
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ
N.º 001/2017

Aprova  a  Criação  da  Clínica  Escola  de
Fisioterapia  da  Regional  Jataí  da  Universidade
Federal de Goiás  e o Regimento Interno  Clínica
Escola de Fisioterapia REJ/UFG. 

O CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ DA UNIVERSIDADE FEDERAL

DE GOIÁS,  no  uso  de  suas  atribuições  legais,  estatutárias  e  regimentais,  reunido  em sessão

plenária ordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2017, 

 RESOLVE:

Art.  1.º  Aprovar  a  Criação da  Clínica  Escola  de  Fisioterapia  da  Regional  Jataí  da

Universidade Federal de Goiás;

Art. 2.º  Aprovar Regimento Interno  Clínica Escola de Fisioterapia da Regional Jataí da

Universidade Federal de Goiás;

Art.  3.º Esta  Resolução  entra  em  vigor  nesta  data,  revogando-se  as  disposições  em

contrário.

Jataí, 22 de fevereiro de 2017.

Prof. Dr. Alessandro Martins

-Diretor da Regional Jataí/UFG-



ANEXO À RESOLUÇÃO – CONSELHO GESTOR DA REGIONAL JATAÍ
N.º 001/2017

REGIMENTO INTERNO CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA REJ/UFG

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1.º Este Regulamento dispõe sobre a estruturação, utilização e operacionalização da Clínica

Escola de Fisioterapia da Universidade Federal de Goiás (UFG) - Regional Jataí. 

Art. 2.º A Clínica Escola de Fisioterapia da UFG está vinculada ao curso de Fisioterapia. 

Art. 3°. Este Regulamento deve ser cumprido pela comunidade acadêmica e externa a fim de

orientar os usuários e minimizar os riscos inerentes às atividades nas dependências da Clínica  

Escola de Fisioterapia da UFG.

CAPÍTULO II

DOS OBJETIVOS 

Art. 4°. A Clínica Escola de Fisioterapia da UFG, têm o objetivo geral de promover práticas de

Estágios Curriculares obrigatórios, não obrigatórios, aulas práticas específicas da matriz curricular

do curso em diversas áreas de atuação, bem como projetos de pesquisa e extensão. Estas práticas

demandam a realização de avaliações,  intervenções  e  reflexões  em processos  fisioterapêuticos

visando  o  avanço  do  conhecimento  científico,  a  formação  dos  alunos  e  o  atendimento  às

necessidades da comunidade. 

CAPÍTULO III

            DAS NORMAS GERAIS 

Art. 5°. É obrigatório no âmbito da clínica escola de Fisioterapia da UFG: 

I. Uso de jaleco de mangas longas durante o atendimento de paciente, exceto em aulas práticas sob

recomendação do professor; 

II. Utilizar cabelos presos; 

III. Utilizar roupas e calçados adequados que proporcionem maior segurança;

IV.  Permitida  a  entrada  somente  de  pessoas  autorizadas  nos  ambientes  de  atendimento  



acompanhados do monitor, professor e/ou supervisor; 

V. Realizar agendamento prévio quando for necessário utilizar o espaço da clínica escola para

repor  aulas,  atendimentos,  projetos  de  pesquisa  e  extensão,  monitorias,  reuniões,  exceto  aulas

referentes ao horário vigente no semestre; 

VI.  Utilizar  os  Equipamentos  de  Proteção  Individual  (EPIs)  de  acordo  com a  orientação  do

técnico, professor e/ou supervisor ou quando houver necessidade; 

VII. Comunicar imediatamente o técnico, professor e/ou supervisor sobre algum incidente durante

o atendimento ou aula prática; 

VIII. Quando da utilização de qualquer equipamento, é necessário auxílio e autorização do técnico,

professor e/ou supervisor; 

IX.  Após o uso de equipamento  terapêutico,  manter  o  mesmo higienizado e  guardado no seu

devido lugar;

X. Após aulas práticas, atendimentos e outras atividades, zelar pelo ambiente limpo e organizado; 

XI. Comunicar imediatamente ao técnico, professor e/ou supervisor caso ocorra quebra ou dano de

materiais ou aparelhos; 

XII. Utilizar o material disponível na clínica para uso exclusivo de atividades acadêmicas;

XIII. Realizar o atendimento em tom de voz baixo, para não atrapalhar os demais colegas; 

XlV. Que os estagiários depositem seus pertences no escaninho; 

XV. Desligar as luzes e ar-condicionado após o uso; 

XVI. Fazer uso racional de materiais descartáveis (luvas, copos, papel, gel, lençol descartável), a

fim de minimizar danos ao meio ambiente; 

