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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Com intuito de promover o ensino odontológico aplicado à prática e o forte vínculo com 
a realidade municipal, regional e nacional, o Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia da 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) prevê o desenvolvimento de estágios curriculares 
como um eixo articulador entre a teoria e a prática do aprendizado e entre o 
ensino/pesquisa/extensão, para a complementação da formação em Odontologia.  

As disciplinas de estágio caracterizam-se por atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de vida 
e trabalho. Estas disciplinas vêm cumprir os preceitos das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
os cursos da área da saúde e do Projeto Pedagógico do Curso de Odontologia, e segue as normas 
previstas na legislação federal sobre estágios - Lei n.º 11.788/2008 (Anexo 1).  

OBJETIVOS 
 

→ Proporcionar ao estudante estagiário a experiência prática que leve ao desenvolvimento de 
competências e habilidades necessárias ao atendimento integral do paciente em níveis de 
complexidade crescente;  

→ Proporcionar que os estudantes aprendam a respeitar as dimensões éticas e humanísticas 
inerentes ao exercício profissional, desenvolvendo atitudes e valores orientados para a 
cidadania e para a solidariedade;  

→ Proporcionar a convivência e a cooperação em equipes de saúde;  
→ Proporcionar reflexões aos estudantes sobre a realidade social, que os levem a buscar sua 

transformação, por meio de ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, 
visando a produção de conhecimentos adequados à realidade social, econômica e cultural da 
comunidade em que atuam. 

CAMPOS DE ESTÁGIO 
 

Serão considerados campos de estágio externos ao curso de Odontologia ofertados por: 
 

I. Órgãos da Administração Pública direta, autárquica e fundacional de qualquer um dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

II. Pessoas jurídicas de direito privado; 
III. Profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus conselhos de 

fiscalização profissional. 
 
As relações de estágio serão constituídas mediante documentação formalizada em convênio ou 
por meio de Termo de Compromisso de Estágio. 
 
Serão considerados campos de estágio internos no Curso de Odontologia: 

I. Projetos de Ensino 
II. Projetos de Extensão 

 
 
Os Projetos de ensino e extensão, que podem ser utilizados para somar carga horária de estágio, 
são aqueles realizados no 10º semestre. Devem estar registrados no Gabinete de Apoio a Projetos 
e na condição de “Em andamento” com o aluno devidamente registrado. A comprovação desta 
carga horária para fins de estágio deve ser efetuada mediante entrega de formulário de registro 
de frequência, avaliação do preceptor e cópia do certificado de participação no projeto. 
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ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA  
 
Os estágios obrigatórios e supervisionados no curso de Odontologia são dispostos conforme 
organograma a seguir: 

 
 

CARACTERIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 

TIPO LOCAL CAMPOS / MODALIDADE CH SEMESTRE 

*ESTÁGIO 
I 

Interno e/ou 
externo 

Projetos de ensino, extensão e/ou 
serviços privados 45 10º 

ESTÁGIO II Interno Triagem e Urgência 135 9º 

ESTÁGIO III 

Externo: 
• Santa Maria 
• Outros 

municípios 
• Outros estados 

Serviços Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e demais serviços 
públicos 

510 10º 

* É possível cumprir a carga horária do Estágio I integralmente na modalidade do Estágio III. Os projetos 
devem estar ativos e em andamento no Gabinete de Projetos e os alunos 

 

ESTÁGIO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE III 
 
No Estágio III as atividades de orientação e supervisão estão a cargo da disciplina de Odontologia 
em Saúde Coletiva. Os estudantes devem cumprir 70% da carga horária (no mínimo) nesta 
modalidade, atendendo a configuração prevista no PPC. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS LOCAIS DE ESTÁGIO III 

 
Atribuições do Orientador de Estágio 
(Professores da disciplina de Odontologia em Saúde Coletiva) 

 
→ Planejar, coordenar e acompanhar as atividades desenvolvidas nos estágios;  
→ Estimular o compromisso ético e moral dos estagiários nos serviços com os trabalhadores e 

usuários; 
→ Desenvolver atividades de Integração Ensino-Serviço para a contínua aproximação entre 

academia e serviços; 
→ Reunir-se com os Preceptores de Estágio, ao término de cada semestre letivo, ou quando 

se fizer necessário, para avaliação das estratégias utilizadas no estágio supervisionado;  
→ Desenvolver o senso crítico para a avaliação da realidade do mercado de trabalho e das 

condições e necessidades de saúde da população; 
→ Coordenar os encontros presenciais para acompanhar o desempenho do estudante 

estagiário nas áreas de conhecimento exigidas no Projeto Pedagógico do Curso; 
→ Acompanhar e problematizar a vivência do estagiário nos serviços na modalidade EaD 

(Ensino a Distância), utilizando a plataforma Moodle 
→ Realizar visitas in loco, quando necessário, para supervisionar os estágios;  
→ Receber, analisar e avaliar os documentos obrigatórios exigidos para o estágio obrigatório;  
→ Proceder à avaliação global dos estágios; 

  

ESTÁGIO III

SISTEMA 
ÚNICO DE 

SAÚDE

ATENÇÃO 
PRIMÁRIA

UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE

PRONTO ATENDIMENTO

MÉDIA 
COMPLEXIDADE

CENTRO DE 
ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS

CONTEINER 
ODONTOLÓGICO

ALTA 
COMPLEXIDADE

HOSPITAL

PLANEJAMENTO 
E GESTÃO

SECRETARIA DE 
SAÚDE

COORDENADORIA 
REGIONAL DE SAÚDE

SERVIÇOS PÚBLICOS
AUTARQUIAS
FUNDAÇÕES

ALTA, MÉDIA E 
BAIXA 

COMPLEXIDADE
OUTROS SERVIÇOS

POSTO MÉDICO 
LEGAL-PML
SATIE/UFSM
CQVS/UFSM

FORÇAS 
ARMADAS
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Atribuições do Preceptor de Estágio 
(Profissional do serviço orientador do estagiário) 

 
→ Planejar, orientar, acompanhar e avaliar diretamente as atividades do estagiário, previstas 

no Plano de Atividades;  
→ Contribuir com o desenvolvimento de habilidades e competências do estagiário na sua área 

de atuação; 
→ Estimular o compromisso social e ético dos estagiários com a sociedade e na busca de 

soluções para as necessidades da população; 
→ Colocar à disposição dos estagiários os meios necessários à realização do trabalho de 

estágio;  
→ Compartilhar informações referentes ao estágio à Coordenação do Curso e aos Orientadores 

de Estágio, sempre que necessário;  
→ Solicitar esclarecimentos ou reuniões com os Orientadores e/ou Coordenador do Curso, 

quando necessário.  
 
Atribuições do Estagiário  
(Estudante do curso de Odontologia) 
 

→ Ter conhecimento e seguir as normas que regem a realização do estágio, antes de iniciar 
as atividades;  

→ Providenciar os documentos referentes ao estágio;  
→ Elaborar e executar o Plano de Atividades com o Preceptor de Estágio;  
→ Preencher e tramitar todos os documentos referentes ao estágio, conforme instruções dos 

professores orientadores; 
→ Tramitar ao orientador os documentos necessários (TCE e Plano de Atividades) antes de 

iniciar as atividades de estágio; 
→ Executar as atividades previstas no plano;  
→ Respeitar e obedecer às normas da Instituição ou Unidade Concedente de Estágio e à 

legislação pertinente ao estágio; 
→ Interagir com os preceptores de estágio pelo compartilhamento de saberes e práticas, como 

estímulo à educação permanente e continuada; 
→ Estabelecer comportamento ético e responsável em todas as atividades exercidas nos 

serviços; 
→ Solicitar orientações e acompanhamento do orientador sempre que se fizer necessário;  
→ Solicitar ao orientador a mudança do local de estágio, mediante justificativa, quando as 

normas estabelecidas e o planejamento não estiverem sendo seguidos;  
→ Elaborar e disponibilizar o Portfólios conforme cronograma; 
→ Elaborar e apresentar o Relatório Final de Estágio;  
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DOCUMENTOS VINCULADOS 
 

PARA INICIAR O ESTÁGIO 
 
1 Carta de Apresentação de Acadêmico (Apêndice 1): 

Necessário para a identificação do estudante no serviço onde pretende realizar o estágio. 
Deve estar assinado pela (o) coordenadora (r) do curso.  

