Apresentação
A formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio curricular
obrigatório de formação em serviço, em regime de internato, sob supervisão, em serviços próprios,
conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de Contrato Organizativo da Ação
Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde, conforme previsto no
art. 12 da Lei no 12.871, de 22 de outubro de 2013.
O Internato tem duração de 24 meses e inclui aspectos essenciais nas áreas de Clínica
Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria, Saúde Mental e Medicina de Família e
Comunidade, incluindo atividades no primeiro, segundo e terceiros níveis de atenção em cada área.
Estas atividades são eminentemente práticas e a carga horária teórica é inferior a 20% do total por
estágio. O Internato, ou estágio supervisionado, representa o momento de aprofundamento das
práticas profissionais vivenciadas desde o início do curso, agora com grau maior de autonomia e
capacidade de articulação dos diferentes arranjos tecnológicos do trabalho do médico, em diferentes
contextos.
O interno deverá atuar nos vários cenários de atenção a saúde (primária, secundária e
terciária) existente no Sistema Único de Saúde, servindo-se para isso do Hospital Universitário e
das várias unidades da Rede de Saúde do município as quais foram firmados convênios como:
Hospital da Vida, UPA, CAPS, Unidades Básicas de Saúde, e Unidades de Saúde Rurais e
Indígenas. No novo modelo do Internato intensificou a formação na área de urgência e emergência
médica, a fim de capacitar o futuro médico com as habilidades e competências necessárias ao
atendimento de paciente com patologias graves. Também procurou dar uma atenção especial na área
de formação em atenção básica no atendimento da Medicina de Família e Comunidade e também
na área de Psiquiatria. Optou-se por um currículo que pretende priorizar o desenvolvimento de
habilidades, competências e atitudes, além de uma capacidade de reflexão e atuação ética em
relação a esse aprendizado.
As avaliações durante o internato serão padronizadas com implantação do OSCE (Objective
Structured Clinical Examination), um método bastante utilizado nos últimos anos para avaliação de
habilidades médicas nas principais escolas médicas do país e do mundo.

ORGANIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA UFGD (INTERNATO)

FLUXOGRAMA DA AVALIAÇÃO DO INTERNATO

COORDENADORES DE ÁREA DE ESTÁGIO
CIRURGIA – Prof. Paulo Roberto Bertoletto
MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE – Prof. Waldno Lucena
PEDIATRIA – Prof. Paulo de Oliveira
CLÍNICA MÉDICA – Prof. Ricardo do Carmo Filho
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/CIRURGIA- Prof. Majid Ghadie
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA/CLÍNICA MÉDICA- Prof. Luciana Gouveia
SAÚDE RURAL E INDÍGENA – Prof. Luciano Matheussi
SAÚDE DO ADULTO/PSIQUIATRIA – Prof. Thiago Pauluzi Justino
SAÚDE DO ADULTO/CIRURGIA - Prof. Paulo Roberto Bertoletto
SAÚDE DO ADULTO/CLÍNICA - Prof. Ricardo do Carmo Filho

SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA/G.O- Prof. Aracele Franzen
SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA/PEDIATRIA - Prof. Paulo de Oliveira
Comissão de Estágio Supervisionado (COES)

Em conformidade com Artigo no 10 do Regulamento de estágios para
estudantes do curso de graduação da UFGD, cada curso ou faculdade deverá ter uma
comissão de estágio supervisionado (COES), de caráter permanente e responsável por
coordenar os estágios obrigatórios e não obrigatórios, sendo constituída pelo conselho
diretor da faculdade. Ela é composta pelo Coordenador de Curso, membro nato, pelos
Coordenadores de Estágios, e um servidor técnico-administrativo. O Presidente da
COES será designado pelo Conselho Diretor da Faculdade dentre os membros
Coordenadores de Estágio. A COES é responsável por elaborar o Regulamento de
Estágio e submetê-lo à aprovação do Conselho Diretor da Faculdade, da Câmara de
Ensino de Graduação e do CEPEC; coordenar o planejamento, a execução e a
avaliação das atividades referentes aos estágios; indicar os Orientadores; convocar os
Coordenadores de Estágio e Orientadores para discutir questões relativas ao
planejamento, organização, funcionamento, avaliação e controle das atividades de
estágio; identificar novos campos de estágio; avaliar as instalações da parte
concedente do estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do
estudante; elaborar pareceres referentes aos relatórios parciais e finais; zelar pelo
cumprimento das normas estabelecidas para os estágios. A COES se reunirá com a
maioria absoluta de seus membros e deliberará por maioria simples, cabendo ao
presidente o voto comum e o de qualidade. As reuniões ordinárias serão realizadas de
acordo com o cronograma aprovado na primeira reunião ordinária de cada ano, a ser
realizada sempre antes do início do período letivo, e as extraordinárias a qualquer
tempo, por convocação do presidente com 48hs de antecedência, ou por requerimento
da maioria dos seus membros.
A atual composição da Comissão de Estágio Supervisionado (COES) é:
Prof. Paulo Roberto Bertoletto - Vice-Diretor da FCS, Coordenador do Estágio
Supervisionado de Cirurgia e Presidente da COES.
Prof. Thiago Pauluzi Justino - Coordenador de Curso e Coordenador do Estágio
Supervisionado de Saúde do Adulto na Área de Conhecimento de Psiquiatria.
Célia Garcia de Deus - Representante Servidor Técnico-Administrativo.
Prof. Majid Ghadie – Coordenador do Estágio Supervisionado de Emergência e
Urgência Cirúrgica no Hospital da Vida.

Prof. Waldno Lucena - Coordenador do Estágio Supervisionado de Medicina da
Família e Comunidade.
Prof. Luciana Barros Gouveia – Coordenadora do Estágio Supervisionado em
Emergência e Urgência Clínica no Hospital da Vida

Prof. Ricardo, do Carmo Filho – Coordenador do Estagio Supervisionado em Clínica
Médica
Prof. Aracele Franzen - Coordenadora do Estágio Supervisionado em Ginecologia e
Obstetrícia.
Prof. Paulo, de Oliveira Coordenador do Estágio Supervisionado em Pediatria.