XVII. Cumprir e zelar pelo cumprimento deste regulamento.

Art. 6°. É proibido no âmbito da clínica escola de Fisioterapia da UFG: 

I. O acesso de usuários portando lanche e/ou bebida; 

II. Uso de roupas indevidas (short, minissaia, camiseta tipo regata, chinelos e bonés), exceto em

aulas práticas sob recomendação do professor; 

III. Uso de adornos (brincos grandes, colares, anel, pulseiras); 

IV. O uso das salas de atendimento para estudo individual ou coletivo;

V. Dar entrada ou retirar qualquer material ou equipamento das dependências da clínica escola,

exceto com devida autorização da coordenação da Clínica; 

VI. Usar dispositivos eletrônicos no horário de atendimento e/ou atividades acadêmicas.



        CAPÍTULO IV 

            DO PÚBLICO ALVO 

Art. 7°. A população de Jataí e demais municípios da região. 

CAPÍTULO V 

DO ATENDIMENTO E DA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS 

Art. 8°. O atendimento e a realização das atividades acadêmicas é realizada na Clínica Escola de

Fisioterapia  da  UFG  –  BR  364,  KM  195,  n°  3800  CEP:  75801-615  –  Campus  Cidade  

Universitária – Fone: (64) 3606-8314. 

CAPÍTULO VI 

DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

Art. 9°. A Clínica Escola de Fisioterapia da UFG dispõe da seguinte estrutura: 

I.  Recepção: espaço  destinado  somente  aos  pacientes  que  aguardam  pelo  atendimento  na  

clínica,  a  exceção  se  aplica  aos  alunos  do  curso  de  Fisioterapia  que  necessitarem  de  

serviços  relacionados  a  secretaria  do  curso.  Este  espaço  também  será  destinado  ao  serviço

administrativo da clínica. 

II.  Sanitários: a clínica possui quatro banheiros  adaptados,  dois masculinos e dois femininos,

seguindo as normas da ABNT destinado aos usuários da Clínica Escola, acompanhantes e alunos.

Ressalta-se  que  o  sanitário  localizado  em  freme  a  copa  é  de  uso  restrito  dos  

servidores da instituição; 

III.  Almoxarifado: Espaço reservado para guardar  material  de consumo terapêutico,  materiais

descartáveis,  além  de  equipamentos  de  menor  utilização  e  prontuários  do  arquivo  morto.  

Esta sala deve permanecer trancada, sendo que o material retirado deve ser da responsabilidade da

coordenação da clínica. 

IV.  Coordenação  do  curso  de  Fisioterapia: reservada  ao  coordenador  do  curso,  vice  

coordenador, coordenador de estágio para realizar atendimento das demandas do curso; 

V. Secretaria da Coordenação do Curso de Fisioterapia: reservada para secretária do curso de

fisioterapia, técnico administrativo, coordenador da clínica escola para realizar atendimento das

demandas do curso;

VI.  Sala de avaliação:  reservada para a Fisioterapeuta contratada para realização de avaliações

fisioterapêuticas e triagens dos pacientes; 



VII.  Sala  de  Neurologia  Adulto:  destinada  ao  atendimento  de  pacientes  com  quadros  

neurológicos e aulas práticas específicas do curso; 

VIII.  Sala  de  Neurologia  Infantil:  destinado  ao  atendimento  de  crianças  com  sequelas  

neurológicas e/ou estimulação neuropsicomotora e aulas práticas específicas do curso; 

IX. Sala de Cinesioterapia: destinado ao atendimento e aulas práticas específicas do curso;

X. Sala de Massoterapia e Eletroterapia: destinado ao atendimento e aulas práticas específicas

do curso; 

XI. Sala de Enfermagem: destinado a realização de aulas teórico-práticas e reuniões previamente

agendadas pela coordenação da clínica; 

XII. Sala de Cardiorrespiratória: destinado ao atendimento e aulas práticas específicas do curso;

XIII.  Depósito de Materiais de Limpeza (DML): contém um tanque e materiais de limpeza de

modo geral; 

XIV. Escaninhos: destinados aos alunos do estágio para guardar pertences pessoais; 

XV.  Copa:  destinada a realização de refeições de uso exclusivo dos servidores e discentes em

estágio.

CAPÍTULO VII 

FUNCIONAMENTO DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA 

Art.  10°.  O horário  de  funcionamento  da  Clínica  de  Fisioterapia  será  da  seguinte  forma:  de

segunda-feira a sexta-feira, período matutino (7h30min horas às llh30min) e vespertino (13h30min

horas às 17h30min). 