2 Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório - TCE (Apêndices 2 e 3): 
É o contrato formal obrigatório de estágio a ser firmado entre o aluno e a instituição 
concedente, com a interveniência da UFSM que estabelece a relação de estágio do 
estudante com o serviço onde realizará as atividades. Todos os campos devem ser 
preenchidos, e assinado pelas partes correspondentes (instituição de ensino, instituição 
concedente, estagiário) antes do início efetivo do estágio.  
No documento há necessidade de descrição das atividades que o estagiário poderá realizar 
no serviço de saúde. É elaborado e preenchido conjuntamente com o preceptor do 
estagiário. O plano deve estar em consonância com as atividades realizadas durante o 
estágio e tem como finalidade orientar o estagiário no desenvolvimento de seu trabalho, 
bem como servir de instrumento para o acompanhamento, controle e avaliação de seu 
desempenho. O TCE Específico (Apêndice 3) deve ser utilizado para estágios nos serviços 
de saúde da Prefeitura de Santa Maria.  

3 Declaração de adequação das instalações da parte concedente (Apêndice 4):  
Esta declaração deverá ser anexada ao termo de compromisso no caso de estágios não 
vinculados a convênios. 

4 Comprovante de vacinas 
5 Apólice de Seguro:  

Os estagiários serão incluídos, pela coordenação do curso, em apólice de seguro contra 
acidentes pessoais. A apólice é disponibilizada na página eletrônica da Pró-Reitoria de 
Administração.  

 
DURANTE O ESTÁGIO 

 
6 Portfólios (Apêndice 5): 

Deverão ser elaborados 03 (três) portfólios ao longo do período de estágio, enviados, via 
Moodle, antes dos encontros mensais conforme cronograma e orientação do orientador. 

7 Registro de Frequência (Apêndice 6): 
A frequência do estagiário deve ser registrada pelo preceptor e entregue ao professor 
orientador ao término do estágio no serviço. 

8 Termo de Aditamento ao Termo de Compromisso de Estágio (Apêndice 7): 
Deverá ser incorporado ao processo de estágio quando houver necessidade de adicionar 
informações sobre alterações no TCE vigente, como datas, carga horária, orientadores, 
preceptores e plano de atividades. 

9 Termo de Rescisão ao Termo de Compromisso de Estágio (Apêndice 8): 
Documento que registra o término do estágio antes do previsto mediante decisão voluntária 
de qualquer uma das partes. 
 
PARA FINALIZAR O ESTÁGIO 
 

10 Avaliação do preceptor (Apêndices 9): 
A ficha de avaliação do estagiário deve ter todos os campos preenchidos e assinada pelo 
preceptor. Será entregue ao professor orientador ao término do estágio. O preceptor 
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poderá realizar uma avaliação parcial de caráter qualitativa, para acompanhamento do 
desempenho do estagiário no serviço. 

11 Relatório de Atividades de Estágio (Apêndice 10): 
O Relatório Final deverá conter o registro sumarizado dos locais, preceptores e carga 
horária cumprida de todo o período de estágio realizado pelo estudante. É complementado 
pelas reflexões do estudante referente à experiência no mundo do trabalho e o impacto na 
sua formação profissional. 
 

CARGA HORÁRIA E PROCESSO DE TRABALHO 
 

O estágio curricular obrigatório deve ser cumprido dentro do período letivo de 15 semanas. O 
Estágio III compreende 510h, mas o estudante pode optar em acrescentar mais 45h 
correspondentes ao Estágio I, totalizando 555h nesta modalidade.  

É permitido antecipar parte da carga horária nas férias letivas que antecedem ao 10º semestre, 
realizando até 30% (166h) do total da carga horária a ser cumprida. O estágio no período de férias 
só poderá ser iniciado na primeira semana após as avaliações finais previstas no calendário 
acadêmico. 

A jornada de atividade em estágio poderá ocorrer em até 40 horas semanais, em períodos em que 
não estão previstas atividades presenciais no curso. 

No Apêndice 9 constam simulações para a distribuição da carga horária em até três situações 
diferentes, de forma a cumpri-la no período letivo de 15 semanas. 

As sugestões de atividades que o estagiário deve desenvolver estão na tabela do Apêndice 10.  É 
critério do preceptor a designação para cada tarefa de acordo com o serviço e a capacidade do 
estagiário em desenvolvê-la. Os percentuais destacados na primeira coluna devem ser 
considerados, de modo que o estagiário possa ter experiências de trabalho em todas as dimensões 
do cuidado em saúde. 

O estudante poderá buscar diferentes campos de estágio durante o período de estágio, todavia 
deve priorizar parte da carga horária em serviços de atenção primária do Sistema Único de Saúde, 
conforme indicação do Projeto Pedagógico do Curso.  

Para que haja aproveitamento do período destinado ao aprendizado em serviço, e em consonância 
com o processo de trabalho do preceptor, recomenda-se que o estagiário permaneça pelo menos 
4 (quatro) turnos semanais em cada campo de estágio e no mínimo 1 (um) mês no serviço (deve 
ser ajustado com o profissional do serviço). Não é recomendado que o estudante tenha mais de 4 
campos diferentes de estágio. 

 

SUPERVISÃO PRESENCIAL 
 

Os Encontros Presenciais têm o objetivo de promover um acompanhamento das atividades 
realizadas pelos estagiários nas instituições concedentes, assim como proporcionar uma reflexão 
sobre o estágio e possibilitar a troca de experiência entre os estudantes matriculados na 
disciplina. Os estagiários deverão comparecer no curso, mensalmente, em datas previamente 
agendadas, e esta presença será computada na carga horária do estágio. 
Serão realizados 4 (quatro) encontros presenciais para os estudantes matriculados em Estágio I e 
III, em datas e horários a serem definidos oportunamente pela disciplina de Odontologia em Saúde 
Coletiva. A presença nesse encontro é obrigatória para validação da frequência e carga horária 
no estágio.  
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Nestes encontros são socializadas as experiências de estágio por meio de discussão de casos e 
situações vivenciadas no mundo do trabalho. Busca-se a resolução de problemas técnicos e 
conceituais por meio de orientações dos professores. 
Os professores orientadores manterão encontros regulares com os profissionais preceptores de 
estágio, com o objetivo de viabilizar a educação permanente e proporcionar a troca de 
experiências e informações relativas ao processo de estágio em serviços, retroalimentando os 
sujeitos e as instituições envolvidas. 
 

REQUISITOS PARA APROVAÇÃO NA DISCIPLINA DE ESTÁGIO 
 

É obrigatório o cumprimento da carga horária total prevista no Estágio Curricular Obrigatório. O 
Estágio I e III prevê avaliação de aproveitamento e poderá reprovar o aluno que não cumprir com 
os requisitos mínimos para aprovação. Serão considerados na avaliação: cumprimentos dos prazos 
de entrega de documentos, frequência e avaliação do preceptor.  

1. Cumprimento dos prazos de entrega dos documentos vinculados ao Estágio 
Obrigatório  

 
Com exceção dos Portfólios (enviados por Moodle ao professor orientador) os documentos devem 
ser enviados via PEN-SIE aos professores orientadores. Atrasos na entrega de documentos podem 
implicar em ajustes na frequência e na nota da disciplina. A falta de documentação reprovará o 
estudante. O estudante que cometer atos irregulares na produção da documentação do Estágio 
Curricular Obrigatório será reprovado e sujeito às penalidades previstas no Regimento Geral da 
UFSM.  
 

2. Frequência 
Integralização da carga horária prevista e participação nos encontros presenciais, determinados 
previamente no calendário letivo de cada semestre. 
 

3. Avaliação do Preceptor  
Avaliação e Cumprimento de carga horária pelo preceptor do estagiário. 
 

4. Entrega e defesa do Relatório de Atividades 
 

 
COMPOSIÇÃO DA AVALIAÇÃO 

 
1ª NOTA  2ª NOTA 

Avaliação do Preceptor* 10,0 

Documentos de estágio  3,0 
Portfólios (2) 1,0 X 2 
Relatório de Atividades + Frequência  1,0 
Encontros Mensais (3) 1,0 X 3 
Defesa de Relatório de Estágio 1,0 

 

*No caso de mais de um campo de estágio, será realizada média aritmética das avaliações dos diferentes 
preceptores. 
 
