de Oncologia, Hospital de Queimados e também em outros espaços
como serviços: filantrópicos, sociais, educacionais, religiosos e culturais. Além de
Organizações Não Governamentais (ONG´s), Sindicatos, Internato Rural e projeto Rondon.

Quanto à distribuição da Carga horária de estágio:
200 horas em atividades de promoção da saúde o que incluem atividades de prevenção,
participação em campanhas de saúde e bem estar. Programas de estratégia da família,
atividades em asilos, creches, escolas, posto de saúde etc. Observação: Caso seja do interesse
do Acadêmico, o mesmo poderá concluir estas duzentas horas nas atividades da clínica Escola
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de Fisioterapia da Faculdade São José em atividades de extensão de atenção básica. Neste
caso, o Acadêmico de Fisioterapia cumprirá 400 horas na Clínica Escola de Fisioterapia.
200 horas em atividades, hospitalar e ambulatorial, que envolvem práticas em traumatoortopedia, neurologia, reumatologia, respiratória ambulatorial.
200 horas em atividades de alta complexidade como: CTI, UTI, Oncologia, Queimados.

7. INGRESSO AO ESTÁGIO HOSPITALAR:
1) O Aluno deverá ter cumprido as atividades da Clinica Escola e as 200 hs de
atividades de promoção a saúde;
2) O Aluno deverá ter concluído a disciplina de patologia pneumocardio;
3) O aluno selecionado deverá procurar o setor de programa de integração ao trabalho
(PIT) para solicitar o seu Termo de Compromisso de Estágio (TCE) e a Apólice de
seguro de vida;
4) O aluno deverá levar estes documentos para a Concedente (Centro de Estudos) e
estando o documento assinado, deverá trazê-lo de volta a Instituição (PIT) para que
seja assinado pela direção.
5) Após o cumprimento das horas de estágio, o aluno apresentará no PIT a declaração de
conclusão e ao professor de estágio para lançamento das horas cumpridas.
Cabe ao Estagiário:
I-

Agir de acordo com o código de Ética da Fisioterapia;
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II-

Comparecer as reuniões com a Coordenadora e/ou supervisoras de Estágio para
receber orientações preliminares acerca das normas e critérios da clínica escola de
Fisioterapia;

III-

Cumprir os pré-requisitos estabelecidos para o desenvolvimento do estágio nas
áreas definidas, de acordo com as normas estabelecidas neste manual;

IV-

Comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades previstas pelo programa
de estágio,

V-

No caso de faltas o aluno responderá as normas estabelecidas pelo centro de
estudo do hospital concedente ao estágio;

VI-

Avisar, com antecedência, ao supervisor e local de estágio quando houver
necessidade de faltar ou se atrasar para alguma atividade,

VII-

Desenvolver pesquisas bibliográficas e leituras complementares pertinentes aos
casos clínicos observados no estágio conforme for solicitado pelo centro de
estudos do hospital;

VIII-

Ao final do 10º período o aluno devera elaborar e entregar um relatório final do
estágio para o professor da disciplina (conforme modelo disponível na Clínica
Escola de Fisioterapia);

IX-

Permanecer no local de estagio cumprindo o tempo estipulado;

X-

Evitar falar alto e discutir sob qualquer pretexto nas dependências de seu local de
estágio;

XI-

Manter total sigilo de assuntos referentes ao seu estágio e aos pacientes
envolvidos, devendo somente discuti-los sobe supervisão;

XII-

Proibido tirar fotocopia do prontuário e ou fotos do mesmo ;

XIII- Tratar de maneira atenciosa e gentil qualquer pessoa, que seja, paciente,
funcionários ou colega;
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XIV- Não utilizar telefones durante o período de estágio;
XV-

É obrigatório o uso de roupa branca (calça, blusa e sapato fechado) e jaleco
branco, conforme solicitado pelo centro de estudos do hospital concedente

XVI- Não usar adornos exagerados e se manter asseado, (unhas aparadas e higienizadas,
higiene pessoal, jalecos impecavelmente brancos, cabelo preso).

