EDITAL – INGRESSO EM ESTÁGIO OBRIGATÓRIO EM FISIOTERAPIA 1- 2020.2
Cronograma para tramitação e assinatura do TERMO DE COMPROMISSO DE
ESTÁGIO exigido para participação nas disciplinas de Estágio Obrigatório em
Fisioterapia 1
1. DA FINALIDADE
Este edital tem por finalidade estabelecer o cronograma para distribuição das vagas de
estágio, tramitação da documentação e assinatura do Termo de Compromisso de Estágio
(TCE) exigidos para a participação nas disciplinas de “Estágio Obrigatório em Fisioterapia
1”.

2. INSCRIÇÃO NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO 1
a) Os alunos interessados em matricular-se nas disciplinas de Estágio Obrigatório em
Fisioterapia 1 deverão preencher questionário disponibilizado online pela Comissão
de Estágios Obrigatórios, a fim de informar dados pessoais e Índice de Rendimento
Acadêmico (IRA).
b) Os alunos interessados que não receberem o questionário deverão manifestar seu
interesse pelo e-mail estagiofisio.fce@gmail.com no prazo previsto neste edital.
c) Os alunos que não manifestarem interesse na realização da disciplina, no período
estabelecido, não terão prioridade na escolha dos cenários. Desta forma, farão a
escolha após todos os outros estudantes, conforme a disponibilidade de vagas.
d) Devido ao cenário da Pandemia pela Covid-19, a oferta de vagas de estágio 1 não
será suficiente para contemplarmos todos os estudantes aptos para matrícula no
próximo semestre. Deste modo, a Comissão de Estágio, incentiva os alunos a
buscarem estágios não obrigatórios na rede privada de assistência e este estágio
poderá ser aproveitado para a disciplina de Estágio Obrigatório 1, caso a
documentação e plano de atividades forem compatíveis com as atividades previstas
para este estágio. Informações sobre o processo documental de estágios não
obrigatórios podem ser obtidas em http://www.deg.unb.br/cdap-coordenadoria-dedesenvolvimento-academico-e-profissional.
e) O IRA declarado pelo aluno na ficha de inscrição será conferido pela comissão de
estágio e caso seja diferente do constante no sistema, será alocado ao final da fila de
distribuição das vagas.

3. DA ESCOLHA E DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIO
a) Após a manifestação de interesse e inscrição para participação da Disciplina de
Estágio Obrigatório 1, os alunos serão solicitados a preencher um questionário
listando, os cenários de estágio disponibilizados, em ordem de prioridade.
b) O estágio será realizado, durante todo o semestre em um mesmo local, completando
300h.

c) A Comissão de estágios realizará a distribuição dos alunos nos cenários disponíveis,
de acordo com a classificação IRA e considerando as prioridades elencadas. Assim,
caso o estudante não seja alocado em sua preferência de ordem 1, será alocado nas
próximas opções, consecutivamente.
d) Ao finalizarem as vagas disponibilizadas, os alunos serão alocados em uma lista de
espera para, em caso do surgimento de novas vagas, os mesmos sejam alocados
conforme ordem de classificação.
e) Será realizada uma reunião por meio da plataforma Microsoft Teams (link será
disponibilizado previamente a reunião pelo e-mail disponibilizado pelo aluno) para
confirmação da distribuição dos alunos nos cenários de estágio. Após a reunião, será
divulgada a lista com a distribuição dos estudantes em cada cenário e período de
estágio.
f) O discente que não comparecer à reunião de confirmação da distribuição dos alunos
nos cenários de estágio poderá designar um procurador para que este faça
confirmação do local de estágio durante a reunião. O discente que não comparecer à
reunião e não designar um procurador não poderá manifestar-se sobre sua alocação
posteriormente.
g) Caso o aluno seja alocado em um cenário de estágio que, por motivos alheios à
Comissão de Estágios, seja inviabilizado para realização, o mesmo será colocado em
lista de espera, com prioridade sobre os demais.
4. DA SOLICITAÇÃO DE PERMUTA
Os alunos que desejarem realizar permuta de vaga de estágio poderão solicitá-la
durante a reunião de confirmação da distribuição de vagas ou até o prazo final
estipulado no cronograma deste edital. Todos os alunos que solicitarem permuta
deverão enviar a proposta de permuta e sua justificativa, com anuência dos dois
alunos
interessados
para
o
e-mail
da
Comissão
de
estágios
(estagiofisio.fce@gmail.com).

5. DA ASSINATURA DOS TERMOS DE COMPROMISSO ESTÁGIO
Após o resultado final da distribuição de vagas de estágio, uma lista com os nomes
dos alunos alocados em cada cenário será encaminhada aos professores
orientadores que serão responsáveis pela tramitação dos Termos de compromisso de
Estágio. Os termos serão tramitados via processo SEI, de modo que os alunos devem
estar atentos aos seus e-mails pois serão contatados pelos professores para
orientações quanto aos procedimentos necessários para assinatura.
A não assinatura do Termo de Compromisso implicará na não realização do Estágio
Obrigatório em Fisioterapia, independente do estudante estar matriculado nas
disciplinas de estágio.

6. DO CRONOGRAMA
Ação
Manifestação
de
interesse em realizar
estágio em 2020.1

Responsável
Alunos

Data
Até 14/12

Divulgação vagas
estágio para alunos

Comissão de
Estágio

Até 13/12

Seleção das áreas de
estágio em ordem de
prioridade
Confirmação
da
alocação nos cenários
de estágio
Divulgação
da
distribuição final da
alocação dos estagiários
Solicitação de permuta

Alunos

Até 15/12

Alunos

Até 18/12

Comissão de
Estágio

Até 18/12

Alunos

Até 16/12

Análise das solicitações
de permuta
Envio da distribuição
Final dos alunos para
Professores e Alunos
Elaboração dos Termos
de Compromisso de
estágio
Assinatura dos Termos
de Compromisso de
estágio

Comissão de
Estágio
Comissão de
Estágio

Até 17/12

Professores
Orientadores

Janeiro 2021

Alunos

Janeiro 2021

de

Observações
Alunos que ainda não receberam o
questionário google forms, disponibilizado pela
Comissão de Estágios, deverão manifestar
interesse
pelo
e-mail
estagiofisio.fce@gmail.com
Envio do questionário com vagas disponíveis
para serem elencadas em ordem de
prioridade.
Alunos deverão responder questionário via
Google forms, disponibilizado pela Comissão
de Estágios
Os alunos deverão comparecer à reunião
agendada pela comissão de estágio

Envio da proposta de permuta com anuência
dos dois alunos envolvidos. Os dois alunos
deverão enviar a solicitação de permuta, com
cenários envolvidos, para o e-mail
estagiofisio.fce@gmail.com

Até 21/12

Via processo SEI

Profa. Dra. Fernanda Pasinato
Presidente da Comissão de Estágios do Curso de Fisioterapia (2020/1)

Prof. Dr. Sérgio Ricardo Thomaz
Presidente da Comissão de Estágios do Curso de Fisioterapia (2020/2)

Prof. Dr. Leonardo Petrus Paz
Coordenador do Curso de Fisioterapia

Brasília, 10 de dezembro de 2020.