MAIS INFORMAÇÕES NO APÊNDICE 11.  
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Apêndice 1 
 

Carta de Apresentação do Estagiário 
 

 

 

 

Santa Maria, dia de mês de ano 

 

Da: Coordenação do Curso de Odontologia 

Ao: Responsável pela Unidade de Serviço de Saúde 

Assunto: Apresentação de Estagiários 

Prezado senhor (a): 

 

Informamos que o(a) acadêmico (a) nome do estudante matrícula nº número da 

matrícula está autorizado (a) a realizar o Estágio Curricular Obrigatório previsto no Projeto 

Pedagógico do curso de Odontologia, cujo conteúdo pode ser acessado no endereço eletrônico do 

curso (Odontologia – Curso de Graduação – Campus Centro – UFSM) . 

Um contato para informações e esclarecimentos poderá ser feito pelo telefone 

(55) 3220-9272  ou por e-mail: odontologia@ufsm.br. 

 

Respeitosamente, 

 

_______________________________________ 

Prof.(a) Coordenador(a) do Curso de Odontologia 

 
 
 

  

Universidade Federal de Santa Maria 
Centro de Ciências da Saúde 

Curso de Odontologia 

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/odontologia/


11 
 

Apêndice 2 

Termo de Compromisso de Estágio - Geral 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Universidade Federal de Santa Maria Campus: Santa Maria 

CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Endereço: Avenida Roraima, 1000 

Bairro: Camobi 

Cidade: Santa Maria Estado: (RS) CEP: 97105-900 

REPRESENTADA NESTE INSTRUMENTO PELO(A) ORIENTADOR(A) DE ESTÁGIO 

Professor(a): completar com nome do(a) orientador(a) 

Lotação: completar com Departamento e Unidade de Ensino(a) Siape: completar 

Telefone: completar E-mail: completar 

PARTE CONCEDENTE 

Razão Social: completar 

CNPJ: completar 

Endereço: completar 

Bairro: completar 

Cidade: completar Estado: completar CEP: completar 

Telefone: completar E--mail: completar 

Representada neste instrumento pelo(a) sr(a) [o(a) representante da parte concedente poderá ser supervisor(a)/preceptor(a) se devidamente 
habilitado(a)] 

Nome: [completar com nome do(a) profissional] 

Cargo do(a) representante: [completar] CPF: [completar] 

SUPERVISOR(A)/PRECEPTOR(A) DE ESTÁGIO 

Nome: completar com nome do(a) profissional 

Cargo: completar 

Nº Conselho de Classe: completar 

Formação e/ou experiência na área desenvolvida na relação de estágio: completar 

Telefone: completar E-mail: completar 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: completar 

CPF: completar 

Curso: completar Matrícula: completar Turno do Curso: Diurno 



12 
 

Endereço: completar 

Bairro: completar 

Cidade: completar Estado: completar CEP: completar 

Telefone: completar Email: completar 

 

As partes acima identificadas celebram o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, firmado nos 
termos da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Resolução UFSM nº 025, de 06 de setembro de 2010, que regulamenta 
os estágios no âmbito do ensino de graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), de acordo com as condições que 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Este instrumento tem por objetivo estabelecer as condições para a realização de ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO e particularizar a relação jurídica especial existente entre o(a) ESTAGIÁRIO(A), a PARTE CONCEDENTE e a 
UFSM. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O estágio obrigatório é um ato educativo supervisionado que visa à complementação do ensino 
e da aprendizagem do(a) estagiário(a), nos termos da Lei n. 11.788/2008 e do disposto no projeto pedagógico do curso de 
graduação em que o(a) estagiário(a) está matriculado(a). 

CLÁUSULA TERCEIRA – O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que observadas as 
disposições da Lei n° 11.788/08 e do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório. 

CLÁUSULA QUARTA – As atividades a serem desenvolvidas foram planejadas em comum acordo entre as partes e 
deverão ser executadas em respeito e conformidade ao plano que segue: 

 

Data de início das atividades: _____/_____/202__ 
Previsão de término: _____/_____/202__ 
Turno: (   ) Manhã       (   ) Tarde           (   ) Noite 
Carga horária semanal:  _______ horas 
(indicar/listar/descrever as atividades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1º – O horário das atividades será estabelecido de acordo com as conveniências mútuas, ressalvados os horários de 
aulas, de provas e de outros trabalhos acadêmicos. 

§ 2º – As atividades previstas neste plano poderão ser alteradas, mediante acordo entre as partes e aditamento a este 
termo de compromisso de estágio. 

§ 3º – O início das atividades de estágio ficará condicionado à formalização deste termo pelas partes envolvidas. 
CLÁUSULA QUINTA – Ficará assegurado ao(a) estagiário(a): 
a) recesso das atividades, preferencialmente em período de férias acadêmicas, nos termos do Art. 13 da Lei n° 

11.788/08, devendo ser remunerado proporcionalmente ao valor da bolsa (se houver); 
b) redução na carga horária em pelo menos à metade nos períodos estabelecidos no calendário acadêmico como 

avaliação parcial e/ou final; 
c) seguro contra acidentes pessoais, registrado conforme apólice número completar com o número, da Seguradora  

completar com o nome, contratado pela UFSM; 
CLÁUSULA SEXTA - A avaliação das instalações onde serão realizadas as atividades será feita a partir das informações 

prestadas no convênio pela parte concedente e/ou a partir de diligências, se necessário. 
CLÁUSULA SÉTIMA – O(A) estagiário(a) se comprometerá em cumprir o planejamento do estágio e informar 

imediatamente ao(à) professor(a) orientador(a) e à parte concedente qualquer imprevisto ou motivo de força maior que 
impossibilite a realização das atividades programadas, assim como qualquer alteração em sua situação acadêmica que leve à 
interrupção, suspensão ou cancelamento de atividade de estágio. 

CLÁUSULA OITAVA – O relatório de atividades deverá ser preenchido e assinado em prazo não superior a 6(seis) meses 
pelo(a) estagiário(a) e pela parte concedente, devendo ser apresentado pelo(a) estudante ao(à) professor(a) orientador(a), 
para fins de acompanhamento e avaliação. 

CLÁUSULA NONA – O(A) professor(a) orientador(a) ficará responsável por acompanhar e avaliar as atividades 
desenvolvidas, reorientando o(a) estagiário(a) para outro local em caso de não atendimento das disposições deste termo por 
qualquer uma das partes. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término do estágio, a parte concedente deverá apresentar ao(à) estagiário(a) o termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, para 
encaminhamento final ao(à) professor(a) orientador(a). 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O término do estágio ocorrerá: 
a) automaticamente, ao término do período previsto; 
b) por rescisão do Termo de Compromisso de Estágio, mediante decisão voluntária de qualquer uma das partes, 

firmada em termo próprio. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Este Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório poderá ser prorrogado mediante 

aditamento, a critério das partes envolvidas, desde que não ultrapasse 02 (dois) anos consecutivos. 
 

E assim, justos(as) e acordados(as), assinam este instrumento. 
 

