
 

 

 
Anexo I 

 

TERMO DE ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS/AULAS PRÁTICAS 

NO HOSPITAL ESTADUAL DE JATAÍ DR. SERAFIM DE CARVALHO 

 

Para o bom andamento dos estágios, aulas práticas, projetos de extensão e pesquisa 

nos diversos espaços de saúde geridos pelo Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de 

Carvalho, recomenda-se:  

▪ Apresentar-se no ambiente de saúde, nos dias e horários previamente determinados, 

identificado com crachá, usando vestimentas e equipamentos de proteção individual 

adequados ao local e à atividade a ser realizada.  

▪ Respeitar a pontualidade para início e término das atividades, limitando-se a circular 

nos ambientes autorizados para a atividade a ser realizada e somente nos horários pré-

estabelecidos  

▪ Respeitar rigorosamente às normas da Unidade de Saúde.  

▪ Observar as normas de conduta inerentes ao convívio e atividade, sempre portando-se 

com discrição, ética, sigilo, respeito aos pacientes, familiares e aos servidores da 

Unidade de Saúde  

▪ Realizar as atividades inerentes às aulas com cuidado em relação aos pacientes, 

acompanhantes, colegas, professores, servidores, materiais utilizados e estrutura do 

serviço.  

▪ Zelar pela ordem e manutenção dos equipamentos e materiais utilizados nas Unidades 

de Saúde.  

▪ Utilizar de forma pertinente todos os insumos necessários à realização das atividades. 

▪ Não utilizar, sem a devida autorização, computadores, aparelhos de fax, telefones ou 

outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da Unidade de Saúde.  

▪ Não se apropriar de nenhum tipo de documento do paciente, ficha de avaliação, exames 

complementares, receita médica, entre outros.  

▪ Não danificar ou adulterar registros e documentos da Unidade através de qualquer 

método, inclusive o uso de computadores ou outros meios eletrônicos;  

▪ Não divulgar fotos e filmagens dos atendimentos realizados, exceto com a prévia 

autorização escrita do paciente, do Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho e 

de acordo com o comitê de ética da Instituição de Ensino.  

▪ Não divulgar dados contidos em prontuário e ou relatados durante o atendimento, 

exceto com a prévia autorização escrita do paciente, do Hospital Estadual de Jataí Dr. 

Serafim de Carvalho, e de acordo com o comitê de ética da Instituição de Ensino. 

 



 

 

 

 

▪ Não consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas 

ou outras drogas lícitas ou ilícitas na Unidade de Saúde. 

▪ Não apresentar qualquer conduta proibida pela legislação brasileira, sobretudo que 

viole a Constituição Federal, o Código Penal e as normativas do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Ciente da importância da observação das orientações acima, Neste expediente, 

eu _________________________________, nome do professor (a) 

_________________(nacionalidade),___________________(estado civil), portador do 

RG nº_________________ e CPF nº______________________, declaro para os 

devidos fins que se fizerem necessários que estou ciente das orientações e me 

comprometo a segui-las durante o período de desenvolvimento das minhas atividades 

acadêmicas no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho. Comprometo-me 

ainda e levar ao conhecimento de todos os alunos sob a minha responsabilidade as 

orientações acima listadas bem como garantir o cumprimento das mesmas. 

Declaro, ainda, ciência e comprometo-me a manter sigilo das informações técnica 

e cientificas, dos dados e de todos os materiais utilizados, por ocasião do 

desenvolvimento das atividades, e que, pela natureza, não poderão ser divulgados a 

terceiros, sem previa autorização do responsável. 

Estou ciente de que a falsidade nas informações ou qualquer situação que envolva 

inveracidade dos atos implicará penalidades cabíveis, como responsabilização civil e 

penal. 

Por ser a expressão da verdade, assino-a  

 

 

Jataí,_____/____/___ 

 
 
 
 

_____________________________ 
Assinatura do Docente 

 

 
 

_____________________________ 
Assinatura do Discente 

 


