
 

 

 

Estabelece normas e diretrizes para a realização de 

Estágio Curricular Supervisionado e Práticas de 

Ensino do curso Fisioterapia da Faculdade 

Adventista da Bahia. 

 

 

 

1 DISPOSIÇÕES LEGAIS 

 

O Curso de Fisioterapia da Faculdade Adventista da Bahia– FADBA com reconhecido 

pela Portaria de no 1858 de 14 de junho de 2003, com recente renovação de 

reconhecimento pela Portaria no 347 de 04 de junho de 2014, para atender critérios 

didáticos pedagógicos e, em cumprimento as diretrizes do Conselho Nacional de Ensino 

(CNE) e Conselho Nacional de Saúde (CNS), formaliza os Estágios Supervisionados 

Curriculares e Práticas de Ensino para os alunos matriculados do 8o ao 10o  período do 

curso de Fisioterapia na FADBA, de conformidade com:   

 Decreto n. 87.497/1982, 

 LDBEN n. 9394/1996, 

  Pareceres CNE/CP 9/2001, 28/2001, 5/2005, 

  Resoluções CNE/CP n. 27/2001, 1/2002, 2/2002, 1/2006 

  Lei n. 11.788/2008  

 DCN: RESOLUÇÃO CNE/CES 4, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002 

 

2 APRESENTAÇÃO 

 

Este regulamento, elaborado pela coordenação de estágio e coordenação do curso 

de Fisioterapia, tem a finalidade de nortear as ações dos professores e estagiários, 

garantindo-lhes segurança e autonomia nas tomadas de decisões cotidianas.  

É um instrumento que contém as normas básicas para a orientação quanto à 

organização e funcionamento dos Estágios Supervisionados Curriculares e Práticas de 

Ensino do curso de Fisioterapia - FADBA. Além disso, é parte integrante do Projeto 

Pedagógico do Curso, em consonância com o regimento acadêmico e devidamente 

aprovado em colegiado. 



 

 

O Estágio Curricular e as práticas de ensino são atividades que objetivam associar 

os conceitos teóricos à vivência profissional e reforçar os conhecimentos construídos ao 

longo dos períodos letivos. 

Parágrafo único: o Conselho Nacional de Educação Câmara de Educação Superior, 

resolução CNE/CES 2, de 18 de junho de 2007, instituiu que “os estágios e  

atividades complementares do curso de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total do 

curso, salvo nos casos de determinações legais em contrários.  

As atividades de Estágio Supervisionado Curricular e Práticas de Ensino 

desenvolver-se-ão sempre com pacientes em espaços hospitalares, unidades de saúde da 

família, secretarias municipais, empresas, centros de referências em saúde, casa de idosos 

e clínica escola da FADBA, abrangendo o município de Cachoeira, cidades 

circunvizinhas e outras localidades do território nacional mediante convênio e contrato 

celebrado entre a Faculdade Adventista da Bahia e Instituições específicas  

O discente convocado para integrar o Colegiado de Sentença em Tribunal do Júri, 

prestar Serviço Militar obrigatório ou Serviço da Justiça Eleitoral, assim como portadores 

de doenças infectocontagiosas e gestantes, tem direito a atendimentos especiais na forma 

da legislação em vigor.  

Os grupos de estágio são formados com número máximo de seis discentes por 

docente supervisor, conforme a Resolução COFFITO n.º 431, de 27/09/2013 (D.O.U. de 

07/11/2013), sendo que este número pode variar para um número inferior de discentes 

por supervisor, dependendo da especificidade do estágio e as exigências de cada 

instituição conveniada. 

O presente regulamento normatiza as atividades de Estágio Curricular em 

Fisioterapia. O EC tem como objetivo propiciar ao estudante a prática das atividades que 

dizem respeito à Fisioterapia e que integra a parte profissionalizante do currículo pleno 

do Curso de Fisioterapia. Portanto, estão descritas as normas, deveres e responsabilidades 

de todos os envolvidos com o processo.  

