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1. INTRODUÇÃO 

 

Caro aluno, 

O internato médico é uma fase da formação do ensino médico em que o acadêmico 

deixa de ser apenas estudante para assumir também responsabilidades profissionais. 

Neste período do curso, o aluno experimenta de forma concreta, o saber-fazer cotidiano 

da profissão.  

A estrutura proposta dos estágios abrange as áreas básicas do conhecimento médico 

(Clínica Médica, Atenção Primária à Saúde, Cirurgia, Ginecologia e Obstetrícia, 

Urgência e Emergência, Saúde Mental e Saúde do Idoso, Pediatria e Eletivo), o que 

proporciona ao aluno a possibilidade de um contato com os diferentes campos do saber 

médico, numa perspectiva generalista. Entre as etapas da graduação encontra-se o 

Estágio Eletivo, em que você tem a oportunidade de escolher ou aprofundar uma área de 

atuação médica. 

A Direção do UNESC espera que as vivências nos vários cenários dos estágios sejam 

oportunidades para seu desenvolvimento pessoal e profissional.  

Neste manual você encontra informações fundamentais ao bom desempenho de suas 

atividades durante o internato. Ele é o roteiro que orientará sua passagem em cada 

estágio. Leia-o com atenção e, se tiver qualquer dúvida, procure o Docente Supervisor 

de área do seu estágio. Se necessário, há também um Coordenador do Internato que 

estará a disposição para auxiliar nesta caminhada. 

Todos nós que compomos o quadro administrativo e docente do Curso de Medicina do 

UNESC desejamos um bom proveito acadêmico!  

 

A Coordenação 

Curso de MEDICINA – UNESC 
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2. REGULAMENTO DOS ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS (INTERNATO 

MÉDICO) 

 

Consideração inicial 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Medicina, na forma da Resolução 

N° 3, de 20 de Junho de 2014, em seu Art. 24°, estabelecem: 

“A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio 

curricular obrigatório de formação em serviço, em regime de internato, sob supervisão, 

em serviços próprios, conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de 

Contrato Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 

2013.” 

 

Por essa razão, o UNESC – Centro Universitário do Espírito Santo elaborou seu 

Regulamento de Estágio Supervisionado do Curso de Medicina do UNESC – Centro 

Universitário do Espírito Santo, em regime de Internato Médico.  

 

CAPÍTULO I - DA NATUREZA, DOS OBJETIVOS E DAS ÁREAS 

 

Art. 1º. O estágio supervisionado curricular, de treinamento em serviço, em regime de 

Internato, é componente curricular obrigatório para a conclusão do Curso de graduação 

em Medicina, sendo oferecido a partir do nono até o décimo segundo períodos da matriz 

curricular, com estrita observância das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso 

de graduação em Medicina, da legislação pertinente e das disposições contidas neste 

Regulamento. 

Parágrafo único. Neste Regulamento, o estágio curricular obrigatório supervisionado é 

designado como Internato, e o estagiário é designado como Interno. 

 

Art. 2º. O Internato visa contribuir para a formação de um médico generalista, 

humanista, crítico e reflexivo, capaz de atuar no processo de saúde-doença em seus 

diferentes níveis de atenção, tendo os seguintes objetivos: 
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I.  desenvolver a capacidade de resolver, ou bem encaminhar, os problemas de 

saúde prevalentes da população a que vai servir;  

II.  oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos nos ciclos anteriores do curso de graduação;  

III.  permitir melhor treinamento em técnicas e habilidades indispensáveis ao 

exercício de atos médicos básicos;  

IV.  promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à 

assistência aos pacientes;  

V.  possibilitar a prática da assistência integrada, pelo estímulo dos diversos 

profissionais da equipe de saúde;  

VI.  permitir experiências em atividades resultantes da interação escola médica-

comunidade, pela participação em trabalhos extra-hospitalares, ou de campo;  

VII.  estimular o interesse pela promoção e preservação da saúde e pela prevenção 

das doenças;  

VIII.  desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres éticos do 

médico, perante o paciente, a família, a instituição e a comunidade;  

IX.  desenvolver a ideia da necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado; 

X.  atuar no contexto de gestão da saúde e dos recursos à saúde em prática 

profissional; 

XI.  promover a educação em saúde incluindo colegas, comunidade e equipe 

multiprofissional. 

 

Art. 3º. Durante o Internato, o Interno recebe treinamento intensivo, contínuo, assistido 

por Supervisores, sob a orientação de docente, em instituição de saúde, própria ou 

conveniada, assumindo corresponsabilidade pelo atendimento e pelas condutas 

diagnósticas e terapêuticas dos pacientes.  

 

Art. 4º. O Internato inclui, necessariamente, aspectos essenciais nas áreas de Cirurgia, 

Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Atenção Primária à Saúde, Pediatria, 

Urgência e Emergência e Saúde Mental e Saúde do Idoso, abrangendo atividades no 
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primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção à saúde, em cada área, quando aplicáveis, 

conforme legislação vigente.  

§ 1º. As atividades do Internato devem ser eminentemente práticas e sua carga horária 

teórica não pode ser superior a 20% (vinte por cento) do total de cada área do Internato.  

§ 2º. A jornada semanal de realização do Internato não poderá ultrapassar o limite legal 

(atualmente de 40 (quarenta) horas), observadas as alterações da legislação. 

§ 3º. A sequência rotativa das áreas do Internato é proposta pelo Coordenador do 

Internato, e aprovada pelo Colegiado do Curso de Medicina ou pelo Coordenador de 

Curso. 

§ 4º. Na sequência das Áreas de Internato, só são permitidas permutas, por parte dos 

Internos, em caráter excepcional, a critério do Colegiado de Curso. 

§ 5º. As solicitações de permutas, por parte dos Internos, nas sequências das áreas de 

Internato devem ser encaminhadas, por escrito e com justificativa, ao Coordenador do 

Internato com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do início do Internato. 

