
 

 

 

Centro de Ensino 

Organização para Estágios/Aulas Práticas no HEJ 

 

Para estruturação das aulas práticas no Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho 

(HEJSC) e objetivando um ensino qualificado, seguro e adequado aos diversos cursos de 

graduação, foram organizadas informações que visam possibilitar essa realização. 

A partir de uma avaliação sobre toda a estrutura hospitalar, seus colaboradores e usuários, 

foram determinadas as vagas que poderão serem utilizadas pelos cursos de graduação para 

realização de suas aulas práticas nesse nível de atenção. Essas vagas foram então 

disponibilizadas à pró-reitoria de graduação da UFJ para que os cursos possam organizar suas 

utilizações. 

Para início das aulas práticas, foi orientado que, previamente à solicitação das atividades, 

seja agendado no Centro de ensino através do e-mail: secretariacentroestudos@hej.org.br, a 

integração dos alunos para orientações pelos profissionais do serviço sobre segurança e 

realização de atividades em ambiente hospitalar, conforme datas disponibilizadas mensalmente 

à Coordenação de estágios da UFJ.  

Posteriormente, com no mínimo 10 dias de antecedência, deverão ser entregues, 

fisicamente, no Centro de ensino do Hospital Estadual de Jatai Dr. Serafim de Carvalho, no 

horário de 8:00-11:00 / 13:00-17:00 as seguintes documentações: 

✓ Dados pessoais dos discentes: 

Nome, CPF,RG, data de nascimento, matrícula, nº de apólice do seguro, período, 

módulo/disciplina, cópia do cartão de vacina atualizado, 1 foto 3x4, data da 

integração, professor responsável pelas aulas práticas. 

✓ Termo de orientações para realização de aulas práticas/Estágios 

supervisionado no HEJSC (Anexo I) 

✓ Plano de Atividades a ser executado com período de estágio e local no HEJ 

 (Anexo II). 

✓ Cronograma de Atividades (Anexo III). 

Após entrega e análise das documentações pelo Centro de Ensino e dos cartões de vacina 

pelo SESMT, estando todas as documentações de acordo com a realização de estágios/aulas 

práticas em Unidade Hospitalar, será deferido ao coordenador de estágio o início das atividades 

e encaminhado ao setor hospitalar o plano de atividades e cronograma previsto para realização 

das mesmas.  

 
 
 



 

 

 

Ressalto ainda, que antes de iniciarem quaisquer atividades nesta unidade, os docentes, 

se apresentarem formalmente no centro de ensino com seus discentes para que 

possamos fazer as devidas apresentações aos setores de práticas.  
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