 

3 OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO  E PRÁTICAS DE ENSINO 

 

O Estágio Supervisionado e as práticas de ensino são atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante, através da participação em 



 

 

situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo desenvolvidas na comunidade em 

geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado, conforme determinação 

das diretrizes curriculares, área de ensino e do projeto pedagógico do curso, sob a 

responsabilidade e coordenação da FADBA.  

 

 

3.1 Objetivo Geral 

   

Habilitar o estudante de fisioterapia a aplicar os conhecimentos teóricos, 

contextualizando-os ao ambiente profissional interdisciplinar, prestando cuidados ao 

indivíduo a partir de uma abordagem holística, nos três níveis de atenção a saúde, 

buscando para este exercício, inovações científicas, tecnológicas, políticas e legais que 

contribuam para o desenvolvimento da profissão neste país. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Formar profissionais com domínio sobre sua prática, autonomia e capacidade de 

construir conhecimentos e tomar decisões; 

 Desenvolver a prática profissional de maneira segura, a ponto de minimizar o risco 

aos pacientes, a si mesmo e aos outros;  

 Aplicar métodos cientificamente validos para avaliar, determinar diagnóstico e 

eleger plano de tratamento que inclua metas, procedimentos e previsão de alta; 

 Desenvolver procedimentos com habilidade e competência; administrando com 

responsabilidade os recursos de tempo, espaço, equipamento e materiais, de modo 

que posam ser alcançadas as metas eleitas;  

 Atender as necessidades físicas, psicológicas, espirituais e sociais do paciente e/ou 

cliente, em todo o ciclo da vida;  

 Comunicar-se de forma apropriada a cada situação, com a equipe multidisciplinar, 

pacientes e familiares;  

 Produzir documentação meticulosa, concisa, relevante e legível, usando 

vocabulário técnico;  

 Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços de saúde prestados a 

comunidade; 



 

 

 Desenvolver relações e ações multiprofissionais. 

 

4 ORGANIZAÇÃO   

  

O  Estágio Supervisionado e as Práticas de Ensino são organizados conforme 

fluxograma abaixo:   

 

 

             

Fica sob a responsabilidade da Coordenação de Estágios determinar o local dos 

estágios para atender a demanda, e só terão validade curricular os estágios programados 

pela Coordenação do Curso e Coordenação de Estágios da  FADBA. 

  

5 AVALIAÇÃO E APROVEITAMENTO 

 

O Supervisor de Estágio é responsável pela avaliação dos estagiários, desenvolvida a 

partir dos critérios definidos pela Coordenação de estágios junto à Coordenação do curso. 

A avaliação do estagiário é realizada através da aplicação do "Instrumento de 

Avaliação do Estágio Curricular Obrigatório", I, II ou III (a depender do estágio). Este 

instrumento possibilita o acompanhamento contínuo e sistemático do progresso do 

estudante, levando em consideração o perfil do profissional que o curso de Fisioterapia 
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da FADBA pretende formar. São observados nesta avaliação itens como: segurança do 

paciente; elaboração de documentos; avaliação funcional e execução prática. 

Em cada etapa de estágio e prática, a avaliação do aproveitamento do aluno será feita 

através do acompanhamento contínuo e sistemático pelo professor supervisor que 

atribuirá notas expressas em escalas de 0 (zero) a 10 (dez) inteiros e refletirá. Será 

considerado aprovado o aluno que alcançar a nota 7 (sete). 

 O discente que for reprovado em qualquer estágio poderá realizá-lo novamente em 

outro rodízio do mesmo semestre a depender da disponibilidade de vagas e 

compatibilidade de horários, ou então no próximo semestre quando da formação de novos 

grupos. 

Além disso, a conclusão do curso, bem como a expedição do diploma, está 

condicionada ao cumprimento integral e obrigatório da carga horária destinada aos 

estágios supervisionados curriculares.  

 

6 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 Estar regularmente matriculado;  

 O estagiário só poderá permanecer no local de estágio, mediante a presença de um 

supervisor responsável pelo mesmo;  

 Os professores de estágio supervisionado e práticas de ensino são totalmente 

responsáveis pelos discentes e pelos procedimentos realizados no local de estágio. 