 

Art. 5º. O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina pode autorizar, no limite 

máximo de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do Internato, a 

realização de estágio supervisionado fora do Estado do Espírito Santo, 

preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde, bem como em Instituição 

conveniada que mantenha programas de Residência credenciados pela Comissão 

Nacional de Residência Médica e/ou outros programas de qualidade equivalente em 

nível internacional, sujeito à homologação do Reitor.  

Parágrafo único. Será possível a realização do estágio em instituição não conveniada, 

na forma prevista no presente Regulamento. 

 

Art. 6º. Para iniciar o Internato o aluno deve, obrigatoriamente: 

I. Ter efetuado sua matrícula semestral no Curso de Medicina; 

II. Ter cursado e ter sido aprovado em todos os componentes curriculares do 1º até 

ao 8º Período do curso de Medicina, sem exceção.  
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Art. 7º. O Internato é realizado em tempo integral, pelo prazo mínimo de 4 (quatro) 

semestres, sendo observados os períodos de férias e recessos, ouvido o Coordenador do 

Internato, devendo ser observada, em qualquer caso, a carga horária de, no mínimo, 

35% (trinta e cinco por cento) da carga horária total do curso, conforme dispõe o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

Art. 8º. Os Programas de cada Estágio do Internato são elaborados pelo Docente 

Supervisor de Área, com a colaboração dos Docentes Supervisores das demais áreas, 

estando, porém, a sua execução sujeita à aprovação prévia da Coordenação do Internato 

e Colegiado do curso de Medicina do UNESC. 

 

CAPÍTULO II - DO ESTÁGIO EM ÁREA ELETIVA 

 

Art. 9º. Além da carga horária das áreas mencionadas no art. 4º, o estágio curricular 

obrigatório inclui o Internato em Área Eletiva, em função da escolha do Interno e das 

vagas disponíveis. 

Parágrafo único. O Interno não pode escolher, como Área Eletiva do Internato, uma 

Área em que foi reprovado, enquanto perdurar a reprovação. 

 

Art. 10. O Estágio em Área Eletiva será realizado, preferencialmente, nos campos de 

estágio do UNESC ou em instituições conveniadas ao UNESC ou à sua mantenedora.  

 

Art. 11. A realização do Estágio em Área Eletiva, em instituição não conveniada, 

poderá ser autorizada pela Reitoria, em caráter excepcional, quando julgar necessário e 

relevante, desde que: 

I. ocorra em instituição que ofereça Curso de Medicina reconhecido pelo MEC e/ou 

mantenha Programa de Residência Médica credenciado pela Comissão Nacional de 

Residência Médica, na área pretendida;  

II. disponha de Carta de Aceitação do Interno por parte da instituição concedente ou 

contato direto com responsável pela instituição, ouvida a Coordenação do Internato ou 

a Coordenação do Curso.  
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Art. 12. A Coordenação do Internato divulgará previamente as vagas disponíveis para o 

Estágio em Área Eletiva dentro do âmbito do próprio UNESC. 

Art. 13. No ato da matrícula para o último período do Curso de Medicina, o discente 

deverá indicar em qual área pretende cursar o estágio eletivo.  

 

Art. 14. Caso a procura por determinada área seja maior que a oferta de vagas, será dada 

prioridade aos discentes com melhor aproveitamento acadêmico ao longo do 9º e 10º 

períodos do Curso de Medicina e que não tenham sido penalizados administrativamente 

ao longo do curso. 

Parágrafo único. Caso persista o empate, será dada prioridade ao discente com melhor 

aproveitamento acadêmico, durante o Internato, na área em questão. 

 

Art. 15. Para realização de estágio em outra instituição, o discente deverá indicar a 

instituição e área pretendida - sendo que precisa haver o convênio prévio - e anexar ao 

processo o Plano de Atividades de Estágio e a Carta de Aceitação do Interno, ressalvada 

a excepcionalidade de que trata o art. 11. 

Parágrafo único. Após avaliação de cada processo e sua respectiva aprovação pela 

Coordenação do Internato, o UNESC providenciará a devida confecção do Termo de 

Compromisso de Estágio, entre estagiário, UNESC e instituição concedente do Estágio. 

 

CAPÍTULO III - DOS CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

Art. 16. As áreas rotativas do Internato são realizadas no âmbito do UNESC e em 

instituições conveniadas ou autorizadas pela Instituição.  

 

Art. 17. O estabelecimento dos termos dos convênios, bem como das demais condições 

operacionais, é da competência do UNESC, ouvida a Coordenação do Curso de 

Medicina, que considera, para cadastramento das instituições prestadoras de serviços 

médicos, os seguintes critérios e/ou exigências:  

I. Localização preferencial do campo de estágio no Estado do Espírito Santo;  
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II. Prova de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas 

da instituição convenente, compatíveis com as exigências da formação a ser 

dispensada ao Interno, a juízo do Colegiado de Curso, bem como a existência de 

pessoal médico capacitado para exercer a função de Supervisor. 

Parágrafo único. O acompanhamento de cada convênio é realizado por pessoa ou setor 

designado pelo Reitor. 

 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

Art. 18. Sob o ponto de vista administrativo, o Internato Médico conta com a 

participação de: 

I. Colegiado do Curso de Medicina; 

II. Coordenador do Curso de Medicina; 

III. Coordenador do Internato;  

IV. Docentes Supervisores de Área.  

 

Art. 19. O Colegiado do Curso de Medicina, além de suas atribuições estatutárias e 

regimentais, é o órgão colegiado de primeira instância do Internato. 