Município, dia de     mês    de   ano. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

Estudante Estagiário(a) 

 

 

--------------------------------------------------- 
Representante da Parte Concedente  

(ou Preceptor) / cargo 

----------------------------------- 
Prof.(a) Orientador(a) de Estágio 

 

1 - Não é necessário assinar neste espaço se o processo for eletrônico;  

2 - Imprimir e assinar em três vias, caso o processo não seja eletrônico. 
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Apêndice 3 

Termo de Compromisso de Estágio - Específico 
Serviços de Saúde Pública (SUS) do município de Santa Maria 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Universidade Federal de Santa Maria Campus: Santa Maria 

CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Endereço: Avenida Roraima, 1000 

Bairro: Camobi 

Cidade: Santa Maria Estado: (RS) CEP: 97105-900 

REPRESENTADA NESTE INSTRUMENTO PELO(A) ORIENTADOR(A) DE ESTÁGIO 

Professor(a): completar com nome do(a) orientador(a) 

Lotação: completar com Departamento e Unidade de Ensino(a) Siape: completar 

Telefone: completar E-mail: completar 

PARTE CONCEDENTE 

Razão Social: Prefeitura Municipal de Santa Maria  CNPJ: 88488366/0001-00 

Local de realização das atividades: completar 

Endereço: completar 

Bairro: completar 

Telefone: completar E-mail: completar 

A Parte Concedente é representada neste instrumento por profissional do grupo NEPeS, devidamente habilitado e com 
assinatura eletrônica cadastrada junto ao Processo Eletrônico Nacional (PEN/SIE-UFSM) 

 

SUPERVISOR(A)/PRECEPTOR(A) DE ESTÁGIO 

Nome: completar com nome do(a) profissional 

Cargo: completar 

Nº Conselho de Classe: completar 

Formação e/ou experiência na área desenvolvida na relação de estágio: completar 

Telefone: completar Email: completar 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: completar 

CPF: completar 

Curso: completar Matrícula: completar Turno do Curso: Diurno 

Endereço: completar 

Bairro: completar 
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Cidade: completar Estado: completar CEP: completar 

Telefone: completar Email: completar 

 

As partes acima identificadas celebram o presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório, firmado nos 
termos da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008, e da Resolução UFSM nº 025, de 06 de setembro de 2010, que regulamenta 
os estágios no âmbito do ensino de graduação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), de acordo com as condições que 
seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Este instrumento tem por objetivo estabelecer as condições para a realização de ESTÁGIO 
OBRIGATÓRIO e particularizar a relação jurídica especial existente entre o(a) ESTAGIÁRIO(A), a PARTE CONCEDENTE e a 
UFSM. 

CLÁUSULA SEGUNDA – O estágio obrigatório é um ato educativo supervisionado que visa à complementação do ensino 
e da aprendizagem do(a) estagiário(a), nos termos da Lei n. 11.788/2008 e do disposto no projeto pedagógico do curso de 
graduação em que o(a) estagiário(a) está matriculado(a). 

CLÁUSULA TERCEIRA – O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, desde que observadas as 
disposições da Lei n° 11.788/08 e do presente Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório. 

CLÁUSULA QUARTA – As atividades a serem desenvolvidas foram planejadas em comum acordo entre as partes e 
deverão ser executadas em respeito e conformidade ao plano que segue: 

 

Data de início das atividades: _____/_____/202__ 
Previsão de término: _____/_____/202__ 
Turno: (   ) Manhã       (   ) Tarde           (   ) Noite 
Carga horária semanal:  _______ horas 
(indicar/listar/descrever as atividades) 
 

 

 

 

 

 

 

 

§ 1º – O horário das atividades será estabelecido de acordo com as conveniências mútuas, ressalvados os horários de 
aulas, de provas e de outros trabalhos acadêmicos. 

§ 2º – As atividades previstas neste plano poderão ser alteradas, mediante acordo entre as partes e aditamento a este 
termo de compromisso de estágio. 

§ 3º – O início das atividades de estágio ficará condicionado à formalização deste termo pelas partes envolvidas. 

CLÁUSULA QUINTA – Ficará assegurado ao(a) estagiário(a): 

d) recesso das atividades, preferencialmente em período de férias acadêmicas, nos termos do Art. 13 da Lei n° 
11.788/08, devendo ser remunerado proporcionalmente ao valor da bolsa (se houver); 

e) redução na carga horária em pelo menos à metade nos períodos estabelecidos no calendário acadêmico como 
avaliação parcial e/ou final; 

f) seguro contra acidentes pessoais, registrado conforme apólice número completar com o número, da Seguradora 
completar com o nome, contratado pela UFSM; 

CLÁUSULA SEXTA - A avaliação das instalações onde serão realizadas as atividades será feita a partir das informações 
prestadas no convênio pela parte concedente e/ou a partir de diligências, se necessário. 

CLÁUSULA SÉTIMA – O(A) estagiário(a) se comprometerá em cumprir o planejamento do estágio e informar 
imediatamente ao(à) professor(a) orientador(a) e à parte concedente qualquer imprevisto ou motivo de força maior que 
impossibilite a realização das atividades programadas, assim como qualquer alteração em sua situação acadêmica que leve à 
interrupção, suspensão ou cancelamento de atividade de estágio. 

CLÁUSULA OITAVA – O relatório de atividades deverá ser preenchido e assinado em prazo não superior a 6(seis) meses 
pelo(a) estagiário(a) e pela parte concedente, devendo ser apresentado pelo(a) estudante ao(à) professor(a) orientador(a), 
para fins de acompanhamento e avaliação. 

CLÁUSULA NONA – O(A) professor(a) orientador(a) ficará responsável por acompanhar e avaliar as atividades 
desenvolvidas, reorientando o(a) estagiário(a) para outro local em caso de não atendimento das disposições deste termo por 
qualquer uma das partes. 
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CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término do estágio, a parte concedente deverá apresentar ao(à) estagiário(a) o termo de 
realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho, para 
encaminhamento final ao(à) professor(a) orientador(a). 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O término do estágio ocorrerá: 

c) automaticamente, ao término do período previsto; 
d) por rescisão do Termo de Compromisso de Estágio, mediante decisão voluntária de qualquer uma das partes, 

firmada em termo próprio. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Este Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório poderá ser prorrogado mediante 

aditamento, a critério das partes envolvidas, desde que não ultrapasse 02 (dois) anos consecutivos. 

E assim, justos(as) e acordados(as), assinam este instrumento. 

 

Município, dia de     mês    de   ano. 

 

 

---------------------------------------------------------- 

Estudante Estagiário(a) 

 

 

 

--------------------------------------------------- 
Representante da Parte Concedente  

(ou Preceptor) / cargo 

--------------------------------------- 
Prof.(a) Orientador(a) de Estágio 

 
1 - Não é necessário assinar neste espaço se o processo for eletrônico;  

2 - Imprimir e assinar em três vias, caso o processo não seja eletrônico 
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Apêndice 4 

Declaração de adequação das instalações da parte concedente 
 

[documento não obrigatório se já houver a referida declaração em convênio celebrado entre 
as partes] 

PARTE CONCEDENTE  
Razão Social: [completar]  
CNPJ: [completar]  
Endereço: [completar]  
Bairro: [completar]  
Cidade: [completar]  Estado: [completar]  CEP: [completar]  
Telefone: [completar]  Email: [completar]  
ESTAGIÁRIO(A)  
Nome: [completar]  
CPF: [completar]  
Curso: [completar]  Matrícula: [completar]  Turno do Curso: [completar]  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A parte concedente de estágio acima identificada DECLARA que as instalações ofertadas para 
o desenvolvimento das atividades de estágio do(a) estagiário(a) é adequada a sua formação cultural e profissional, nos termos 
da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008.  

CLÁUSULA SEGUNDA – Esta declaração deve ser anexada ao termo de compromisso de estágio celebrado entre as 
partes.  

CLÁUSULA TERCEIRA – A Universidade Federal de Santa Maria poderá, a qualquer tempo, visitar as instalações da 
parte concedente a fim de acompanhar e/ou conferir a adequação das instalações para o desenvolvimento das atividades de 
estágio.  

 
Município, dia de mês de ano. 

 
 
 

__________________________ 
(completar com nome)  

(completar com cargo do(a) representante da parte concedente) 
Representante da Parte Concedente 

 
 
 

1 - Não é necessário assinar neste espaço se o processo for eletrônico;  

2 - Imprimir e assinar em três vias, caso o processo não seja eletrônico. 
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Apêndice 5 

Portfólio 
 

O Portfólio é um documento que registra o percurso desenvolvido pelo estagiário, constituindo 
um instrumento de construção de conhecimento. É uma forma de aprendizado e de 
aprofundamento das observações e vivências por meio de diagnóstico, acompanhamento e 
avaliação de um trabalho desenvolvido, com forte caráter reflexivo e crítico. 

São registros oriundos de diversas fontes: observações, diálogos, experiências, depoimentos de 
pessoas, livros, revistas, jornais, internet, entre outros, baseados em anotações da experiência 
cotidiana do estágio, ou seja, dos momentos de aprendizagem. Devem seguir uma ordem 
cronológica de ocorrência dos fatos. 

