
9 - ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

 

O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório (ECSO) cumpre as determinações das DCNs, 

Resolução CNE/CES Nº 3/2014, ao Regimento Geral da Univale e ao Projeto Pedagógico do Curso, 

(PPC), sendo Regulamentado pelo Colegiado, no âmbito do Curso de Medicina. 

As atividades de estágio são realizadas em ambientes internos e externos à Univale diretamente 

vinculados à área de formação acadêmico-profissional, com o objetivo do desenvolvimento de 

competências e habilidades alinhadas ao perfil do egresso, requisito para conclusão do curso e 

obtenção de diploma de graduado em Medicina, com validade em todo o território nacional.  O 

ECSO no curso de Medicina da Univale é realizado do 9º ao 12º períodos, correspondendo aos 

quatro últimos semestres letivos do curso, com a carga horária de 960 (novecentos e sessenta 

horas) a cada período, com a duração 96 semanas letivas, totalizando 3.840 horas. 
 

O Colegiado do curso de Medicina instituiu a Comissão do Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório, com os objetivos de planejar, coordenar, avaliar e supervisionar as atividades 

desenvolvidas no Hospital de Ensino, em Unidades de Urgência e Emergência, Ambulatórios e 

Unidades Básicas de Saúde, além dos programas desenvolvidos em instituições conveniadas, 

sendo constituída pelo presidente e por um (01) representante das seguintes áreas: Clínica Médica, 

Clínica Cirúrgica, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde Coletiva, Saúde Mental, Urgência e 

Emergência, por um (01) aluno estagiário e pelo Coordenador do Curso.               
 

As atividades de estágio do curso de Medicina da Univale são realizadas no Centro Clínico da 

Univale com 14 especialidades, em serviços hospitalares conveniados, ambulatórios de média 

complexidade, clínicas especializadas e Unidades Básicas de Saúde (UBS) da rede pública 

municipal de saúde, por meio de convênios firmados entre as partes. De acordo com o 

Regulamento, considera atividades obrigatórias aos estagiários as realizadas nas respectivas áreas 

de treinamento em serviço:  Clínica Médica, Clínica Cirúrgica, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, 

Atenção Básica, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Gestão em Saúde, Urgência e Emergência. 

 

Em conformidade ao PPC e Regimento da Univale, a Avaliação do ECSO tem por objetivos 

acompanhar o processo e verificar o alcance dos objetivos propostos, nos termos do seu 

Regulamento, sendo realizada com a participação dos envolvidos das partes da Cedente e da 

Concedente, por meio de protocolos, metodologias, instrumentos e fontes confiáveis. Será 

aprovado o aluno estagiários que obtiver desempenho com o parecer favorável do docente 

responsável e a assiduidade por frequência compovada, nos termos Regimentais. 

A Univale conta com o Setor Integração UNIVALE Empresa (SIUNE) responsável pelo gerenciamento 

dos convênios firmados entre a Fundação Percival Farqhuar - FPF e as Empresas e Instituições 

Concedentes de estágios e pelos Termos de Compromisso firmados entre Estagiários, UNIVALE e 

Concedentes, zelando pelo cumprimento dos aspectos legais do estágio, integrando os agentes 

envolvidos, fortalecendo o tripé Universidade, Estudante e concedentes de Estágio. 