 

Art. 20. São atribuições do Colegiado do Curso de Medicina em relação ao Internato, no 

âmbito de sua competência:  

I. aprovar a organização geral do Internato; 

II. acompanhar o andamento das atividades do Internato; 

III. propor critérios para firmar convênios para Internato externo, a serem aprovados 

pelo Reitor; 

IV. aprovar as escalas dos rodízios dos Internos pelas Áreas do Internato; 

V. recomendar à Coordenação do curso e aos demais participantes do Internato as 

ações que visem maior eficiência discente e docente nas atividades do Internato; 

VI. apreciar recursos contra os resultados das avaliações atribuídos pelos Docentes 

Supervisores de Área aos Internos; 
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VII. emitir parecer sobre a saída do interno para cursar Internato em ambiente fora do 

UNESC, submetendo-o ao Reitor; 

VIII. aprovar, no seu âmbito de competência, o calendário semestral das atividades do 

Internato, a ser incorporado no calendário letivo do UNESC;  

IX. coordenar a avaliação diagnóstica e designar comissão que a faça; 

X. executar as demais ações necessárias à boa realização do Internato, ouvidos o 

Coordenador de Curso e o Coordenador do Internato. 

 

Art. 21. O Coordenador do Internato, subordinado administrativamente ao Coordenador 

do Curso de Medicina, é um médico, professor do Curso de Medicina do UNESC, 

indicado pelo Reitor, que passa a pertencer ao Colegiado do Curso de Medicina, com 

direito a voz e voto, por força de sua função. 

Parágrafo único. Nos impedimentos do Coordenador do Internato, o Reitor indica seu 

substituto. 

 

Art. 22. São atribuições do Coordenador do Internato: 

I. zelar e fazer cumprir as normas estabelecidas no Regulamento do Internato; 

II. coordenar as atividades do Internato;  

III. elaborar o planejamento das atividades didáticas a serem desenvolvidas, 

apresentando-o para aprovação do Colegiado de Curso; 

IV. informar ao Coordenador do Curso de Medicina, por escrito, as dificuldades 

surgidas na execução de sua função; 

V. apresentar os resultados de cada avaliação discente ao Colegiado de Curso; 

VI. elaborar a proposta de distribuição dos alunos matriculados, pelas Áreas do 

Internato; 

VII. resolver as questões afeitas à sua competência, encaminhando dificuldades ou 

sugestões de melhoria; 

VIII. coordenar o Internato em Área Eletiva. 
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Art. 23. O Docente Supervisor de cada área de Estágio do Internato é escolhido pelo 

Reitor entre os docentes da respectiva área de seu estágio, competindo-lhe exercer as 

seguintes atribuições:  

I. coordenar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em seu 

respectivo estágio de atuação;  

II. orientar os Docentes Orientadores, Preceptores e alunos em relação às suas 

atividades e a seus direitos e deveres;  

III. coordenar as reuniões dos Docentes Orientadores e Preceptores de seu estágio;  

IV. prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato. 

 

Art. 24. O Docente Orientador é um médico, docente do UNESC, com as seguintes 

atribuições: 

I. acompanhar, orientar, analisar e avaliar as atividades dos Internos; 

II. cumprir e fazer cumprir o Programa de Internato de cada Estágio e as normas 

do presente Regulamento; 

III. realizar reuniões científicas e de orientação com os Internos, de acordo com o 

Programa de Internato; 

IV. trabalhar em equipe, sob a Coordenação do Docente Supervisor de Área; 

V. interagir com os demais Docentes Supervisores de Área e com os Preceptores 

para intercâmbio de informações úteis à avaliação e melhoria do desempenho 

dos Internos e do próprio Internato. 

 

Art. 25. Consideram-se Preceptores os médicos, com registro no CRM, atuantes nas 

respectivas áreas do Internato. 

 

Art. 26. São atribuições dos Preceptores:  

I. cumprir e fazer cumprir os Programas do Internato;  

II. assistir e orientar os Internos em suas atividades práticas; 

III. acompanhar a atuação dos Internos; 
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IV. prestar informações aos Docentes Supervisores de Área e aos Docentes 

Orientadores sobre o andamento dos programas e o desenvolvimento dos 

Internos.  

 

CAPÍTULO V - PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO INTERNATO 

 

Art. 27. A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, devendo ser efetivada 

sob dois enfoques:  

I. Avaliação do Internato;  

II. Avaliação de desempenho dos Internos.  

 

Art. 28. A avaliação do Internato é realizada pelos Docentes Supervisores de Área, 

Docentes Orientadores, Preceptores e Internos, a cada semestre letivo, abrangendo as 

Áreas oferecidas, através de instrumentos elaborados sob a responsabilidade da 

Coordenação do Internato e Coordenação do Curso de Medicina, com o apoio da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), visando subsidiar o Curso de Graduação em 

Medicina com dados e informações que possam contribuir para a melhoria do processo 

de formação e qualificação profissional.  

 

Art. 29. Excetuadas as situações previstas no presente Regulamento, via de regra, em 

cada Estágio do Internato, os Internos são avaliados em relação à competência 

profissional, sendo submetidos às seguintes modalidades de avaliação: 

I. Avaliação Formativa: modalidade processual, realizada para fornecimento de 

feedback e reorientação da aprendizagem, visando à melhoria do desempenho 

acadêmico-profissional do interno, que abrange, além da frequência, pontualidade, 

assiduidade, dedicação, interesse, responsabilidade: 

a) As competências listadas no Instrumento de Avaliação da Prática do 

Estágio Supervisionado (IAPES), aplicado durante o estágio e ao fim 

do estágio;  

b) A Avaliação Oral (AO), realizada continuamente pelos preceptores e 

supervisores; 
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c) A Autoavaliação do Desempenho (AD), de caráter contínuo, 

refletindo e registrando as potencialidades e fragilidades encontradas, 

e propondo objetivos e estratégias de melhoria de desempenho no 

tempo restante de Estágio. 

II. Avaliação somativa: realizada ao fim de cada Estágio, constando de duas fases 

sequenciais, a primeira sendo pré-requisito para a segunda: 

a) Primeira Fase: aplicação do IAPES - Instrumento de Avaliação da 

Prática do Estágio Supervisionado do Curso de Medicina, com caráter 

somativo, sendo que o interno deve obter os conceitos “atinge os critérios 

mínimos” ou “supera os critérios mínimos”, em pelo menos sete dos dez 

descritores de desempenho, como pré-condição de acesso à segunda fase; 

b) Segunda Fase: Avaliação do Domínio Cognitivo (ADC), que consta 

de questões formuladas de acordo com os objetivos do Estágio, aplicada 

somente aos Internos aprovados na primeira fase. 