Da supervisão de Estágio:
A preceptoria no Hospital será feita por Fisioterapeutas supervisor responsável pelo
setor e pelo professor supervisor onde o estagiário observará e atuará sob orientação das
atividades realizadas no atendimento aos pacientes..

Cabe ao supervisor:
I-

Orientar, acompanhar e avaliar os alunos estagiários;

II-

Controlar a frequência e pontualidade dos estagiários;

III-

Fazer avaliação diária;

IV-

Fazer reunião com os estagiários para sanar dúvidas, estes são realizados encontros
semanalmente por uma (1) hora.

V-

Fazer cumprir o regulamento do estágio, o Código de Ética Profissional e as
normas da Instituição.

VI-

Ser assíduo, pontual e comprometido com a unidade em que esteja.

VII-

Durante toda a conduta o estagiário é orientado e caso seja necessário corrigido;

VIII- Diante da dificuldade do mesmo realiza-se a demonstração da técnica no próprio
paciente.
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Ao iniciarem o Estágio:
Os alunos no primeiro dia de estágio hospitalar irão receber as instruções de
funcionamento do local, trabalhar-se-á a ambiência do mesmo e receberão capacitação a
respeito de biossegurança.
Os alunos serão distribuídos em dias específicos para estágio e será apresentada a
equipe que farão parte neste processo.
Durante o período de estagio Hospitalar os alunos deverão participar de apresentação
de trabalhos (Simpósio) referentes às práticas desenvolvidas.

Relatório Sobre as Atividades Cumpridas

I.

Relatório Final de Estágio, o aluno irá descrever toda a evolução do estágio, isto é,
nesse momento o mesmo irá enumerar todos os pacientes e a conduta realizada pelo
mesmo;

II.

O aluno irá descrever tudo o que fora realizado em forma de caso clínico;

III.

O mesmo terá que relatar cada alteração apresentada e as suas evoluções.

IV.

O aluno terá que descrever toda sua vivência no Hospital.
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Parte III
8.ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO:
NORMAS DE ESTÁGIO DE OBSERVAÇÃO
A Clínica Escola de Fisioterapia é uma unidade de complemento e apoio ao ensino e
às atividades de extensão do curso de Fisioterapia das Faculdades São José criado para
atender prioritariamente às necessidades de treinamento dos alunos matriculados no Estágio
Supervisionado Obrigatório, do 6º ao 10º período, porém a clínica também apoia as atividades
de prática do estágio de observação. O Estágio é um processo de aprendizagem profissional
que integra o conhecimento adquirido pelo aluno, em sala de aula, à observação da prática
profissional, estimula o reconhecimento de habilidades e competências adquiridas em
situações reais de vida e trabalho, devendo estar em sintonia com o projeto pedagógico do
curso com os objetivos da Instituição e com o perfil profissional desejado.

Critérios de Inclusão:
Prática Clínica
Com a finalidade de propiciar as observações práticas ao que é ministrado em sala de
aula, como componente extracurricular, aos alunos de Fisioterapia dos 3º, 4º e 5º períodos, o
primeiro contato com sua futura profissão, bem como ajudá-lo a organizar no que diz respeito
ao estudo e pesquisa como também na ética profissional.
Serão encontradas nesse documento informações esclarecedoras sobre:
 O embasamento legal que orienta e determina o estágio (resoluções);
 Objetivos e finalidades da prática clínica, direitos e deveres do aluno;
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 Funcionamento e normas de estágio observatório das FSJ.
Considerando que a Prática Clínica contribuirá para que sua formação profissional seja
mais rica e abrangente, e que as informações contidas nesse manual possa esclarecer e
orientar a todos os envolvidos na tarefa da prática clínica, esperamos que se faça bom uso do
presente trabalho e que participem com entusiasmo da vida acadêmica.
I.

O aluno deverá estar devidamente matriculado nos períodos supracitados;

II.

Os alunos só poderão realizar a observação dos atendimentos;

III.

Estão previstos a elaboração de trabalhos acadêmicos, que estão descritos neste
documento.

