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EDITAL – PRÁTICAS ENFERMAGEM N. 01/018 

FIXAÇÃO DE CRONOGRAMA PARA ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO EXIGIDO PARA A 
PARTICIPAÇÃO NAS DISCIPLINAS DE “INTEGRAÇÃO AOS CENÁRIOS DE PRÁTICAS” E DE 

“ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO”  

1. DA FINALIDADE 

Este edital tem por finalidade estabelecer o cronograma para assinatura do Termo de 
Compromisso (TC) do estudante e entrega de documentos exigido para a participação nas 
disciplinas de “Integração aos Cenários de Práticas - ICP” e de “Estágio Curricular Supervisionado 
- ECS”  

 

2. DA IDENTIFICAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

Na data estabelecida no cronograma para assinatura do TC, o estudante deve comparecer na 
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO, no prédio da UED, munido de cópia e original de documento 
de identificação com foto, bem como com uma foto 3X4 atualizada, a qual será escaneada e 
enviada para confecção de crachá para EAPSUS/FEPECS/SES/DF. 

A assinatura do Termo de Compromisso deve ser igual à constante na cópia do documento 
original de identificação apresentado. 

O estudante deverá assinar o Termo de Compromisso, na parte denominado do “estagiário”, que 
se encontra ao final do TC, em três vias. Após as assinaturas, deverá rubricar a parte anterior 
(frente do documento), nas três vias assinadas.  

As assinaturas do TC devem ser conferidas pelo servidor responsável pelo atendimento do 
estudante. Portanto, o ato de assinatura do Termo de Compromisso acontecerá de maneira 
organizada e criteriosa, respeitando a ordem de chegada do estudante ao guichê da secretaria. 

 

3. DAS DISCIPLINAS 

As disciplinas são identificadas da seguinte forma:  

• Integração ao Cenário de Práticas 1 – ICP – 1; 

• Integração ao Cenário de Práticas 2 – ICP – 2; 

• Integração ao Cenário de Práticas 3 – ICP – 3; 

• Integração ao Cenário de Práticas 4 – ICP – 4; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Integração ao Cenário de Práticas 5 – ICP – 5; 

• Estágio Curricular Supervisionado 1 – ECS – 1; 

• Estágio Curricular Supervisionado 2 – ECS – 2; 

• Estágio Curricular Supervisionado 3 – ECS – 3. 
 



4. DO CRONOGRAMA  

Disciplina / 
Prática 

Data de recebimento 
dos documentos 

Horário Local 
Responsável pelo 

recebimento 

ICP – 1 e ICP2  04/04/2018 
07:30 às 

18:00 
Secretaria de Coordenação - 

Prédio UED 
Servidoras da 

Secretaria 

ICP – 3 e ICP 4 05/04/2018 
07:30 às 

18:00 
Secretaria de Coordenação - 

Prédio UED 
Servidoras da 

Secretaria 

ICP – 5 e ECS 1 06/04/2018 
07:30 às 

18:00 
Secretaria de Coordenação - 

Prédio UED 
Servidoras da 

Secretaria 

ECS 2 e ECS 3 09/04/2018 
07:30 às 

18:00 
Secretaria de Coordenação - 

Prédio UED 
Servidoras da 

Secretaria 

Remanescentes* 10/04/2018 
07:30 às 

18:00 
Secretaria de Coordenação - 

Prédio UED 
Servidoras da 

Secretaria 

Remanescentes* 11/04/2018 
07:30 às 

18:00 
Secretaria de Coordenação - 

Prédio UED 
Servidoras da 

Secretaria 

*Remanescentes: refere-se aos casos de alunos que por motivo de força maior não conseguiu 
comparecer na data referente a disciplina que cursará, no semestre de 2018.2, estabelecida neste 
edital 

 

Observações: 

• A assinatura do Termo de Compromisso é obrigatória a todos os estudantes que cursarão as disciplinas de ICPs ou os 
estágios (ECSs). 

• A não assinatura do Termo de Compromisso implicará na não realização da disciplina de Integração aos Cenários da 
Prática ou do Estágio Curricular Supervisionado, independente do estudante estar matriculado.  

• Os alunos deverão comparecer impreterivelmente no dia e horário agendado correspondente a sua disciplina. 
Contudo, caso não consiga por motivos maiores, poderão comparecer nos dias estabelecidos para os casos 
Remanescentes ou no dia e horário de outra disciplina, sendo o seu atendimento condicionado a disponibilidade do 
funcionário da secretaria e, também, ao término do atendimento dos estudantes agendados previamente na referida 
data.  
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