§ 1º. A avaliação somativa no Estágio Eletivo é realizada em uma fase única, que consta 

da entrega de relatórios de estágio, podendo ser complementada por entrevista oral, 

além da aplicação do IAPES, ao fim do estágio, com caráter somativo. 

§ 2º. No estágio eletivo, o interno deve obter os conceitos “atinge os critérios mínimos” 

ou “supera os critérios mínimos”, em pelo menos sete dos dez descritores de 

desempenho. 

§ 3º. No estágio eletivo, a não obtenção de, no mínimo, sete conceitos “atinge os 

critérios mínimos” ou “supera os critérios mínimos” resultará em reprovação imediata 

do interno. 

§ 4º. A frequência e o aproveitamento prático/teórico incidem sobre a avaliação.  

§ 5º. O interno que não atingir os critérios mínimos em cada descritor de desempenho 

na aplicação somativa do IAPES, tem como nota de Estágio o resultado da fórmula (1): 

(1) Nota do Estágio = [6,0 – (nº de conceitos “Precisa Melhorar” x 6)] / nº total de 

conceitos atribuídos. 

§ 6º. Para os Internos que atenderem aos critérios do Inciso II, a. deste artigo, a nota do 

IAPES é calculada pela fórmula (2): 
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(2) Nota do IAPES = [6,0 + (nº de conceitos “Supera Critérios Mínimos” x 4) – (nº de 

conceitos “Precisa Melhorar” x 6)] / nº total de conceitos atribuídos. 

§ 7º. Para os Internos submetidos à ADC, na composição da nota final do Estágio, o 

IAPES tem peso 6 e a ADC tem peso 4, sendo a nota de Estágio calculada pela fórmula 

(3): 

Fórmula (3) Nota do Estágio = (IAPES x 6 + ADC x 4) / 10 

§ 8º. Cada estágio do Internato tem avaliação independente, em relação aos demais 

estágios. 

§ 9º. Os instrumentos de avaliação são elaborados e coordenados por Comissão Especial 

designada pela Coordenação do Internato e integram o presente Regulamento. 

 

Art. 30. Será incluída, gradualmente, nos termos das Resoluções emanadas do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE, em uma ou mais áreas do Internato, a 

avaliação da aprendizagem por meio de Estações Clínicas - OSCE (Objetive Structured 

Clinical Examination), com a assessoria do Núcleo de Apoio Pedagógico e Capacitação 

Docente (NAPCD), do Núcleo Docente Estruturante (NDE), ouvidos o Colegiado de 

Curso, a Coordenação do Estágio Curricular Supervisionado em regime de Internato, a 

Coordenação do Curso e a Diretoria Acadêmica, ressalvados, no que couber, os demais 

dispositivos de avaliação da aprendizagem previstos no presente Regulamento, e após 

aprovação da Reitoria. 

 

Art. 31. A avaliação do aproveitamento formativo do Interno é realizada pelo Docente 

Supervisor de Área e pelos Docentes Orientadores, ouvidos os Preceptores de cada 

Estágio do Internato.  

 

Art. 32. A nota final de desempenho do Interno em cada Estágio é registrada no Sistema 

de Registros Acadêmicos do UNESC, para efeito de registro no histórico escolar de 

cada aluno.  

 

Art. 33. A avaliação da competência profissional leva em consideração, além da 

frequência, os seguintes componentes: planejamento diagnóstico, terapêutico e de alta; 
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conhecimentos básicos; anamnese; exame físico; raciocínio clínico e diagnóstico; 

realização de procedimentos específicos; habilidades multidisciplinares e comunicação; 

atitude profissional; atitudes éticas; cuidado com o paciente. 

 

Art. 34. É considerado aprovado, em determinado Estágio do Internato, o Interno que, 

tendo obtido frequência igual ou superior a 90% e aprovação no IAPES, obtém nota 

final de Estágio igual ou superior a 6,0, calculada pela fórmula (3): 

              Fórmula (3) Nota do Estágio = (IAPES x 6 + ADC x 4) / 10 

§ 1º. No Estágio Eletivo, a nota do IAPES é a nota final do Estágio Eletivo, calculada 

pela fórmula (1), quando o Interno não atinge sete critérios mínimos de desempenho do 

IAPES somativo, ou pela fórmula (2), quando o Interno atinge ou supera os critérios 

mínimos, em todos os descritores de desempenho, em uma aplicação do IAPES 

somativo. 

§ 2º. É aprovado no Estágio Eletivo, o Interno que, tendo obtido frequência igual ou 

superior a 90% e aprovação no IAPES, obtém nota final de Estágio igual ou superior a 

6,0, calculada pela fórmula (3). 

§ 3º. Quando, em determinada área do Internato, for prevista a avaliação por OSCE, a 

apuração do desempenho do interno naquela área obedecerá aos procedimentos 

previstos no respectivo Plano de Ensino, mantida a nota mínima de aprovação 6,0 (seis). 

 

Art. 35. Não há prova de “recuperação” para Interno reprovado em algum estágio do 

Internato, ficando o mesmo obrigado a refazer os estágios em que foi reprovado, nos 

semestres letivos subsequentes ao décimo segundo período para não comprometer o 

planejamento anual de alocação dos Internos, estando sujeito à existência de 

vaga/oferecimento do estágio em questão. 

Parágrafo único. O Interno que não for aprovado em todas as Áreas, e enquanto 

perdurar essa condição, fica impedido de colar grau, em função da não conclusão do 

Curso de Medicina.  
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Art. 36. A carga horária e as atividades programadas para cada Estágio do Internato 

deverão ser cumpridas integral e obrigatoriamente pelo Interno, não sendo permitido o 

abono de faltas, na forma da lei. 

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, as faltas não poderão exceder a 10% (dez por 

cento) do período de cada estágio, sob pena de reprovação, e o conteúdo programático 

previsto para cada estágio deve ser 100% (cem por cento) integralizado.  