Parágrafo único:  todos os horários de atendimento fisioterapêutico e atividades acadêmicas são

previamente agendados. 

CAPÍTULO VIII 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO 

Art. 11.º Coordenador de Estágio tem as seguintes atribuições: 

I. Coordenar, acompanhar e providenciar a escolha dos locais de estágio; 

II. Promover a comunicação entre a Reitoria da UFG, a Diretoria do Campus, responsáveis pelos

locais de estágio e comunidade, com a finalidade de aprimorar o Estágio Supervisionado;

III. Solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

IV. Manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no referido curso; 

V. Fornecer os documentos solicitados pela instituição/empresa conveniada; 



VI. Realizar o controle das documentações acadêmicas referentes ao estágio; 

VII. Promover o debate e a trocá de experiências no próprio curse e nos locais de estágio.

CAPÍTULO IX 

DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO DA CLÍNICA ESCOLA 

Art. 12° São atribuições do Coordenador da Clínica: 

I. Solicitar, acompanhar e supervisionar serviços gerais de manutenção;

II.  Atualizar,  sistematicamente,  junto  com  o  coordenador  do  curso  de  Fisioterapia  e  

corpo  docente,  os  equipamentos  permanentes  e  materiais  de  consumo  utilizados  na  

realização das atividades práticas;

III. Representar a Clínica, quando solicitado;

IV. Coordenar as demandas relacionadas ao espaço físico;

V. Responsabilizar-se pelo uso adequado e conservação do patrimônio; 

VI.  Analisar  as  solicitações  de  empréstimo  ou  transferência  de  equipamentos  e/ou  materiais,

quando necessário, no processo de ensino-aprendizagem; 

VII. Buscar melhorias no funcionamento da clínica escola; 

VIII. Incentivar e colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão;

IX. Divulgar para comunidade acadêmica este regulamento;

X.  Convocar  reuniões  com  a  Coordenação  do  Curso  de  Fisioterapia  e  supervisores  de  

estágio sempre que necessárias;

XI.  Coordenar  os  horários  de  utilização  da  Clínica  Escola,  bem  como  executar  a  sua  

divulgação;

XII.  Disponibilizar  material  gráfico  (fichas  de  frequência,  fichas  de  avaliação,  cadastro  de  

pacientes, dentre outros) necessário para o funcionamento do setor; 

XIII. Registrar dados estatísticos relativos aos atendimentos e informar à Coordenação do curso de

Fisioterapia;

XIV. Realizar as solicitações de compra de materiais  de consumo e equipamentos ao setor de

infraestrutura e acompanhar a aquisição dos mesmos;

XV. Acompanhar a organização, limpeza e manutenção da clínica;

Parágrafo  Único: O  Coordenador  da  Clínica  Escola  de  Fisioterapia  poderá  ser  escolhido  

pela Unidade Acadêmica Especial Ciências da Saúde e/ou indicado pela Direção da Regional Jataí

para as providências cabíveis. 



CAPÍTULO X 

DAS ATRIBUIÇÕES DA RESPONSÁVEL TÉCNICA DA CLÍNICA ESCOLA 

Art. 13° São atribuições da Fisioterapeuta: 

I. Realizar a triagem de usuários;

II. Executar atendimentos fisioterapêuticos nas seguintes circunstâncias: emergenciais, férias dos

discentes estagiários e ausência de estagiários;

III. Participar de discussões dos casos dos usuários junto aos discentes e supervisores estágio; 

IV.  Desenvolver  e  promover  campanhas  educativas  que  envolvam  os  usuários  (comunidade

externa), discentes, docentes, técnico-administrativos e toda comunidade acadêmica; 

V. Produzir manuais e folhetos explicativos para usuários e familiares com o objetivo de promover

a saúde; 

VI. Planejar e criar grupos de intervenção com grupos de usuários da Clínica; 

VII. Coordenar ações de capacitação profissional referente à sua área de atuação; 

VIII. Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associados ao ambiente

organizacional; 

IX. Incentivar e colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

X. Informar ao coordenador da clínica ou do curso, quando necessário, a compra de materiais e

equipamentos; 

XI.  Auxiliar  a  secretária  da  Clínica  nos  agendamentos  de  horário  para  atendimento  de  

usuários dos diversos setores, incluindo atendimentos emergenciais.

