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O campo de estágio deve ser solicitado para 

Gerência, através de oficio constando: Período de 

estágio, número de acadêmicos e setor, até 25/11 

para o primeiro semestre e até 25/06  para o 

segundo semestre). 

Destacamos que o estágio não poderá iniciar antes 

da entrega dos termos de compromisso e pedido de 

campo de estágio, com todas as devidas assinaturas: 

Acadêmico, coordenador, professor e Gerência do 

CCR. 

I - Cabe ao professor supervisor do estágio 

curricular: 

 Apresentar-se ao setor do campo de estágio e 

conversar com o respectivo chefe sobre as normas e 

condutas específicas do setor, no mínimo de 2 

semanas antes do início do estágio. 

 Desenvolver com o chefe do setor, a agenda 

de pacientes a serem atendidos pelos estagiários 

antes do início do estágio e encaminhar a lista para 

o chefe do SAME com previsão do término do 

estágio. 

 Comunicar, com antecedência de no mínimo, 

48 horas, qualquer alteração no horário dos 

atendimentos ao chefe do setor do estágio e SAME, 

assim como possíveis faltas  

 Encaminhar a solicitação dos prontuários ao 

setor de prontuários do paciente (SPP) através de 

formulário próprio (Anexo 1), com antecedência de 

24 horas ao referido setor. O prontuário deverá ser 

devolvido em até 48 horas. 

 Realizar evoluções no prontuário 

semanalmente, com a identificação e carimbo 

legível do acadêmico e professor responsável, 

seguido a seqüência por data de evolução do CCR. 

 Manter a ordem dos impressos no prontuário. 

 Responder pelo atendimento ao paciente 

agendado para o estágio. No caso de falta do 

estagiário, o grupo deverá substituí-lo no 

atendimento ao paciente agendado. 

 Informar à chefia do setor em caso de 

intercorrências com paciente atendido pelo grupo 

de estágio. 

 Cumprir pontualmente os horários de 

atendimento.  

 Orientar e supervisionar os estagiários para 

comparecerem ao CCR identificados com crachá 

com foto e jaleco. 

 Realizar o procedimento de confirmação dos 

pacientes atendidos no programa MICROMED® e 

demais impressos do setor, diariamente. 

 Manter o número máximo de acadêmicos por 

campo de estágio não excedendo a: 

- 06 acadêmicos do curso de fisioterapia por 

setor;  

-03 acadêmicos do curso de enfermagem por 

setor; 

-Demais especialidades a combinar. 

  II- Cabe ao Professor e acadêmicos: 

 Orientarem pacientes e acompanhantes quanto 

aos objetivos do programa de reabilitação: busca 

atingir metas e o máximo de independência 

/autonomia nas atividades de vida diária, 

desestimulando a cultura de dependência de 

atendimentos por tempo indeterminado, ou seja: 

O paciente receberá alta com reavaliações 

programadas. 

 Economizarem no uso de material de proteção 

individual, como luvas, máscaras, etc. 

 Respeitarem o direito do paciente em não aceitar 

seus cuidados e comunicar a situação ao chefe do 

setor responsável pelo estágio.  

 Respeitarem as rotinas da Instituição. 

 Respeitarem o código de Ética da sua profissão. 

 Preservarem o silêncio e evitarem comentários 

desnecessários e conversas paralelas, resumindo 

a assuntos estritamente profissionais.  

 Manterem o local arrumado. Guardar os 

materiais terapêuticos após uso. 

 Descartarem corretamente no lixo: materiais 

pérfuro-cortantes na caixa de papelão amarela e 

copos no lixo comum. 

Não é permitido:  

 -Utilizar fotocopiadora do CCR por estagiários e 

professores. 

-Computador do setor para uso pessoal. 
- o consumo/ deslocamento de qualquer tipo de 

alimento ou bebida (copo de café). 

 
ATENÇÂO: O CCR não se responsabiliza por 
pertences ou Valores deixados nos setores. 
 