Entendendo a importância da interdisciplinaridade e do conhecimento prévio para 

sequenciamento e continuidade do desenvolvimento acadêmico, compreende-se que 

algumas disciplinas fundamentam o crescimento e amadurecimento gradativos. Desta 

forma, conclui-se que: somente poderá ingressar no estágio curricular II e III o discente 

que tiver cumprido os créditos das disciplinas de semestres anteriores. Casos excepcionais 

serão avaliados pelo colegiado do curso. 

Só têm validade, para a conclusão do Curso, os Estágios Curriculares definidos e 

autorizados pela Coordenação do Curso de Fisioterapia e pela Coordenação dos Estágios, 

atendendo os aspectos legais exigidos pela Faculdade Adventista da Bahia e  Secretaria 

de Saúde da Bahia. 

 

 



 

 

7 ESTRUTURA DO ESTÁGIO  

 

Concebe-se como EC as atividades de prática profissional, exercidas em situações 

reais de trabalho, de caráter obrigatório, para a conclusão do Curso de Fisioterapia, 

realizados nos últimos três semestres do curso. 

O Estágio Curricular do Curso de Fisioterapia está dividido em três etapas para 

alcançar os objetivos propostos, levando por nome estágio curricular I, II e III. 

§ 1. Estágio Curricular Obrigatório I: possibilita a vivência do estudante no 

contexto da Atenção Básica. Este estágio  tem duração total de 144 horas.  

§ 2. Estágio Curricular Obrigatório II: estágio de caráter ambulatorial. Trata-se da 

prática na Clínica-Escola para todos os casos possíveis de serem atendidos no 

setor ambulatorial e tem duração total de 324 horas. 

§ 3. Estágio Curricular Obrigatório III: de caráter hospitalar. O discente 

desempenha as atividades de estágio em unidades de média e alta complexidade. 

Este estágio tem duração total de 324 horas.  

 

8 CAMPOS DE ESTÁGIO 

 

São considerados campos de estágio, as instituições públicas e privadas 

selecionadas pela Coordenação de Estágios do curso de Fisioterapia e de acordo com os 

preceitos éticos e deontológicos adotados para a realização de Estágios Curriculares, 

mediante assinatura de convênio. 

Os campos de estágio deverão atender os seguintes critérios: 

I.      Assinar o termo de cooperação técnica de estágio; 

II. Assumir as propostas de trabalho dos estagiários do Curso de Fisioterapia como 

ações integradas à sua estrutura e dinâmica de funcionamento; 

III. Sobre sua localização: Estágio I estar localizado nos municípios do Recôncavo 

Baiano; Estágio II, localizado na Clínica-Escola da Instituição; e o Estágio III 

ocorrerá em instituições hospitalares conveniadas à FADBA; 

IV. Observar as normas contidas nos Manuais de Estágio Curricular I, II e III. 

 

 

9 COORDENAÇÃO GERAL DE ESTÁGIO E PRÁTICAS DA  FADBA 



 

 

 

Compete ao Coordenador Geral de estágio: 

I. Representar o curso de fisioterapia nos órgãos e eventos em outras instituições 

que tratem assuntos relacionados aos estágios. 

II. Manter convênio com a Secretaria de Saúde do estado da Bahia, para ter acesso 

aos hospitais da rede pública. 

III. Cadastrar os estabelecimentos de saúde conveniados, mantendo vigilância com 

relação aos aspectos legais; 

IV. Procurar e manter lugares de estágio curricular de qualidade para fornecer 

experiências clínicas significativas aos discentes;  

V. Propor regulamentos e procedimentos relacionados com estágio curricular;  

VI. Desenvolver mecanismos operacionais que facilitem a condução dos estágios 

com segurança, seriedade, ética e aproveitamento;  

VII. Acompanhar por meio de reuniões mensais os coordenadores de estágios dos 

cursos;  

VIII. Participar do programa de avaliação institucional, coordenando as 

atividades de avaliação da área de estágios, visando aprimorar sua dinâmica 

em função dos objetivos propostos;  

 

10 COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR E PRÁTICAS DE ENSINO 

DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 

Denomina-se Coordenador de Estágios o profissional fisioterapeuta responsável 

por organizar os estágios e acompanhar o bom andamento dos mesmos, conforme projeto 

pedagógico do curso. 