 

Art. 37. A falta não justificada às atividades do internato, em geral, e ao plantão, em 

particular, é considerada falta ética e profissional grave, e terá impacto na avaliação do 

desempenho do Interno. 
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IAPES - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE MEDICINA 
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IAPES - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
CURSO DE MEDICINA DO UNESC 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM: ANO: DATA: 

NOME DO(a) ESTAGIÁRIO(a): 

RODÍZIO (marcar X): GRUPO (marcar X): SUBGRUPO (marcar X): 

[1º]    [ 2º ]    [ 3º ]    [ 4º ]    [ 5º ]    [ 6º ] [A]    [B]    [C]    [D]    [E]    [F]    [G]    [H]    [J]    [K]    [L]    [M] [ 1 ]    [ 2 ]     [ 3 ]    [ 4 ]    [ 5 ] 

COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
É a capacidade de mobilizar, articuladamente, 
recursos cognitivos, afetivos e psicomotores na 
resolução de uma situação problema [Aguilar, Tsuji] 

DESCRITORES 

Precisa 
melhorar para 

obter 
aprovação 

Atinge os 
critérios 
mínimos  

Supera os 
critérios 
mínimos  

1. ANAMNESE 

 Obtém, com empatia, o relato do contexto de vida do paciente.   
  
  

  
  
  

  
  
  

 Obtém dados relevantes da história clínica, com todos os detalhes pertinentes à 
situação. 

 Obedece à cronologia e articulação na obtenção dos dados. 

2. EXAME FÍSICO 

 Proporciona conforto ao paciente.    
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 Provê a privacidade do paciente. 

 Explica ao paciente os procedimentos que serão realizados, de modo a facilitar a 
compreensão e a colaboração por parte do paciente. 

 Adota as medidas necessárias de biossegurança. 

 Realiza o exame clínico geral e específico, com habilidade e destreza. 

3. RACIOCÍNIO CLÍNICO 

 Revisa, sumariza o prontuário, selecionando dados de interesse do diagnóstico.   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Organiza os dados de anamnese e exame físico. 

 Elabora hipóteses diagnósticas bem fundamentadas. 

 Considera alternativas ou peculiaridades, quando apropriadas. 

4. CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 Demonstra conhecimentos necessários de fisiopatogenia.   
  
  

  
  
  

  
  
  

 Demonstra conhecimentos necessários de diagnóstico. 

 Demonstra conhecimentos necessários de tratamento. 

5. PROCEDIMENTOS 
ESPECÍFICOS 

 Demonstra conhecimento sobre as indicações e contraindicações de 
procedimentos/técnicas específicos.  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Seleciona procedimentos/técnicas específicos apropriados. 

 Emprega os procedimentos/técnicas em sequência apropriada, com habilidade e 
destreza. 

 Maneja adequadamente as complicações de procedimentos/técnicas específicos. 
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COMPETÊNCIA PROFISSIONAL 
(continuação) 

DESCRITORES 
Precisa melhorar 

para obter 
aprovação 

Atinge os 
critérios 
mínimos  

Supera os 
critérios 
mínimos  

6. PLANEJAMENTO  
 Seleciona e solicita exames apropriados.   

  
  

  
  
  

  
  
  

 Interpreta corretamente os resultados. 

 Planeja adequadamente o diagnóstico, a terapia e a alta. 

7. HABILIDADES DE COMUNICAÇÃO 

 Mantém o paciente e a família adequadamente informados sobre o andamento 
dos procedimentos. 

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Reage adequadamente aos sinais emitidos pelo paciente. 

 Realiza os registros adequados do atendimento. 

 Recupera rapidamente as informações necessárias. 

8. ATITUDE PROFISSIONAL 

 Apresenta-se adequadamente vestido.   
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 Demonstra empatia, sem familiaridade excessiva. 

 Comporta-se de acordo com a seriedade do ambiente profissional. 

 Consegue captar a confiança do paciente em sua ação profissional. 

 É assíduo, pontual e responsável no cumprimento das tarefas. 

 Respeita as normas institucionais. 

9. ÉTICA MÉDICA 

 Mantém o sigilo profissional.   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 Faz referência ao paciente com respeito. 

 Proporciona um tratamento humanizado à família do paciente. 

 Realiza julgamentos. Sem preconceitos e sem discriminação social, cultural, étnica, 
religiosa etc. 

10. CUIDADO COM O PACIENTE 
 Age respeitosamente com o paciente.   

  
  
  

  
   Cuida, com igual atenção, de todos os pacientes. 

 
RECOMENDAÇÕES 

Este espaço se destina ao Professor, para o registro das recomendações mais relevantes, a serem levadas em consideração pelo(a) estagiário(a). 

Assinatura do(a) Professor(a): 

Assinatura do(a) estagiário(a): 

OBSERVAÇÃO – Avaliação Formativa: fornecimento de feedback e reorientação da aprendizagem. 
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CAPÍTULO VI - DOS INTERNOS 

 

Art. 38. A cada período letivo, a efetivação da matrícula no Curso de Medicina, de 

acordo com o calendário escolar, é condição prévia para o acesso ao Internato. 

 

Art. 39. São deveres do Interno:  

a) cumprimento dos horários estabelecidos, bem como dos plantões que lhes forem 

destinados;  

b) cumprimento do calendário acadêmico do UNESC; 

c) dedicação aos estudos e às atividades programadas; 

d) frequência obrigatória aos cursos, reuniões e outros eventos incluídos no 

programa de Internato;  

e) relacionamento ético e cortês para com os pacientes, docentes, colaboradores, 

colegas e demais Internos do UNESC, das instituições conveniadas, ou do local 

onde for realizado o estágio;  

f) cumprimento das disposições contidas neste Regulamento e nas normas de 

organização e funcionamento da instituição onde ocorre o Internato.  

 

Art. 40. É vedado ao Interno: 

I. vender plantões;  

II. prestar informações a estranhos, verbalmente ou por escrito, sobre os casos 

atendidos durante o Internato. 