Quem elabora o Portfólio registra, constantemente, uma seleção de momentos do seu trabalho, 
as suas dúvidas e as suas conquistas, o que leva à descoberta do mundo do conhecimento. 

Os registros podem ser: 

 Entrevistas, gráficos, tabela de dados, textos, desenhos, frases, fotos, vídeo, reflexões, 
análises, depoimentos...; 

 Temas selecionados e abordados no dia a dia do processo de trabalho do estágio; 
 Memórias (diárias, semanais, quinzenais ou mensais): registros narrativos das práticas, 

dos encontros, da observação das situações de aprendizagem, seus sucessos e fracassos; 
 Metas e objetivos para completar sua formação; 
 E tudo o que impactou, ou não, na sua formação, desde o primeiro até o último semestre. 

 
Organização básica: 

1. Introdução 
2. Desenvolvimento 
3. Considerações finais 
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Apêndice 6 

Registro de frequência 
 

Local:  ..............................................................................................  
Estagiário:  .........................................................................................  
Preceptor: .........................................................................................  
 

Data Quantidade de horas Assinatura do Preceptor 
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Apêndice 7 

Termo de Aditamento 
 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 

TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 

PROCESSO DE ESTÁGIO Nº (NUP) [se houver]: [completar] 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

Razão Social: Universidade Federal de Santa Maria Campus: [completar] 

CNPJ: 95.591.764/0001-05 

Representada neste instrumento pelo(a) orientador(a) de estágio 

Professor(a): [completar] 

Lotação: [completar] Siape: [completar] 

Telefone: [completar] Email: [completar] 

PARTE CONCEDENTE 

Razão Social: [completar] 

CNPJ: [completar] 

Telefone: [completar] Email: [completar] 

ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: [completar] 

CPF: [completar] 

Curso: [completar] Matrícula: [completar] Turno do Curso: [completar] 

Telefone: [completar] Email: [completar] 
Nos termos da Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, as partes acima identificadas 

firmam este Termo Aditivo, a ser incorporado ao respectivo Termo de Compromisso de Estágio 
Obrigatório/Não Obrigatório. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Este Termo Aditivo altera o Termo de Compromisso de Estágio 
na(s) condição(ões) a seguir: (selecionar as cláusulas devidas e excluir as demais):  

(   ) Prorroga o Termo de Compromisso de Estágio por ____dias, a contar de ___/___/20___, 
passando a atividade de estágio a ter previsão de término em ___/___/20____, considerando 
o já comprovado cumprimento das atividades anteriores, com base no(s) relatório(s) 
apresentado(s); 

(   ) Altera as atividades de estágio conforme o plano que segue: 

 

 

 

 



21 
 

 

(  ) Suspende o estágio pelo período de ___/___/20___, com data de retomada das atividades 
previstas a contar de ___/___/20___, e desenvolvimento até a vigência final prevista no 
Termo de Compromisso de Estágio; 

(  ) Altera a carga horária do estágio de ______ horas semanais para  ______ horas semanais, 
observada a compatibilidade com as demais atividades acadêmicas do(a) estagiário(a); 

(   ) Altera o(a) professor(a) orientador(a) de estágio para: 

 
Professor(a) Orientador(a) de Estágio 

Professor(a): [completar] 

Lotação: [completar] 

Telefone: [completar] Email: [completar] 
 

( ) Altera o(a) Supervisor(a)/Preceptor(a) de Estágio da Parte Concedente para: 
 

Supervisor(a)/Preceptor(a) de estágio 

Nome: [completar] 

Cargo: [completar] 

Nº Registro Profissional/Conselho de Classe (se houver): [completar] 

Formação ou experiência na área desenvolvida na relação de estágio: [completar] 

Telefone: [completar] Email: [completar] 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Permanecem inalteradas e revalidadas as demais disposições do 
Termo de Compromisso de Estágio que não tenham sido expressamente alteradas por este 
Termo Aditivo. 

Município, dia de mês de ano. 
 

 

Estudante (completar com nome) 

Estagiário(a) 

 

(completar com nome) 

(completar com cargo do(a) representante da parte concedente) 

Representante da Parte Concedente 

 

Prof(a) (completar com nome) 

Orientador(a) de Estágio 
(1 - não é necessário assinar neste espaço se o processo for eletrônico; 2 - imprimir e assinar em três vias, caso o 
processo não seja eletrônico) 
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Apêndice 8 

Termo de Rescisão 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 

 

TERMO DE RESCISÃO AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

PROCESSO DE ESTÁGIO Nº (NUP) [se houver]: [completar] 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Razão Social: Universidade Federal de Santa Maria Campus: [completar] 
CNPJ: 95.591.764/0001-05 
Representada neste instrumento pelo(a) orientador(a) de estágio 
Professor(a): [completar] 
Lotação: [completar] Siape: [completar] 
Telefone: [completar] Email: [completar] 
PARTE CONCEDENTE 
Razão Social: [completar] 
CNPJ: [completar] 
Telefone: [completar] Email: [completar] 
ESTAGIÁRIO(A) 
Nome: [completar] 
CPF: [completar] 
Curso: [completar] Matrícula: [completar] Turno do Curso: [completar] 
Telefone: [completar] Email: [completar] 
As partes acima identificadas decidem firmar o presente Termo de Rescisão ao Termo de 
Compromisso de Estágio, mediante cláusulas e motivações que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Extinguem-se, a partir de ____/____/20___, os efeitos do supramencionado Termo 
de Compromisso de Estágio. 

CLÁUSULA SEGUNDA – A presente rescisão é realizada conforme o previsto na cláusula décima primeira 
do Termo de Compromisso de Estágio, em razão de não prevalecer a integralidade de seus efeitos e o 
interesse inicial ajustado entre as partes envolvidas. 

CLÁUSULA TERCEIRA - A partir da data fixada do presente termo de rescisão, desobrigam-se as partes 
do cumprimento das demais cláusulas firmadas no termo de compromisso de estágio, sem prejuízo da 
prestação de contas e entrega de relatórios/termos que for devida. 

 

Pelo exposto, é firmado o presente Termo de Rescisão, que deverá integrar o processo de estágio 
e ser notificado ao(à) estagiário(a) e demais partes envolvidas, para ciência e observância. 

 

Local e data: ______________________________, /____/____/20___ 
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_____________________________________ 

Nome do(a) proponente da rescisão 

 

Ciência das demais partes envolvidas: 

________________________________ 

 

________________________________ 

(1 - não é necessário assinar neste espaço se o processo for eletrônico; 2 - imprimir e assinar em três vias, caso o processo não seja eletrônico 
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Apêndice 9 

Avaliação do estagiário 
Prezado(a) preceptor(a): 

Favor avaliar o(a) estagiário(a), seja individualmente ou em equipe, levando em consideração os 
itens apresentados abaixo, relacionadas ao período em que esteve sob sua supervisão.  

Para cada item, assinale na escala de pontuação o número que representa seu desempenho - 1 [pior 
desempenho] a 5 [desempenho máximo].  

 

Nome do estagiário(a):______________________________ 

ITENS  Pontos Não se 
aplica 

1 Cumprimento das atividades: quantidade de tarefas e atividades cumpridas, 
considerando o Plano de Ação e condições para sua execução. 