 Compete ao Coordenador de estágio: 

I.      Gerenciar o programa do estágio curricular; 

II. Definir turmas e organizar rodízios nos diversos setores de estágio; 

III. Propor regulamentos e procedimentos relacionados com estágio 

curricular;  

IV. Promover e encorajar a comunicação aberta entre os docentes 

supervisores de estágio e estagiários, através de telefone, cartas, 

correspondências on-line e/ou visitas; 



 

 

V. Manter registro de todas as atividades do estágio curricular e freqüência 

dos estagiários;  

VI. Desenvolver mecanismos operacionais que facilitem a condução dos 

estágios com segurança, seriedade, ética e aproveitamento;  

VII. Acompanhar por meio de reuniões mensais os docentes supervisores;  

 

11 DA SUPERVISÃO DO ESTÁGIO 

 

Compete ao Supervisor de Estágio: 

I.      Observar as normas do Regimento geral, assumindo responsabilidades e 

cumprindo as obrigações pertinentes, bem como o Código de Ética profissional 

e Institucional; 

II. Agir de acordo com os valores éticos, morais e cristãos preconizados pela 

FADBA; 

III. Apresentar à Coordenação de estágios o plano de trabalho com os objetivos, 

conteúdos e procedimentos para execução do plano de estágio pelo discente, 

para verificação da possibilidade de sua execução; 

IV. Comparecer às reuniões convocadas pela coordenação de estágios, sempre que 

se fizerem necessárias, para tratar de assunto referente ao desenvolvimento do 

estágio e procedimentos a serem adotados;  

V. Assistir à atuação dos estagiários nas diferentes situações enfrentadas no dia a 

dia para orientação e condução do seu desempenho, respeitando as limitações 

em circunstâncias extremas; 

VI. Contribuir com o estagiário no aprofundamento dos conhecimentos 

sistematizados no decorrer de sua formação, a partir da realidade encontrada e 

das experiências vivenciadas; 

VII. Conhecer e ensinar a NR32- Segurança e saúde no trabalho em serviços de 

saúde, para a realização das atividades desenvolvidas nas unidades hospitalares 

e no exercício da profissão, com relação à biossegurança e gerenciamento de 

resíduos. 

VIII. Não ausentar-se do local de estágio, verificando se a atuação dos 

estagiários está consoante com as necessidades do local; 



 

 

IX. Comunicar ao discente as situações em que assuntos pessoais possam estar 

interferindo em seu desempenho profissional;  

X. Proceder à avaliação sistemática dos estagiários sob sua orientação, tendo 

como base critérios, procedimentos e instrumentos previamente definidos 

comunicando o resultado ao mesmo;  

XI. Controlar a frequência e carga horária do estagiário, de acordo com o plano de 

ação em andamento. 

 

12 DAS ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 

 

São direitos dos estagiários do Curso de Fisioterapia: 

I. Ser devidamente orientado (a) pela coordenadora do curso quanto às suas 

solicitações legais e regulamentares, relativas às atividades e finalidades do 

estágio;  

II. Receber orientação formativa e informativa do supervisor, referentes às áreas 

de estágio a qual está vinculado; 

III. Esclarecer suas dúvidas ou problemas de ordem administrativa que devem ser 

resolvidos junto ao coordenador de estágios, evitando queixas ou reclamações 

feitas a terceiros; 

IV. Acessar os resultados das avaliações do seu desempenho. 

V. Possuir seguro de saúde e contra acidentes durante todo o tempo de estágios, 

fornecido pela instituição de ensino; 

VI. Obter respeito pelos direitos e pela dignidade da pessoa humana; 

VII. Ter garantida condições mínimas, para aprendizagem e desenvolvimento de 

suas potencialidades individuais na perspectiva física, intelectual, social e 

espiritual; 

VIII. Recorrer das decisões dos órgãos deliberativos ou executivos na forma 

permitida pelo Regimento da FADBA. 

