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Normas de Estágio Curricular Não Obrigatório Remunerado 
 

Instituto de Ciências da Saúde - ICS 
 

- Curso de Medicina – 
Currículo 2018/02 

 
Descrição do Curso: 

O curso de Medicina da Universidade Feevale tem por objetivo formar profissionais 

críticos, reflexivos, éticos, generalistas, que busquem educação continuada e com 

competências para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, desenvolvendo ações de 

prevenção, promoção, proteção, recuperação e reabilitação, nos níveis individual e coletivo, 

tendo como transversalidade em sua prática, a determinação social do processo saúde-

doença, a responsabilidade social e o compromisso com a defesa da cidadania. 

Objetivos do Curso: 

         

- Formar profissionais, por meio de conhecimentos teórico-práticos, capazes de 

considerar a diversidade humana na dimensão biológica, subjetiva, étnico-racial, de gênero, 

orientação sexual, socioeconômica, política, ambiental, cultural e religiosa.  

- Desenvolver competências requeridas no exercício profissional, nas áreas de 

Atenção à Saúde, Gestão em Saúde e Educação em Saúde.  

- Formar profissionais éticos, orientados por valores sociais e morais, próprios de 

uma sociedade plural e democrática, com sólida formação humanista e atuação pautada nos 

princípios que regem o Código de Ética Médica.  

- Formar profissionais pesquisadores, com base na reflexão acerca da própria prática 

e na troca de saberes com profissionais de outras áreas, objetivando a busca de respostas 

cientificamente consolidadas.  

- Desenvolver, por meio de áreas de conhecimento, formação voltada para a gestão, 

liderança e visão empreendedora na administração e no gerenciamento tanto da força de 

trabalho quanto dos recursos físicos, materiais e de informação.  
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Objetivos do Estágio: 

Objetivo Geral:  

Proporcionar ao acadêmico de Medicina atividade complementar de formação 

acadêmico-profissional, realizadas por sua livre escolha. 

Objetivos Específicos: 

▪ Integrar o acadêmico de Medicina às organizações médicas; 

▪ Possibilitar ao acadêmico a construção de uma visão crítica, reflexiva, ética e 
generalista; 

▪ Estimular a participação do aluno em atividades que o aproximem da prática 
diária real do Médico; 

▪ Permitir o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e 
psicomotoras. 

 

Critérios: 

ATIVIDADES POSSÍVEIS DE SEREM DESENVOLVIDAS NO ESTÁGIO 

As atividades poderão ser desenvolvidas em empresas públicas e/ou privadas, 
relacionadas às áreas afins ao curso de Medicina. 

A partir do 1º semestre, 
supervisionados por profissionais 
qualificados de Instituições 
conveniadas com a Universidade 
Feevale. 

▪ Atividades relacionadas atenção em saúde, 
educação em saúde e gestão em saúde. 

 
Profissionais que podem supervisionar o estágio nas empresas: 

Médico, registrado no Conselho Federal de Medicina e no Conselho Regional de 

Medicina, no Estado em que acontece o estágio; sendo preferencialmente o responsável 

técnico do local.  

Áreas de Atuação: 
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Integrado aos Serviços de Saúde da Universidade Feevale e aos Serviços Médicos 

Hospitalares, Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Pronto-Atendimento da Rede 

Pública ou Privada. 

OBS: os casos que não estão contemplados nos critérios acima ficam abertos para análise 

por parte do colegiado do Curso de Medicina. 

Novo Hamburgo, 08 de maio de 2019. 

 
Prof. Dr. Cleber Ribeiro Alvares da Silva  

Coordenador do Curso de Medicina 