1    2    3    4    5 

 

 

2 Desempenho: qualidade do trabalho tendo em vista o que seria desejável. 1    2    3    4    5  

3 Criatividade: capacidade de sugerir, projetar ou executar modificações ou 
inovações. 

1    2    3    4    5  

4 Conhecimentos: domínios demonstrados no desenvolvimento das atividades 
programadas. 

1    2    3    4    5  

5 Interesse e iniciativa: disposição demonstrada para aprender e desenvolver 
suas atividades. 

1    2    3    4    5  

6 Assiduidade e pontualidade: frequência e cumprimento do horário de 
estágio. 

1    2    3    4    5  

7 Disciplina e Ética profissional: observância das normas e regulamentos 
internos da Entidade. 

1    2    3    4    5  

8 Sociabilidade: facilidade de se comunicar com os colegas e de se integrar ao 
ambiente de trabalho. 

1    2    3    4    5  

9 Cooperação: disposição de cooperar com os colegas e atender as atividades 
solicitadas. 

1    2    3    4    5  

10 Responsabilidade com o patrimônio: zelo pelo material, equipamentos e 
bens colocados à sua disposição. 

1    2    3    4    5  

11 Responsabilidade profissional: Cumpre com suas tarefas sem a necessidade 
de ser lembrado. 

1    2    3    4    5 

 

 

12 Comportamento/postura: Apresenta comportamento adequado ao lidar com 
a equipe e usuários. 

1    2    3    4    5 

 

 

13 Acolhimento do paciente:  Procura tratar bem o usuário visando dar uma 
resposta à sua necessidade. 

1    2    3    4    5 

 

 

14 Vestimenta: Apresenta-se adequadamente na local de estágio. 
1    2    3    4    5 

 

 

15 Biossegurança: É cuidadoso para evitar quebra de biossegurança. 
1    2    3    4    5 

 

 

16 Prontuário/encaminhamento/ fichas: O aluno preenche as fichas 
corretamente. 

1    2    3    4    5 

 

 

17 Orientações: O aluno sempre procura orientar o usuário/ paciente 
adequadamente. 

1    2    3    4    5 

 

 

18 Relação preceptor x estagiário: O aluno procurou ter uma boa relação com 
seu preceptor. 

1    2    3    4    5 
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Comentários livres: 
   

NOTA FINAL:________ 

 
Declaro para fins de comprovação de Estágio Curricular Obrigatório que o(a) estagiário(a) acima avaliado 

cumpriu...............horas de atividades no período de ...................a.......................  

___________________________________ 
       Nome do(a) preceptor(a) 

___________________________________ 
          Assinatura e Carimbo 

 
Data: ......../......../.......... 
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Apêndice 10 

 
Relatório de Atividades de Estágio 

 
Preenchido pelo(a) Estagiário(a) e pelo(a) Supervisor(a)/Preceptor(a) de cada local de estágio (Parte Concedente) e apresentado 
ao(à) professor(a) orientador(a). 

NÚMERO DO PROCESSO DE ESTÁGIO (NUP) [se houver]: [completar] 
ESTAGIÁRIO(A) 

Nome: [completar]  
CPF: [completar]  
Curso: [completar]  Matrícula: [completar]  Turno: [completar]  
Telefone: [completar]  Email: [completar]  

PARTE CONCEDENTE 
Razão Social: [completar]  
CNPJ: [completar]  
Telefone: [completar]  Email: [completar]  

SUPERVISOR(A)/PRECEPTOR(A) DE ESTÁGIO 
Nome: [completar]  
Cargo: [completar]  
Telefone: [completar]  Email: [completar]  
RELATÓRIO REFERENTE AO PERÍODO DE  
Dia de mês de 20___ a dia de mês de 20___  
Carga horária total desenvolvida no período: _______ horas  

INFORMAÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO(A) ESTAGIÁRIO(A) 
Faça uma breve apresentação do campo de estágio (parte concedente). Mencione as principais atividades, os 
produtos e/ou serviços desenvolvidos e indique outras informações que considere relevantes (nº de colaboradores, 
estrutura, metas etc.).  
 
Faça uma apreciação sobre o desenvolvimento do estágio. Descreva as atividades realizadas no período, 
considerando o que foi planejado, bem como os limites e os desafios vivenciados.  
 
Considerando as atividades realizadas até o momento, relate como o desenvolvimento do estágio tem 
contribuído/contribuiu para a sua formação e como as disciplinas realizadas ao longo do curso de graduação ao 
auxiliaram no desempenho das tarefas no ambiente profissional.  
 

Outras observações (opcional).  

INFORMAÇÕES A SEREM PREENCHIDAS PELO(A) SUPERVISOR(A)/PRECEPTOR(A)  

Descreva a atuação do(a) estagiário(a), considerando o planejamento elaborado e o domínio teórico-prático 
necessário para o desenvolvimento das atividades, bem como os limites e os desafios vivenciados no ambiente 
profissional.  
 
Descreva a atuação do(a) estagiário(a) em termos de responsabilidade e pontualidade no desenvolvimento das 
tarefas, indicando também se houve comportamento proativo na solução de problemas e no envolvimento com a 
equipe de trabalho.  

 

Outras observações (opcional).  

Continua 

Município, dia de mês de ano. 

________________________ 
Assinatura do(a) Estagiário(a) 

________________________ 

Assinatura do(a) Supervisor(a) Preceptor(a) 

________________________________________________ 

Ciência do(a) Professor(a) Orientador(a) 
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QUADRO RESUMO DOS LOCAIS DE ESTÁGIO 

Substitua o texto em cinza com suas informações. Acrescente linhas se necessário. 

Tipo de serviço Nome do 
serviço 

Cidade/ 
UF Preceptor/Atuação Período Carga 

Horária 
Pronto 
Atendimento XXXXX XXXXX XXXX 01/02/2018 a 

03/06/2018 102h 

ESF XXXX XXXXX XXXX 01/02/2018 a 
03/06/2018 44h 

Gestão XXXXX XXXX XXXX 07/05/2018 a 
27/05/2018 20h 

Projetos xxxxx xxxxxx xxxxx 07/05/2018 a 
27/05/2018 45h 

      
      

TOTAL DA CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO EM SERVIÇOS PÚBLICOS 525h 
TOTAL DA CARGA HORÁRIA DE ESTÁGIO EM SERVIÇOS PRIVADOS 3Oh 

TOTAL GERAL 555h 
 

1 - Não é necessário assinar neste espaço se o processo for eletrônico;  

2 - Imprimir e assinar em três vias, caso o processo não seja eletrônico 
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Apêndice 11 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

Simulação para adequação e cumprimento da carga horária 
 

1 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
MANHÃ 4 4 4 4 4 
TARDE 4 4 TCC 4 4 

 
9 turnos de trabalho X 4 horas semanais = 36 horas/semana X 15 semanas = 540 horas 
Adiantamento no período de férias: 166 horas 
TOTAL = 706 horas  Excedente: 151 horas  
 

2 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
MANHÃ 4 4 4 4 4 
TARDE  4 TCC 4  
NOITE* 4  4  4 

* OU SÁBADO/DOMINGO 
 
7 turnos de trabalho X 4 horas semanais = 28 horas/semana X 15 semanas = 420 horas DIURNO 
3 turnos de trabalho X 4 horas semanais = 12 horas/semana X 15 semanas = 180 horas NOTURNO/SAB-DOM 
TOTAL: 600 horas  Excedente: 45 
 

3 SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA 
MANHÃ 6 6 6 6 6 
TARDE   TCC   
NOITE* 2 2 2  2 

* OU SÁBADO/DOMINGO 
 
5 turnos de trabalho X 6 horas semanais = 30 horas/semana X 15 semanas = 450 horas DIURNO 
4 turnos de trabalho X 2 horas semanais = 8 horas/semana X 15 semanas = 120 horas NOTURNO/SAB-DOM 
TOTAL: 570 horas  Excedente: 15 
 

Prever SEMPRE que FALTAS nos serviços exigem recuperação dentro do período de 15 semanas do 
semestre letivo. 
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Atividades do estagiário 

 
ATIVIDADES/ 

LOCAIS 

Clínicas 
(Consultório) 

60% 

Extra clínicas 
(Núcleo) 

30% 

Extra clínicas 
(Campo) 

10% 

UBS  
 

• Atendimento 
programado  

• Pronto atendimento 
• Urgências 

• Levantamento 
epidemiológico 

• Classificação e Estratificação 
de risco 

• Programa Saúde na Escola 
• Restauração Atraumática 
• Escovação supervisionada 
• Educação em saúde (grupos, 

sala de espera etc.) 

• Educação em saúde nos 
coletivos sociais 

• Gestão de Insumos (material, 
equipamento, agendamento, 
registro de procedimentos, 
encaminhamento) 

UBSF  
 

• Atendimento 
programado  

• Pronto atendimento 
• Urgências 

• Levantamento 
epidemiológico 

• Classificação e Estratificação 
de risco 

• Programa Saúde na Escola 
• Restauração Atraumática 
• Escovação supervisionada 
• Educação em saúde (grupos, 

sala de espera etc.) 