 

 São deveres dos estagiários do Curso de Fisioterapia: 

I.      Cumprir os pré-requisitos estabelecidos para o desenvolvimento do estágio 

nas áreas definidas, de acordo com as normas estabelecidas neste Regimento e 

no Manual de Estágio; 



 

 

II. Estar regularmente matriculado no curso e no período correspondente ao 

estágio; 

III. Fornecer toda a documentação necessária para o início dos estágios: cartão de 

vacina atualizado, fotos 3x4, fotocópia dos documentos pessoais e outros 

documentos que forem solicitados; 

IV. Possuir instrumentos básicos de avaliação: estetoscópio, esfigmomanômetro, 

goniômetro, fita métrica, martelo de reflexos, entre outros, de acordo à 

especificidade dos campos de estágio. 

V. Comparecer à instituição indicada pela Coordenação de estágios para 

cumprimento das atividades nos dias e horários previamente fixados; 

VI. Conhecer a estrutura organizacional da instituição na qual desenvolverá o 

estágio, observando as normas e rotinas implementadas; 

VII. Agir em consonância com os valores da FADBA e com o código de ética da 

fisioterapia; 

VIII. Cumprir a carga mínima de 75% da carga horária total de estágio, como 

rege este documento; 

IX. Comparecer às reuniões com a Coordenação de estágios para receber 

informações preliminares acerca dos campos de estágios onde será realizada 

sua prática profissional; 

X. Ser assíduo e pontual; 

XI. Fazer pesquisas e leituras complementares, necessárias para o desenvolvimento 

da prática; 

XII. Manter registro diário de todas as avaliações e atendimentos realizados, nos 

prontuários fornecidos pelos supervisores de estágio; 

XIII. Chegar ao local de estágio com o mínimo de 10 minutos de antecedência 

do horário estabelecido para início das atividades; 

XIV. Permanecer no local de estágio no tempo estipulado para o cumprimento 

das atividades propostas; 

XV. Prezar pela ordem e ética no ambiente de estágio; 

XVI. Manter total sigilo dos assuntos referentes ao estágio e aos clientes 

envolvidos, devendo somente discutir sobre os mesmos durante a supervisão; 



 

 

XVII. Tratar de maneira atenciosa e gentil qualquer pessoa que necessite de seus 

cuidados profissionais e com quem desenvolva as atividades (funcionários e 

equipe). 

XVIII. Os discentes no campo de estágio deverão estar devidamente 

paramentados (blusa e calça branca, sapato branco fechado, crachá e jaleco da 

IES), salvo quando solicitado outra vestimenta pelo supervisor e ou campo de 

estágio. 

XIX. Não utilizar adornos que possam gerar qualquer tipo de lesão ou 

contaminação ao paciente (brincos, relógios, colares, anéis, pulseiras e 

pingentes entre outros) evitando, assim, possíveis transtornos. 

XX. Respeitar os colegas, a instituição que abriga os estágios e o supervisor. 

Devendo agir de forma ética em todas as situações. 

 O não cumprimento dos compromissos (deveres) implicará assumir as 

penalidades disciplinares descritas no regimento da FADBA. 

 

13 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 A responsabilidade por danos ao patrimônio emprestado nos locais de estágio 

cabe ao (s) estagiário (s) envolvido (s). 

 Os danos causados em algum equipamento ou material devem ser imediatamente 

comunicados à Coordenação dos Estágios que, por sua vez, oficia imediatamente 

a Coordenação do Curso de Fisioterapia para que esta possa fazer os 

levantamentos e encaminhamentos necessários. 

 Os casos omissos neste Regulamento são resolvidos conforme as proposições do 

regimento institucional. Os casos considerados mais graves são encaminhados 

para o Colegiado do Curso de Fisioterapia para deliberação ou providências 

cabíveis, de acordo com o Regimento Geral da FADBA. 

 