CAPÍTULO XI 

DAS ATRIBUIÇÕES DOS DOCENTES

 

Art. 14° São atribuições dos Docentes: 

I. Disponibilizar cronograma de atividades práticas à coordenação da clínica ou do curso, no início

do período letivo ou até a primeira semana de aula, a fim de que seja realizada uma adequação de

horários e sejam evitados possíveis confrontos de horário. Os docentes que, por quaisquer motivos,

não  puderem entregar  o  cronograma  de  atividades  práticas,  terão  de  adequar-se  aos  horários

disponíveis para utilização desse ambiente;

II.  Propor a aquisição ou manutenção de equipamentos e outros materiais  necessários ao bom

funcionamento da Clínica; 

III. Orientar e acompanhar as atividades de ensino, pesquisa e extensão; 



IV. Utilizar e exigir dos usuários da Clínica o uso de Equipamentos de Proteção Individual e de

Equipamentos de Proteção Coletiva;

V.  Comunicar  irregularidades,  à  Coordenação  da  Clínica  ou  à  Coordenação  do  Curso  e,  

dependendo da circunstância, em segunda instância, à Pró-Reitoria de Graduação; 

VI. Consultar o responsável pela Clínica e/ou informar-lhe sobre qualquer intercorrência;

VII.  Manter  os  materiais  e  equipamentos  das  aulas  práticas  nos  devidos  lugares  após 

encerramento da atividade;

Parágrafo Único – caso o professor não efetue a reserva ou não haja outro horário disponível, o

mesmo ficará sujeito à não utilização da Clínica. 

CAPÍTULO XII 

DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR DE ESTÁGIO NA CLÍNICA ESCOLA 

Art. 15° Os supervisores de estágio têm como atribuições:

I. Promover a comunicação direta entre coordenação, estagiários, preceptores e comunidade;

II. Apresentar as normas do Estágio Supervisionado para os acadêmicos; 

III. Manter o controle do cartão de vacinação dos estagiários; 

IV. Realizar debates, grupos de discussão, seminários e troca de experiências entre estagiários e

demais membros da equipe; 

V. Manter organizado os registros acadêmicos do sistema de avaliação e frequência; 

VI.  Elaborar  e  apresentar,  os  planos  de  atividades  atualizados  e  específicos  de  cada  local  de

estágio;

VII. Orientar e dar apoio didático-pedagógico aos estagiários sob sua supervisão; 

VIII. Supervisionar e avaliar a prática do Estágio.

CAPÍTULO XIII 

DAS COMPETÊNCIAS DOS DISCENTES 

Art. 16° São competências dos discentes: 

I. Zelar pelo bom uso dos equipamentos, peças e materiais; 

II. Realizar atendimento com zelo e probidade ao usuário do serviço; 

III. Comunicar irregularidades ao professor e/ou ao coordenador da clínica; 

IV. Devolver aos seus lugares os materiais e equipamentos, bem como a limpeza dos mesmos e do

espaço físico ao término das atividades; 

V.  Apresentar  ao  coordenador  da  clínica  escola  uma  autorização  prévia  do



professor/técnico/supervisor para retirada de equipamentos utilizados em atividades práticas fora

dos horários pré estabelecidos ou nas dependências da clínica;

VI. Durante as aulas práticas, utilizar os materiais somente sobre a supervisão do docente.

CAPÍTULO XIV 

DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DA CLÍNICA ESCOLA DE

FISIOTERAPIA

O Conselho Diretor compõe-se por:

a) Diretor (a) da Regional Jataí da Universidade Federal de Goiás;

b) Coordenador (a) do Curso de Graduação em Fisioterapia;

c) Coordenador (a) Administrativo (a) da Clínica Escola de Fisioterapia;

d) Coordenador (a) de Estágio do Curso de Graduação em Fisioterapia;

e) Responsável Técnico da Clínica Escola de Fisioterapia;

f) Presidente do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Graduação em Fisioterapia;

g) Um Representante Discente do Curso de Graduação em Fisioterapia.

§ 1.º O Conselho será presidido pelo (a) Coordenador (a) Administrativo (a) da Clínica Escola de

Fisioterapia. 

§  2.º  O  Conselho  se  reunirá,  ordinariamente,  uma  vez  por  mês  ou,  extraordinariamente,  por

convocação de seu presidente, com no mínimo 24 horas de antecedência.

CAPÍTULO XV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.  17°  Os  computadores  da  clínica  são  de  uso  exclusivo  para  organização  de  planilhas  de

horários e atendimentos dos pacientes. É vedada a elaboração e/ou impressão de trabalhos, bem

como a utilização dos mesmos para leitura de CDs e pendrivers. 

 

Art. 18º Os casos omissos serão encaminhados para o colegiado do curso devidas providências. 

Jataí, 22 de fevereiro de 2017

Prof. Dr. Alessandro Martins 

Diretor da Regional Jataí/UFG
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