• Projeto Terapêutico Singular 
• Visita Domiciliar 
• Acolhimento 
• Reunião de equipe 
• Educação em saúde nos 

coletivos sociais 
• Gestão de Insumos (material, 

equipamento, agendamento, 
registro de procedimentos, 
encaminhamento) 

CEO  
 

Atendimento programado: 
• Periodontia 
• Endodontia 
• Cirurgia 
• Portadores de 

deficiência 
• Estomatologia 

• Escovação supervisionada 
• Educação em saúde (sala de 

espera etc.) 

• Educação em saúde nos 
coletivos sociais 

• Gestão de Insumos (material, 
equipamento, agendamento, 
registro de procedimentos, 
encaminhamento) 

PA • Pronto atendimento 
• Urgências 

• Escovação supervisionada 
• Educação em saúde (sala de 

espera etc.) 

• Educação em saúde nos 
coletivos sociais 

• Gestão de Insumos (material, 
equipamento, agendamento, 
registro de procedimentos, 
encaminhamento) 

GESTÃO  

• Planejamento de ações 
• Elaboração de 

protocolos/fluxos 
• Regulação 
• Gestão de insumos 
• Compras/licitação 
• Orçamento 
• Integração com demais 

políticas de saúde 
• Educação permanente 

• Planejamento de ações 
• Elaboração de 

protocolos/fluxos 
• Regulação 
• Gestão de insumos 
• Compras/licitação 
• Orçamento 
• Integração com demais 

políticas de saúde 
• Educação permanente 

* Nos demais locais de estágio, sugere-se, o quanto possível, esta organização de processo de trabalho. 
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Sumário dos procedimentos de estágio 

 
→ Após aprovação e assinatura da(o) professora(or) orientadora(o) o estágio pode ser iniciado. 

No primeiro dia de estágio leve ao local de trabalho o formulário de Registro de Frequência 
e o formulário de Avaliação do(a) Preceptora(or) 

→ Compete aos estudantes a definição do local de estágio, fundamentado em suas 
prioridades, observando as exigências da entidade concedente do estágio, as diretrizes 
estabelecidas pelo curso e de acordo com a Lei de Estágio. 

→ O estágio poderá ser desenvolvido em qualquer região do Brasil, sendo as despesas de 
transporte, hospedagem e alimentação, às expensas do estudante ou da empresa ou 
instituição concedente do estágio. Também poderá ser realizado em outro país, desde que 
os custos relativos a deslocamento, seguridade, hospedagem e alimentação ocorram às 
expensas do estudante ou da empresa ou instituição concedente do estágio e mediante 
aprovação do colegiado do curso. 

→ Aqueles que desejam realizar estágio em município fora de Santa Maria devem comunicar 
aos professores orientadores e informar sobre a necessidade de convênio para providências 
junto à Pró-Reitoria de Planejamento/COPROC. 

→ Fica a critério do preceptor aceitar ou não duplas de alunos e definir o tipo de 
atividade/trabalho que o estagiário deverá realizar; 

→ O Plano de Atividades deve ser preenchido com o preceptor. Cabe a ele a decisão de 
permitir a realização de procedimentos clínicos.  

→ É recomendada a diversidade de experiências e campos. Cada estagiário deve realizar 
atividades na ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE (Unidades Básicas de Saúde) e em outro local, 
considerando um nível de atenção diferente (CEO, Hospital, Gestão da Política de Saúde 
Bucal, Serviços militares, SATIE, CQVS, PML, entre outros). Recomenda-se no máximo 4 
(quatro) campos por estagiário. 

→ O estágio pode ser realizado integralmente na Atenção Primária em Saúde; 

→ Todos devem participar/realizar uma ou mais atividades EXTRACLÍNICAS (visita domiciliar, 
educação em saúde, levantamento epidemiológico, atividades com grupos populacionais 
etc.). Há uma lista de atividades mínimas que cada estagiário deve cumprir no campo de 
estágio (Apêndice 10); 

→ Independentemente de o estágio ocorrer em período letivo ou de férias, todos os alunos 
deverão tramitar o Termo de Compromisso de Estágio e o Plano de Atividades, ANTES DE 
INICIAR O ESTÁGIO. Não é permitido legalmente realizar estágio nos serviços de saúde sem 
estar amparado pelas informações contidas nos documentos citados.  

→ O estudante só poderá iniciar seu estágio se estiver segurado. O seguro coletivo é 
contratado pela UFSM. Obtenha no site da Pró Reitoria de Administração a cópia da apólice. 

→ A entrega da documentação, incorreta ou fora do prazo estipulado implica em ajustes 
na avaliação do estagiário. 

→ A presença nos encontros determinados pelos orientadores é obrigatória e a carga horária 
(4h) é contada na carga horária total de estágio; 

→ A duração máxima do estágio antecipado em período de férias é de 166h; 

→ O estágio deverá ser cumprido integralmente durante as 15 semanas do semestre letivo;  
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→ Caso não seja cumprido neste período o estágio poderá ser estendido, no entanto o 
estudante não poderá colar grau com sua turma correspondente; 

→ Para a aprovação na disciplina de Estágio o estudante deverá manter a documentação 
obrigatória completa, comprovar o cumprimento de horas e de atividades, ser avaliado 
pelo preceptor (a) e pelos professores orientadores; 

→ A conclusão do Estágio encerra-se com a entrega do Relatório Final, do formulário de 
Registro da Frequência e da Avaliação do Estagiário pelo preceptor; 

 
1. LOCAIS DISPONÍVEIS PARA ESTÁGIO EM SANTA MARIA 
 

→ SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE de Santa Maria: (Unidades Básicas de Saúde; Centro 
de Especialidades Odontológicas; Gestão da Política de Saúde Bucal [SMS]; Pronto 
Atendimento do Patronato).  

Os serviços listados abaixo ofertam regularmente vagas de estágios. Outros locais podem ser 
procurados pelos estagiários. 
 

o SMS - POLÍTICA DE SAÚDE BUCAL 
o SMS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE 
o UBS / UBESF ESF KENNEDY 
o UBS D. ANTONIO REIS  
o UBS WALDIR MOZZAQUATRO  
o UBESF URLÂNDIA  
o UBS ONEIDE DE CARVALHO  
o UBESF VITOR HOFFMANN  
o UBESF BINATO  
o UBESF SÃO JOSÉ  
o UBS ITARARÉ  
o UBS/ UBESF WILSON PAULO NOAL  
o UBESF LÍDIA  
o UBS ERASMO CROSSETTI  
o UBESF SÃO FRANCISCO  
o UBS CENTRO SOCIAL URBANO  
o CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS  
o PRONTO ATENDIMENTO PATRONATO  

 
→ OUTROS LOCAIS: 

o HOSPITAL CASA DE SAÚDE  
o UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 
o POSTO MÉDICO LEGAL  
o BASE AÉREA (Observacional)  
o HOSPITAL GERAL DE SANTA MARIA (HGeSM) (Observacional) 
o PRÓ REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - SATIE (UFSM)  
o PRÓ REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – CQVS (UFSM) 
o HUSM – CTBM FACIAL  
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Anexo 1 

 
Lei do Estágio - Lei 11788, de 25.09.08 

 
 

LEI Nº 11.788, DE 25 DE SETEMBRO DE 2008. 
 
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
e a Lei no 9.394, de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 
1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei no 9.394, 
de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de 
agosto de 2001; e dá outras providências.  

 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 
Lei: 
 

CAPÍTULO I 
DA DEFINIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E RELAÇÕES DE ESTÁGIO 

Art. 1o Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à 
preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. 
§ 1o O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando. 
§ 2o O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando 
o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
 
Art. 2o O estágio poderá ser obrigatório ou não-obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 
modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso. 
§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção 
de diploma. 
§ 2o Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 
§ 3o As atividades de extensão, de monitorias e de iniciação científica na educação superior, desenvolvidas pelo estudante, somente 
poderão ser equiparadas ao estágio em caso de previsão no projeto pedagógico do curso. 
 