Do Processo Seletivo:
I.O aluno deverá estar devidamente matriculado, nos períodos do 3º ao 5º;
II. Possuir Coeficiente de Rendimento (CR) maior ou igual a sete (7,0);
III. O aluno não poderá ter reprovação nas disciplinas de pré-requisito:
IV. Realizar a inscrição, junto a coordenação de Fisioterapia no horário de atendimento do
aluno e dentro do período estipulado pela coordenação de Fisioterapia;
V. O processo seletivo da Prática Clínica será realizada pela ordem do Coeficiente de
Rendimento (CR), ou seja, do maior para o menor até esgotarem as vagas;
VI. Será oferecida seis (06) vagas conforme disposto na Resolução COFFITO nº153, de 30 de
Novembro de 1993, para a prática clínica, distribuídos da seguinte forma: dois alunos para
cada especialidade da clínica escola e um (01) aluno no turno da manhã e um (01) aluno no
turno da tarde, sendo duas (02) vezes por semana, por quatro (04) horas diárias;
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VII. O aluno que for selecionado para a prática clinica deverá seguir as regras e normas
utilizadas na clínica escola.

Das Normas:
I.

O aluno que estiver realizando a prática clínica, somente deverá observar aos
atendimentos na clínica, não podendo executar nenhuma conduta aos pacientes conforme
disposto na Resolução COFFITO nº139, de 28 de Novembro de 1992.

II.

A prática clínica será realizada durante o semestre letivo e deverá cumprir no mínimo a
carga horária de cento e vinte (120) horas, recebendo metade das horas como atividades
complementares, podendo o aluno participar do processo seletivo novamente caso não
haja alunos matriculados.

São direitos do aluno da prática clínica

I.

Receber a orientação formativa e informativa dos supervisores de estágio referentes a
cada área da prática clínica;

II.

Receber resultados dos relatórios ao final da cada prática clínica será disponibilizado a
nota referente aos aspectos teórico-comportamental;

Deveres do aluno da prática clínica
São as Mesmas previstas para o aluno do estágio supervisionado
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ANEXOS
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ANEXO I
CARTA DE ENCAMINHAMENTO AO PIT
APÓLICE DE SEGURO
Aluno_____________________________Matrícula_________________

Disciplinas Cursadas
Citologia e genética, Bioquímica, Anatomia I, Introdução a Fisioterapia, Histologia, Biofísica,
Anatomia II, Microbiologia e Imunologia, Leitura, Interpretação de textos II, Metodologia do
trabalho acadêmico, Patologia Geral, Fisiologia Humana, Biomecânica, Neuroanatomia,
Fund. Sócio antropológico, Farmacologia, Recursos Terapêuticos Manuais I, Anatomia
Palpatória, ocologia, Patologia Traumato Ortopédica, Métodos e Técnicas de avaliação
Fisioterapeuticas,

Recursos Terapêuticos

Manuais

II, Eletro-Termo Fototerapia

I,

Cinesioterapia, Diagnóstico por imagem, Responsabilidade Social e Desnv. Sustentável,
Políticas Públicas e 3º setor, Patologias Neurológicas, Clínica Integrada Traumato Ortopédica,
Clpinica Integrada Neurológica, desenvolvimento Motor da criança, Clínica Integrada de
Órtese e Prótese.

O aluno acima, encontra-se apto para iniciar o estágio conforme o quadro abaixo.
Local de estágio

Carga horária

Período

Clínica Escola
Posto de Saúde/ NASF
Hospital Geral da Lagoa
Hospital Marcílio Dias
Hospital Albert Schweutzer

Rio de Janeiro,_____ de_______________de 20_____.
__________________________
Professor (a) de Estágio

____________________________
Vera Freitas Coord. Do Curso de Fisoterapia
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ANEXO II
CARTA DE APRESENTAÇÃO
Rio de Janeiro,

,de

de 2108

Diretor da Escola de Saúde Faculdade São José e Coordenador do curso Faculdade São José.
Do Professor de Estágio Supervisionado da Faculdade São José.
Ao Sr. Diretor________________________________
Assunto: Apresentação de Estagiário.

