
Anexo I

PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO DE ESTÁGIOS

1 – Identificação:
Estagiários (as): Álvaro Alves de Sá Júnior, Amanda Carvalho Guerini, Ana Carolina de Souza Aranha, Ana
Júlia  Chaves  Ferro,  Ana  Gabriella  Queiroz  de  Freitas,  Antônio  Carlos  Ferreira  Tonhá,  Carolina  Bispo
Galvão de Souza, Felipe Coutinho Rodrigues, Ítalo Lucas da Silva Dias, Janinne Boaventura de Oliveira
Silva, Jardel de Almeida Monteiro, João Gabriel de Moura, José França Rezende Neto, Juan Felipe Galvão
da Silva, Júlia Mathias Mendonça Meirelles, Julio César Ferreira Sonieski, Kassya Alves de Anicésio, Lara
Costa Martins, Laryssa Cristina Terra Sousa, Leonardo da Silva Gomes, Lívia dos Santos Silva, Ludmila
Raynner Carvalho Alves, Maitê Assis Rodrigues, Marcus Vinícius Santos do Nascimento, Maria Eduarda de
Aguiar Pereira Nascimento, Maria Eduarda Melo e Silva, Mariana Rodrigues Ferreira, Marina Iasbela de
Paula Sousa, Matheus César Gonçalves Sóleo, Pedro Augusto Barbosa Silva, Rafael Alves de Souza, Renata
Lôres de Sousa, Tayná Martins Paris e Vinícius de Oliveira Furtado

Docente responsável: Ademar Caetano de Assis Filho    Fone: (64) 9 9998-3400
Instituição de Ensino: Universidade Federal de Jataí       Curso: Medicina
Área do Estágio: Saúde do Adulto e do Idoso I (Endocrinologia)
Período previsto para o Estágio: 25/03/2022 a 22/07/2022

3- Entrega para Avaliação

Data:____/____/______
 Por:_____________________

4 - Devolutiva da Avaliação:

Data:_____/_____/_____

 Fone: ____________

Assinatura:____________________

(   ) Favorável (   ) Desfavorável ( favor justificar)

Obs:__________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

 4- - Autorização da SMS

 Data: _____/_____/_____

Assinatura:__________________________
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Anexo II

TERMO DE ORIENTAÇÕES

  Para  o bom andamento  dos  estágios,  aulas  práticas,  projetos  de extensão  e  pesquisa  nos
diversos espaços de saúde geridos pela Secretaria de Saúde de Jataí, recomenda-se: 

 Apresentar-se no ambiente de saúde, devidamente identificado com crachá da instituição
de ensino e com vestimentas adequadas à atividade a ser realizada. 

 Observar a discrição, atitude profissional, sigilo, respeito aos pacientes e aos servidores
lotados na Unidade de Saúde. 

 Zelar pela imagem da instituição e colaborar com pacientes, servidores e comunidade
em geral.

 Respeitar a pontualidade para início e término das atividades
 Não consumir, portar, distribuir ou vender substâncias controladas, bebidas alcoólicas

ou outras drogas lícitas ou ilícitas na Unidade de Saúde.  
 Respeitar rigorosamente às normas da Unidade de Saúde.
 Limitar-se  a  circular  nos  ambientes  autorizados  para  a  atividade  a  ser  realizada  e

somente nos horários pré-estabelecidos.
 Zelar pela ordem e manutenção dos equipamentos e materiais utilizados nas Unidades de

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

outros equipamentos e dispositivos eletrônicos de propriedade da Unidade de Saúde. 
 Não apropriar-se 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, da Secretaria Municipal de Saúde 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,  da Secretaria Municipal de Saúde e de
acordo com o comitê de ética da Instituição de Ensino. 

 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).

 Eu, Ademar Caetano de Assis Filho, estou ciente das orientações e me comprometo a segui-las

durante  o  período  de  desenvolvimento  das  minhas  atividades  acadêmicas  nas  Unidades  de

Saúde do Município. 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. 

Jataí, 21 de março de 2022
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_____________________________
Ademar Caetano de Assis Filho - Supervisor do estágio

Anexo III

PLANO DE ATIVIDADES
  

1-  Identificação

Instituição de Ensino: Universidade Federal de Jataí

Disciplina: Saúde do Adulto e do Idoso I (Endocrinologia)

Docente responsável: Ademar Caetano de Assis Filho  Fone: (64) 9 9998-3400

Campo de prática: Unidade Básica de Saúde Drº Nestor Cury (UBS CONJUNTO RIO CLARO)

Período da disciplina: 25/03/2022 a 22/07/2022

Turno: Vespertino Horário: 13:30 a 17:10

 
2- Súmula/ementa da disciplina/atividade no currículo:

Estudo das patologias mais comuns na endocrinologia. Diagnóstico, tratamento. Medidas de
prevenção. Relação médico-paciente. Aspectos éticos, morais, sociais e fisiopatológicos na
prática médica aplicada à endocrinologia. Treinamento da prática médica sob supervisão.
Propedêutica e terapêutica  das doenças mais prevalentes  da endocrinologia.  Promoção e
proteção  à  saúde  incluindo  aspecto  biopsicossocial  e  ambiental.  Prevenção  de  riscos  e
agravos.  Desenvolvimento  de conhecimentos,  habilidades  e atitudes  para o atendimento.
Estimular  o  desenvolvimento  pessoal  de princípios  éticos,  humanístico  e  relacional  com
ênfase  na  interdisciplinaridade.  Estudo  para  a  formação  de  médicos  generalista  com
conhecimento científico na área de endocrinologia na atenção à saúde do Adulto e do Idoso.

3- Objetivo dos estudantes no campo de prática: 

• Capacitar o aluno a atender o paciente que procure o Sistema de Saúde; 
• Habilitar o aluno a resolver ou bem encaminhar os pacientes com problemas de saúde
mais comuns na endocrinologia; 
• Oferecer oportunidades para ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos adquiridos no
ciclo básico da graduação
• Promover  o  aperfeiçoamento  ou a  aquisição  de  atitudes  adequadas  à  assistência  aos
pacientes  e  a  capacitação em técnicas  e  habilidades  indispensáveis  ao  exercício  de  atos
médicos básicos; 
• Estimular  o  interesse  pela  promoção  e  preservação  da  saúde  e  pela  prevenção  das
doenças; 
• Possibilitar  a  prática  da  assistência  integrada,  através  do  estímulo  à  interação  dos
diversos  profissionais  de  saúde,  reconhecendo  o  papel  de  cada  um  em  uma  equipe
multiprofissional de atenção ao paciente; 
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• Desenvolver  a  consciência  das  limitações,  responsabilidades  e  deveres  do  médico
perante o paciente, a instituição e a comunidade; 
• Fomentar a necessidade de aperfeiçoamento profissional continuado.

4- Descrição das atividades desenvolvidas no campo de estágio: 
-  Atendimento  clínico  individual  sob  supervisão,  compreendo  anamnese,  exame  físico,
avaliação de exames complementares, formulação de hipóteses diagnósticas e definição de
conduta. 

 Os insumos utilizados estarão condicionados à demanda do atendimento individual,
podendo ser necessários: luvas, espátula de madeira, álcool 70% e/ou álcool em gel e
rolo de papel kraft ou similar (para a cobertura da maca). A quantidade dependerá do
número de pacientes agendados na rotina do ambulatório. 

Abordagem Teórica: 

5- Planejamento da devolutiva de avaliação do processo de estágio: 
Será apresentado o relatório final, conforme preconizado. Além disso, será oferecido aos
pacientes dos serviços, atendimento médico de qualidade utilizando-se do método clínico
acadêmico e de postura ética.

Jataí, 21/03/2022

_____________________________

Assinatura do Coordenador do Curso

_____________________________

Assinatura do Docente Orientador

_____________________________

Assinatura da Coordenação Municipal (área técnica)
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Anexo IV 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

Para este anexo, será aceito o modelo de termo de compromisso adotado pela IES.
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Anexo V 

 RELATÓRIO FINAL 

Instituição de Ensino:

Disciplina: Tipo de Atividade: (estágio, aula prática )

Docente responsável: (Citar nome completo)                                       Fone:

 Nome dos estagiários: (Citar nome completo)

Campo de prática: (Citar a Unidade e setor onde será realizado o estágio).

Período da disciplina: (citar previsão da data do início e de término do estágio)

Turno: (referentes ao Campo de Estágio) Horário: (início e de término das atividades no 
campo de Estágio)

2  -  Descrever  as  atividades  realizadas,  constando  uma  devolutiva  para  o  serviço  e  uma
devolutiva  para  comunidade,  relatando  as  facilidades  e  dificuldades  encontradas  durante  o
período de estágio. 

3- Relatar se os objetivos iniciais, previstos no plano de Atividades, foram ou não alcançados.
Se não, por que.  

4- Enumerar (05) cinco pontos positivos e (05) cinco negativos observados durante o estágio.

5- Sugerir Intervenções que possam ser realizadas no campo de estágio, a curto, médio e longo
prazo, que tragam benefícios para a gestão, população e servidores da Unidade.  

6- Considerações Finais

 Data _____/_____/_____

______________________________

Assinatura do Docente Orientador 

______________________________

Assinaturas dos (as) Alunos (as)

6