 

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 41. Observadas as disposições contidas na legislação pertinente e neste 

Regulamento, compete ao Colegiado de Curso baixar normas de caráter complementar e 

procedimental, objetivando a plena e efetiva consecução dos objetivos do Internato, 

sujeitas à homologação do Reitor.  

 

Art. 42. Os casos omissos são analisados e resolvidos pelo Colegiado de Curso, 

respeitadas as normas estatutárias e regimentais do UNESC.  
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Art. 43. O presente Regulamento passa a vigorar a partir de sua aprovação e respectiva 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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3. CALENDÁRIO DE RODÍZIO ENTRE OS ESTÁGIOS DO INTERNATO - 

2018 

 
3.1.  11° E 12° PERÍODOS 

A sequência dos estágios será a seguinte: 

 

 
11° Período 

 
12° Período 

Grupo 1° rodízio 2° rodízio RECESSO 3° rodízio 4° rodízio 

A Eletivo Pediatria RECESSO Urgência e Emergência Saúde Mental e Saúde 

do Idoso 

B Pediatria Urgência e Emergência RECESSO 
Saúde Mental e Saúde 

do Idoso 
Eletivo 

C Urgência e Emergência 
Saúde Mental e Saúde 

do Idoso 
RECESSO Eletivo Pediatria 

D Saúde Mental e Saúde 

do Idoso 
Eletivo RECESSO Pediatria Urgência e Emergência 

O calendário de rodízio entre os estágios do Internato é o seguinte: 

Rodízio Data de início Data de término 

Rodízio 1 05/02/2018 22/04/2018 

Rodízio 2 23/04/2018 08/07/2018 

Recesso para matrícula semestral 09/07/2018 15/07/2018 

Rodízio 3 16/07/2018 30/09/2018 

Rodízio 4 01/10/2018 16/12/2018 

 

O Coordenador do Internato, em 2018, será o Prof. Rodrigo Zon Soares 

Cada estágio do Internato terá um Supervisor de Área, a saber: 

 Cirurgia: Prof. Welderson Luiz Specimilli 

 Clínica Médica: Prof. Rodrigo Fraga Olivieri 

 Eletivo: Prof. Rodrigo Zon Soares 

 Ginecologia e Obstetrícia: Carlos Campagnaro Martins dos Santos 

 Pediatria: Prof. Flavio Tardin Silva  

 Atenção Primária à Saúde: Prof. Rogério Zucolloto 

 Saúde Mental e Saúde do Idoso: Prof. Heitor Spagnol 

 Urgência e Emergência: Prof. Ricardo Augusto Poltronieri de Assis  
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4. PLANOS DE ENSINO DAS ÁREAS DO INTERNATO 
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PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Urgência e Emergência 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Ricardo Poltronieri Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Praticar a Medicina com enfoque na área de Urgência e Emergência em suas competências destinadas à ação do generalista, enfatizando as esferas de 

atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Assistir o paciente e segui-lo nos âmbitos ambulatorial e hospitalar em caráter emergencial. 

 Promover o cuidado das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o desenvolvimento e a avaliação dos planos 

terapêuticos.  

 Na assistência emergencial, investigar problemas de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e avaliar projetos de intervenção 

em escala coletiva. 

 Na gestão em saúde, organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto de Urgência e Emergência. 

 Na educação em saúde, identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento em Urgência e Emergência e 

promovendo sua difusão. 

 Frequentar os cenários de aprendizagem, aprimorando o comportamento no ambiente de assistência à saúde observando a ética e o profissionalismo. 
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 Reconhecer os casos de urgência e emergência de maior complexidade, solicitando a atuação do especialista. 

 Interpretar resultados de exames subsidiários em Urgência e Emergência. 

 Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos básico e profissionalizante do curso de graduação. 

 Praticar a assistência integrada, através do estímulo à interação dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma equipe 

multiprofissional de atenção ao paciente. 

 Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do médico perante o paciente, a instituição e a comunidade.  

 Lidar com situações de Urgência e Emergência nas áreas de cirurgia, clínica, pediatria e traumatologia. 

 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

O impacto da emergência e da urgência sobre a equipe médica, o paciente e a família. Aspectos éticos. Prevenção de acidentes. Urgências clínicas: distúrbios 

psiquiátricos agudos, edema agudo do pulmão, insuficiência circulatória aguda, insuficiência renal aguda, insuficiência respiratória aguda. Distúrbios da 

consciência. Reanimação cardiopulmonar e cerebral. Urgências pediátricas: clínicas e cirúrgicas. Urgências cirúrgicas: gerais, traumatológica, queimadura, 

cardiovascular, torácica, abdominal, urológica, proctológica, oftalmológica, otorrinolaringológica. Diagnóstico e abordagem inicial de traumatismos do 

sistema musculoesquelético (contusão, entorse, luxação, fraturas no adulto, fraturas na criança, fraturas no idoso). Princípios de imobilização; técnicas de 

tração no tratamento de fraturas. Lombalgias e fraturas na coluna. Atendimento pré-hospitalar do paciente politraumatizado. Atendimento inicial à criança 

politraumatizada. Avaliação de permeabilidade das vias aéreas. Intubação endotraqueal. Massagem cardíaca externa. Manobras de suporte básico à vida. 

Suporte básico à vida na criança (manobra de Heimlich, imobilização de coluna cervical). Controle de sangramentos externos (compressão, curativos). 

Imobilização provisória de fraturas fechadas. Ressuscitação volêmica na emergência. Ventilação com máscara. Suturas de ferimentos superficiais. Suporte 

avançado de vida no trauma (ATLS). Abdome agudo inflamatório (apendicite aguda; colecistite aguda; pancreatites); abdome agudo obstrutivo (volvo, 
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megacolo chagásico; bridas e aderências; divertículo de Meckel; hérnia inguinal encarcerada; hérnia inguinal estrangulada); abdome agudo perfurativo 

(úlcera péptica perfurada; traumatismos perfurantes abdominais). Queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. Traumatismo crânio-encefálico; traumatismo 

raquimedular. Acidentes com animais peçonhentos. 