Senhor (a) Diretor (a):
Apresentamos a V.Sa o universitário (a)___________________________________________
a matrícula______________________, do _____º período do Curso de Fisioterapia que
pretende estagiar nessa instituição conforme plano de trabalho anexo e em conformidade com
as leis 6.494/77 e 8.859/94 e os decretos 87,497 e 2,080/96.
Agradecemos sua valiosa contribuição na formação de nossos acadêmicos, expressamos
nossos apreço e nossa consideração.

Atenciosamente_____________________________________________________________

Rua Marechal Soares D’ Andrea, 69 Realengo-Rio de Janeiro, Tel: 2401-6061
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ANEXO III

FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO
Acadêmico(a):________________________________________Curso: Fisioterapia
Matricula:_____________ Período:_______ Turno:______ Ano:_______________
Local de Estágio:____________________________Horário:___________________
Duração do Estágio:_________________ Carga Horária Total:_________________
AÇÕES
Apresenta conhecimentos demonstrados na realização de tarefas
desenvolvidas no estágio.
Demonstra capacidade de procurar soluções sem prévia orientação,
dentro dos padrões adequados a cada situação de trabalho.
Possui clareza, precisão e eficiência nas várias formas de
comunicação.
Tem interesse e entusiasmo no desempenho das atividades.
Evidencia controle emocional e situações inesperadas ou difíceis e
coerência de atitudes nas manifestações efetivas e comportamentais.
Busca, junto com outras pessoas, contribuir para o alcance de um
objetivo comum.
Procura viabilizar instruções do supervisor, normas e regulamentos
com bom resultado.
Pontualidade.
Assiduidade
Atingiu os objetivos propostos para a realização do estágio.

A

B

C

D

Conceitos: A (Excelente) B (Bom) C (Regular) D (Deficiente)

ATIVIDADES DO ESTÁGIO

OBS:______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________
Supervisor de Estágio (instituição conveniada)
FSJ

___________________________
Professor de Estágio Supervisionado da

Rua Marechal Soares D’ Andrea, 69 Realengo-Rio de Janeiro, Tel: 2401-6061
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ANEXO IV
Folha de Ponto do Estágio Supervisionado
Nome:___________________________________________Setor_______________
Matrícula___________________________ Período__________________________
Mês_________________________ Ano___________________________

Data Entrada Saída Assinatura do Estagiário
1
2
3
4
5
7
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Assinatura e carimbo do supervisor
Rua Marechal Soares D’ Andrea, 69 Realengo-Rio de Janeiro, Tel: 2401-6061
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ANEXO V
CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA
Solicitação de Vacinas
Solicitamos ao aluno (a)__________________________________________
Matriculado no curso de fisioterapia das faculdades São José, a iluminação do mesmo com as
seguintes vacinas descritas abaixo para dar inicio ao Estágio Supervisionado em Fisioterapia.

Dupla DT (Difteria e Tétano)
Hepatite B
Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola)
Gripe (H1N1)

A Coordenação:
Vera Freitas
Supervisores:
Daniele Gouvêa
Luísa Bastos
Pérsia Abrahão

Rua Marechal Soares D’ Andrea, 69 Realengo-Rio de Janeiro, Tel: 2401-6061
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ANEXO VI
PLANO DE ESTÁGIO
Data

TAREFAS PREVISTAS DE ESTÁGIO

C.H.

Educação primária em saúde
Conhecimento das atividades da clínica
Acompanhamento das avaliações realizadas
Estudo de caso
Acompanhamento das atividades de tratamento
Participação supervisionada no atendimento ao paciente
Participação em projetos de ação preventiva
Relatórios sobre atividades cumpridas

Total de horas

horas

___________________________

__________________________

Supervisor de Estágio (instituição conveniada)

Professor de Estágio Supervisionado da FSJ

Rua Marechal Soares D’ Andrea, 69 Realengo-Rio de Janeiro, Tel: 2401-6061