Art. 3o O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo 
empregatício de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: 
I – matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
educação especial e nos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos e atestados 
pela instituição de ensino; 
II – celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 
III – compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de compromisso.  
§ 1o O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do caput 
do art. 7o desta Lei e por menção de aprovação final. 
§ 2o O descumprimento de qualquer dos incisos deste artigo ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso caracteriza 
vínculo de emprego do educando com a parte concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 
 
Art. 4o A realização de estágios, nos termos desta Lei, aplica-se aos estudantes estrangeiros regularmente matriculados em cursos 
superiores no País, autorizados ou reconhecidos, observado o prazo do visto temporário de estudante, na forma da legislação 
aplicável. 
 
Art. 5o As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de integração 
públicos e privados, mediante condições acordadas em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no caso de 
contratação com recursos públicos, a legislação que estabelece as normas gerais de licitação. 
§ 1o Cabe aos agentes de integração, como auxiliares no processo de aperfeiçoamento do instituto do estágio: 
I – identificar oportunidades de estágio; 
II – ajustar suas condições de realização; 
III – fazer o acompanhamento administrativo; 
IV – encaminhar negociação de seguros contra acidentes pessoais; 
V – cadastrar os estudantes. 
§ 2o É vedada a cobrança de qualquer valor dos estudantes, a título de remuneração pelos serviços referidos nos incisos deste 
artigo. 
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§ 3o Os agentes de integração serão responsabilizados civilmente se indicarem estagiários para a realização de atividades não 
compatíveis com a programação curricular estabelecida para cada curso, assim como estagiários matriculados em cursos ou 
instituições para as quais não há previsão de estágio curricular. 
 
Art. 6o O local de estágio pode ser selecionado a partir de cadastro de partes cedentes, organizado pelas 
instituições de ensino ou pelos agentes de integração. 
 
CAPÍTULO II 
DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Art. 7o São obrigações das instituições de ensino, em relação aos estágios de seus educandos: 
I – celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante ou assistente legal, quando ele for, absoluta ou 
relativamente, incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do 
curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e calendário escolar; 
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do educando; 
III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário; 
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades; 
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local em caso de descumprimento de 
suas normas; 
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos; 
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou 
acadêmicas. 
Parágrafo único. O plano de atividades do estagiário, elaborado em acordo das 3 (três) partes a que se refere o inciso II do caput 
do art. 3o desta Lei, será incorporado ao termo de compromisso por meio de aditivos à medida que for avaliado, progressivamente, 
o desempenho do estudante. 
 
Art. 8o É facultado às instituições de ensino celebrar com entes públicos e privados convênio de concessão de estágio, nos quais 
se explicitem o processo educativo compreendido nas atividades programadas para seus educandos e as condições de que tratam 
os arts. 6o a 14 desta Lei. 
Parágrafo único. A celebração de convênio de concessão de estágio entre a instituição de ensino e a parte concedente não dispensa 
a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do art. 3o desta Lei. 
 
CAPÍTULO III 
DA PARTE CONCEDENTE 
Art. 9o As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e 
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais 
de nível superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização 
profissional, podem oferecer estágio, observadas as seguintes obrigações: 
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu cumprimento; 
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural; 
III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de 
conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 
simultaneamente; 
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja compatível com 
valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso; 
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades 
desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de desempenho; 
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
VII – enviar à instituição de ensino, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário. 
Parágrafo único. No caso de estágio obrigatório, a responsabilidade pela contratação do seguro de que trata o inciso IV do caput 
deste artigo poderá, alternativamente, ser assumida pela instituição de ensino. 
 
CAPÍTULO IV 
DO ESTAGIÁRIO 
Art. 10. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre a instituição de ensino, a 
parte concedente e o aluno estagiário ou seu representante legal, devendo constar do termo de compromisso ser compatível com 
as atividades escolares e não ultrapassar: 
I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens e adultos; 
II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível 
médio e do ensino médio regular. 
§ 1o O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, 
poderá ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais, desde que isso esteja previsto no projeto pedagógico do curso e da 
instituição de ensino. 
§ 2o Se a instituição de ensino adotar verificações de aprendizagem periódicas ou finais, nos períodos de 
avaliação, a carga horária do estágio será reduzida pelo menos à metade, segundo estipulado no termo de compromisso, para 
garantir o bom desempenho do estudante. 
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Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário 
portador de deficiência. 
 
Art. 12. O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada, 
sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. 
§ 1o A eventual concessão de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não caracteriza vínculo 
empregatício. 
§ 2o Poderá o educando inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social. 
 
Art. 13. É assegurado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. 
§ 1o O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o estagiário receber bolsa ou outra forma de contraprestação. 
§ 2o Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira proporcional, nos casos de o 
estágio ter duração inferior a 1 (um) ano. 
 
Art. 14. Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de 
responsabilidade da parte concedente do estágio. 
 
CAPÍTULO V 
DA FISCALIZAÇÃO 
Art. 15. A manutenção de estagiários em desconformidade com esta Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte 
concedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. 
§ 1o A instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este artigo ficará impedida de receber estagiários 
por 2 (dois) anos, contados da data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente. 
§ 2o A penalidade de que trata o § 1o deste artigo limita-se à filial ou agência em que for cometida a irregularidade. 
 
CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 16. O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou com seu representante ou assistente legal e pelos 
representantes legais da parte concedente e da instituição de ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se refere 
o art. 5o desta Lei como representante de qualquer das partes. 
 
Art. 17. O número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal das entidades concedentes de estágio deverá atender 
às seguintes proporções: 
I – de 1 (um) a 5 (cinco) empregados: 1 (um) estagiário; 
II – de 6 (seis) a 10 (dez) empregados: até 2 (dois) estagiários; 
III – de 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) empregados: até 5 (cinco) estagiários; 
IV – acima de 25 (vinte e cinco) empregados: até 20% (vinte por cento) de estagiários. 
§ 1o Para efeito desta Lei, considera-se quadro de pessoal o conjunto de trabalhadores empregados 
existentes no estabelecimento do estágio. 
§ 2o Na hipótese de a parte concedente contar com várias filiais ou estabelecimentos, os quantitativos previstos nos incisos deste 
artigo serão aplicados a cada um deles. 
§ 3o Quando o cálculo do percentual disposto no inciso IV do caput deste artigo resultar em fração, poderá ser arredondado para 
o número inteiro imediatamente superior. 
§ 4o Não se aplica o disposto no caput deste artigo aos estágios de nível superior e de nível médio profissional. 
§ 5o Fica assegurado às pessoas portadoras de deficiência o percentual de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas pela parte 
concedente do estágio. 
 
Art. 18. A prorrogação dos estágios contratados antes do início da vigência desta Lei apenas poderá ocorrer se ajustada às suas 
disposições. 
 
Art. 19. O art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, passa 
a vigorar com as seguintes alterações: 
“Art. 428. ……………………………………………………………. 
§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa 
de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. 
……………………………………………………………. 
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador 
de deficiência. 
……………………………………………………………. 
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, a contratação 
do aprendiz poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído o ensino fundamental.” (NR) 
 
Art. 20. O art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 82. Os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, observada a lei federal sobre 
a matéria. 
Parágrafo único. (Revogado).” (NR) 
 
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 



36 
 

 
Art. 22. Revogam-se as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 
da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001. 
 

Brasília, 25 de setembro de 2008; 187o da Independência e 120o da República. 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

André Peixoto Figueiredo Lima 
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.9.2008 
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Anexo 2 

 
Links úteis 

 
 

Curso de Odontologia - Estágio Obrigatório III – Clique aqui 
 
Pró-reitoria de Gradução – Estágios: Clique aqui 
 
Pró-reitoria de Administração - Apólice de seguro contra acidente pessoal para estudantes da 
UFSM: Clique aqui 
 
Pró-reitoria de Planejamento - Setor de convênios de estágio: Clique aqui 
 
 

https://www.ufsm.br/cursos/graduacao/santa-maria/odontologia/estagio-supervisionado/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/prograd/code/estagios
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/pra/seguro-de-estudantes/
https://www.ufsm.br/pro-reitorias/proplan/servicos/convenios-de-estagio-agente-de-integracao-internato-regional/
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