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

Plantões no Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) – São Mateus-ES, no atendimento emergencial de Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia e 

Traumatologia. 

Rotina das Enfermarias do Hospital Dr. Roberto Arnizaut Silvares (HRAS) – São Mateus-ES. 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 

Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática. 

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

Avaliação de Competência Profissional IAPES Última semana do Estágio 6 

Avaliação do Desempenho Cognitivo e de Habilidades Última semana do Estágio 4 

VII. BIBLIOGRAFIA 
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Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Bioética, Deontologia e Ética Médica 

Farmacologia 

Medicina Baseada em Evidências 

Semiologia 

Clínica Médica 

Terapia Intensiva 

Urgência e Emergência 

Cirurgia 

Data: 01/02/2018 

Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 
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PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO SAÚDE MENTAL E SAÚDE DO IDOSO 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Saúde Mental e Saúde do Idoso 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Heitor Spagnol Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Praticar a Medicina com enfoque nas áreas de Saúde Mental e Saúde do Idoso em suas competências destinadas à ação do generalista, enfatizando as 

esferas de atenção à saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Assistir o paciente idoso ou com dificuldades psicossociais e segui-lo nos âmbitos primário, ambulatorial e hospitalar. 

 Promover o cuidado das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o desenvolvimento e a avaliação dos planos 

terapêuticos. Na atenção à Saúde Mental e à Saúde do Idoso, investigar problemas de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e 

avaliar projetos de intervenção em escala coletiva. 

 Na gestão em saúde, organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto da Saúde Mental e Saúde do Idoso. 

 Na educação em saúde, identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento pediátrico e promovendo sua 

difusão. 

 Frequentar os cenários de aprendizagem, aprimorando o comportamento no ambiente de assistência à saúde observando a ética e o profissionalismo. 

 Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do especialista. 
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 Interpretar resultados de exames subsidiários em Saúde Mental e Saúde do Idoso. 

 Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos básico e profissionalizante do curso de graduação. 

 Praticar a assistência integrada, através do estímulo à interação dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma equipe 

multiprofissional de atenção ao paciente. 

 Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do médico perante o paciente, a instituição e a comunidade. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Neurobiologia das doenças mentais. Diagnóstico e classificação das enfermidades psiquiátricas. Transtornos do humor. Esquizofrenia. Transtornos de 

ansiedade e alimentares. Transtornos somatoformes. Transtornos da personalidade. Manejo clínico e a Psicofarmacologia dos transtornos mentais. 

Abordagens psicossociais. Dependência química. Emergências psiquiátricas. Psiquiatria em populações especiais: criança, gestante e idoso. O impacto da 

doença mental sobre o paciente, a família e a sociedade. Saúde mental e cidadania. Clínica Médica no Contexto Biopsicossocial. Principais distúrbios em 

Geriatria e Gerontologia. Doenças cardiovasculares. Distúrbios metabólicos e endocrinológicos.  

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

Atendimento no Hospital Maternidade São José (HMSJ). 

Rotina no Hospital Maternidade Silvio Avidos 

Rotina dos leitos do Asilo Vovô Simeão 

APAE Colatina – ES 

UNESC Saúde Honório Fraga 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 
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Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática  

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

Avaliação de Competência Profissional IAPES Última semana do Estágio 6 

Avaliação do Desempenho Cognitivo e de Habilidades Última semana do Estágio 4 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Bioética, Deontologia e Ética Médica 

Farmacologia 

Medicina Baseada em Evidências 

Semiologia 

Clínica Médica 

Psicologia Médica 

Psiquiatria 

Data: 01/02/2018 
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Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 

 

PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO PEDIATRIA 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Pediatria 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Flávio Tardin Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Praticar a Medicina com enfoque na área de Pediatria em suas competências destinadas à ação do generalista, enfatizando as esferas de atenção à 

saúde, gestão em saúde e educação em saúde. 

 Assistir o paciente pediátrico e segui-lo nos âmbitos ambulatorial e hospitalar, com ênfase em pediatria geral e hebiatria. 

 Promover o cuidado das necessidades individuais ao identificar as necessidades de saúde e realizar o desenvolvimento e a avaliação dos planos 

terapêuticos. Na atenção à saúde pediátrica, investigar problemas de grande prevalência e importância na sociedade e desenvolver e avaliar projetos 

de intervenção em escala coletiva. 

 Na gestão em saúde, organizar e acompanhar estratégias eficazes de ação no contexto da Pediatria. 

 Na educação em saúde, identificar as necessidades de aprendizagem individual e coletiva, construindo o conhecimento pediátrico e promovendo sua 

difusão. 

 Frequentar os cenários de aprendizagem, aprimorando o comportamento no ambiente de assistência à saúde observando a ética e o profissionalismo. 
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 Reconhecer os casos de urgência e emergência, solicitando a atuação do especialista. 

 Interpretar resultados de exames subsidiários em Pediatria. 

 Realizar assistência pediátrica ao Parto Normal e acompanhar assistência em casos complexos. 

 Ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos nos ciclos básico e profissionalizante do curso de graduação. 

 Praticar a assistência integrada, através do estímulo à interação dos diversos profissionais de saúde, reconhecendo o papel de cada um em uma equipe 

multiprofissional de atenção ao paciente. 

 Desenvolver a consciência das limitações, responsabilidades e deveres do médico perante o paciente, a instituição e a comunidade. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Organização morfológica dos órgãos e aparelhos e sua correlação durante as diferentes fases de desenvolvimento e crescimento da criança. Semiologia da 

criança e adolescente. Conduta diagnóstica e terapêutica nas afecções mais prevalentes nas diferentes fases da infância e da adolescência. Assistência 

neonatal. Alojamento conjunto. Recém-nascido normal. Recém-nascido de baixo peso. Prematuridade e seus riscos. Triagem neonatal. Icterícia neonatal. 

Distúrbios respiratórios do recém-nascido. Infecções perinatais. Manuseio das patologias neonatais de alta prevalência. Infecções congênitas. Identificação 

de sinais de risco de morte. Imunização: calendário vacinal; doenças imunopreveníveis. Aleitamento materno. Alimentação nos primeiros anos de vida. 

Crescimento e desenvolvimento. Erros inatos do metabolismo. Doenças genéticas: etiologia e bases da hereditariedade. Síndromes genéticas e malformações 

congênitas. Intersexo. Distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásicos na criança: desidratação; reidratação oral e venosa; distúrbios do sódio e potássio. 

Distúrbios nutricionais da criança e do adolescente: desnutrição proteico-energética; obesidade; dislipidemias; erros alimentares; distúrbios alimentares, 

carências nutricionais específicas. Diabetes mellitus tipo 1. Prevenção de acidentes. Intoxicações exógenas: prevenção e atendimento inicial. Doenças 

prevalentes do aparelho respiratório: asma; infecções respiratórias; afecções congênitas. Doenças prevalentes do aparelho digestório: doença diarreica aguda, 

subaguda e crônica; síndromes desabsortivas; doença do refluxo gastroesofágico; malformações congênitas; obstipação intestinal. Doenças do aparelho 
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genitourinário: síndrome nefrítica; síndrome nefrótica; infecções do trato urinário; refluxo vesico-ureteral e outras malformações congênitas; litíase renal; 

tumor de Wilms; hipertensão arterial. Aspectos patogênicos, epidemiológicos, diagnóstico laboratorial, interrelação com o hospedeiro humano e ambiente, 

das doenças infecto-parasitárias na infância: viroses; parasitoses; leishmaniose visceral e cutânea; malária; esquistossomose; tuberculose; 

meningoencefalites; otites; toxoplasmose; citomegalovirose. Doenças exantemáticas. Cardiopatias congênitas. Febre reumática. Vasculites prevalentes na 

criança. Abordagem cirúrgica do paciente pediátrico. Problemas oftalmológicos na infância: prevenção da cegueira; afecções mais prevalentes. Principais 

dermatoses da criança. Anemias: carenciais; talassemias, doença falciforme e outras anemias hemolíticas. Doenças linfoproliferativas na criança e no 

adolescente. Manifestações hemorrágicas na criança. Distúrbios neurológicos e psicoemocionais da criança e do adolescente. Síndromes convulsivas em 

Pediatria. Trauma. Prevenção de acidentes na infância. Prevenção de maus tratos. Estatuto da Criança e do Adolescente. Adolescência: promoção da saúde 

do adolescente; principais agravos à saúde do adolescente; DST/AIDS; vacinação; gravidez e violência; uso e dependência de álcool e de outras drogas. 

Morbimortalidade infantil e seus determinantes. Características do perfil de morbimortalidade perinatal em diversos países e regiões. A estratégia de atenção 

integrada às doenças prevalentes na infância (AIDPI). Atenção básica à criança com necessidades especiais. Relacionamento médico-paciente-família. Ética 

em Pediatria. 

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

Plantões no Hospital Maternidade São José (HMSJ). 

Rotina das Enfermarias de Pediatria do HMSJ. 

Assistência pediátrica à Sala de Parto no HMSJ. 

Ambulatórios de Pediatria do UNESC Saúde Honório. 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 
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Discussão de casos clínicos. 

Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática. 

  

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

Avaliação de Competência Profissional IAPES Última semana do Estágio 6 

Avaliação do Desempenho Cognitivo e de Habilidades Última semana do Estágio 4 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Áreas de conhecimento e bibliografias envolvidas  

Bioética, Deontologia e Ética Médica 

Farmacologia 

Medicina Baseada em Evidências 

Semiologia 

Pediatria 

Cirurgia Pediátrica 

Data: 01/02/2018 

../gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx#_BIOÉTICA,_DEONTOLOGIA_E
../gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx#_FARMACOLOGIA
../gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx#_MEDICINA_BASEADA_EM
../gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx#_SEMIOLOGIA
../gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx#_PEDIATRIA
../gfsantos/0_Unesc/00_Protocolo_Medicina_2013-2015/000_PPC_Medicina/0_PPC%20Curso%20de%20Medicina%2021%20junho%202016.docx#_CIRURGIA_PEDIÁTRICA
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Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 

 

 

PLANO DE ENSINO - ESTÁGIO SUPERVISIONADO ELETIVO 
 

I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Internato: Eletivo 

Carga Horária: 315 horas Curso: MEDICINA 

Coordenador do Internato: Rodrigo Zon Soares Supervisor de Área: Rodrigo Zon Soares Período Letivo: 2018/1 e 2018/2 

IIII..  COMPETÊNCIA(S) / OBJETIVO(S) 

 

 Aprofundar a capacitação profissional em área a ser escolhida pelo discente conforme a disponibilidade do UNESC e de convênios realizados com 

outras instituições de ensino superior. 

III. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

A definir conforme Internato escolhido. 

IV. LOCAIS DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SOB SUPERVISÃO DOCENTE 

Locais apontados em Plano de Ação e Cronograma específico, depositado junto à Coordenação de Internato e à Coordenação de Curso. 

 

V. METODOLOGIA DE ENSINO 

 

Problematização. 

Discussão de casos clínicos. 
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Atividades teóricas expositivas dialogadas e Conferências. 

Participação em atividades práticas profissionais em ambientes reais de Assistência à Saúde. 

Atividades Práticas formativas e somativas em estações de simulação prática. 

VI. CRONOGRAMA DE AVALIAÇÕES SOMATIVAS  

ATIVIDADE(S) AVALIATIVA(S)  

Instrumento Data/Prazo previsto Peso  

Relatório enviado pelo supervisor do Estágio 

Eletivo, atribuindo ao acadêmico um conceito de 

acordo com o IAPES. 

Última semana do Estágio 10 

VII. BIBLIOGRAFIA 

Relacionada com a área de escolha.  

Data: 01/02/2018 

Aprovado pelo Colegiado de Curso em: 02/02/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


