
Orientações para preenchimento do SIARE (Sistema de Registro de Estágios) da UFSC para o 

INTERNATO da Medicina 

 

Acessar o sistema via internet com sua matrícula e senha (pessoal do aluno) – 

http://www.siare.ufsc.br/siare-estudante 

Clicar em “Solicitar Registro de Estágio” e preencher as informações solicitadas em cada guia 

com as instruções abaixo: 

 

1. Tipo do estágio 

No caso do internato (inclusive no estágio eletivo) clicar em “Obrigatório”. 

Em seguida, informar o código do módulo (disciplina) que corresponde ao estágio, conforme a tabela: 

 

Fase Código Módulo 

9 MED 7027 Internato Médico I – Saúde da Criança 

 MED 7028 Internato Médico I – Saúde da Mulher 

 MED 7029 Internato Médico I – Interação Comunitária 

10 MED 7030 Internato Médico II – Saúde do Adulto - Clínico 

 MED 7031 Internato Médico II – Saúde do Adulto - Cirúrgico 

 MED 7032 Internato Médico II – Interação Comunitária 

11 MED 7033 Internato Médico III – Saúde da Criança 

 MED 7034 Internato Médico III – Saúde da Mulher 

 MED 7039 Internato Médico III – Estágio Eletivo 

12 MED 7036 Internato Médico IV – Saúde do Adulto – Clínico 1 

 MED 7037 Internato Médico IV – Saúde do Adulto - Cirúrgico 

 MED 7040 Internato Médico IV – Saúde do Adulto – Clínico 2 

 

Informar o total de horas do estágio: geralmente 320 horas 

Exceção: se o módulo tiver parte dele executada em outra instituição fora da UFSC (por exemplo, hospital 

Nereu Ramos), subtrair deste total o número de horas executada na instituição fora da UFSC, pois para 

esta deverá ser gerado outro registro SIARE. 

 

Exemplo: No módulo MED 7030, que tem o total de 8 semanas (8 semanas x 40 horas = 320 horas), há um 

período de 2 semanas que o doutorando cumpre no Hospital Nereu Ramos (2 semanas x 40 horas = 80 

horas). Nesse caso, para o módulo MED 7030 o aluno deve gerar dois registros: um registro com 80 horas 

no total para a parte que ele cumpre no Hospital Nereu Ramos e um registro com 240 horas (que 

corresponde a 320-80) para a parte que ele cumpre na UFSC. 

 

Atenção: fazer primeiro o registro da parte do estágio que fará fora da UFSC. Isto porque o sistema só 

permitirá que você faça o registro de um segundo estágio depois de aprovar o primeiro registro que fará, 

e você provavelmente terá mais dificuldade em coletar as assinaturas necessárias para os estágios fora da 

UFSC. 

 

 

2. Concedente 

Clique em UFSC para os estágios realizados no HU. 

Para os registros de estágio realizados em outras instituições, informar “Razão Social”, “CNPJ” e “Nome do 

Representante” 

http://www.siare.ufsc.br/siare-estudante


Para estágios realizados em instituições da Secretaria Estadual de Saúde, informar:  

 

CNPJ: “80.460.835/0001-63” (CNPJ da Secretaria de estado do planejamento) 

Representante: “Diretor Geral do Hospital X” 

Exemplo: 

“Unidade da SES/SC – Hospital Nereu Ramos” 

CNPJ: 80.460.835/0001-63 

Representante: Antônio Fernando Barreto Miranda 

 

Outros diretores (em outubro de 2017) de hospital da Grande Florianópolis:  

Hospital Infantil Joana de Gusmão: Mauricio Laerte Silva 

Maternidade Carmela Dutra: Ricardo Maia Samways 

Hospital Governador Celso Ramos: Elyane Rangel Mendes Leal 

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina: Paulo Marcio Souza 

Demais diretores de hospitais da SES podem ser verificados em: 

http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1191&Itemid=412  

 

Para estágios da Interação Comunitária, informar: 

“Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis” 

CNPJ: 08.935.681/0001-91 

Representante: Evelyn Cremonese 

 

 

3. AGI (Agente de Integração) 

São fundações que fazem a intermediação entre os alunos e os locais de estágio 

No caso do internato, geralmente não há. 

 

4. Supervisor na concedente 

Informar o nome e a profissão (médico) do orientador no local do estágio. 

Para os estágios correspondentes aos módulos na UFSC, informar o coordenador geral do módulo, exceto 

nos módulos Interação Comunitária: 

 

Fase Código Coordenador do Módulo 

9 MED 7027 Helen Zatti 

 MED 7028 Roxana Knobel 

 MED 7029 Dannielle Godoi 

10 MED 7030 Marcelo Schwarzbold 

 MED 7031 Saint Clair Oliveira 

 MED 7032 Dannielle Godoi 

11 MED 7033 Renata Pires 

 MED 7034 Jorge Abi Saab Neto 

 MED 7039 Externo, ou conforme o departamento 

12 MED 7036 Marcelo Schwarzbold 

 MED 7037 Gilberto do Nascimento Galego 

 MED 7040 Marcelino Vieira 

 
Atenção: No caso do registro SIARE da etapa de estágio realizada fora da UFSC, informar o 

supervisor/orientador no local do estágio e sua profissão. 

Alguns exemplos: 

Hospital Nereu Ramos (da MED 7030, 10ª fase): Regina dos Santos Valim (médica) 

Maternidade Carmela Dutra (da MED 7029, 9ª fase): Jorge Abi-Saab Neto (médico) 

Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina (da MED 7040, 12ª fase): Ana Maria Maykot Prates Michels 

(médica) 

http://portalses.saude.sc.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1191&Itemid=412


5. Local do estágio 

Informar o setor da unidade concedente em que realizará o estágio, se houver. 

No caso de estágios realizados na UFSC, informar “Hospital Universitário” seguido da área principal do 

estágio: “Clínica Médica”, “Pediatria”, “Cirurgia” ou “Gineco-obstetrícia” 

No caso de estágio realizado fora da UFSC, informar a divisão do hospital em que fará o estágio. Por 

exemplo, no caso do Hospital Nereu Ramos: “Serviço de Infectologia” 

 

 

6. Período 

Informar a data de início e fim do módulo. 

Atenção: observar que se trata da data de início e fim do módulo, e não dos períodos de estágio dentro 

do módulo. Por exemplo: o aluno inicia o módulo MED 7030 em 12 de janeiro e termina em 8 de março. 

Dentro deste período, há uma etapa de 2 semanas (variável de acordo com o rodízio) que o aluno cumpre 

no Hospital Nereu Ramos, como estágio em infectologia. O registro SIARE para o hospital Nereu Ramos 

deve ter o mesmo período do módulo MED 7030 (12 de janeiro a 8 de março). 

 

7. Carga horária 

Informar a carga horária semanal e diária do estágio. Geralmente: Diária = 8 horas e Semanal = 40 horas. 

 

Atenção: Nos módulos em que há parte do estágio em outra instituição, dividir a carga horária 

proporcionalmente ao tempo do estágio ocupado por cada parte. 

Exemplo: no caso do módulo 7030 (com 8 semanas), 2 semanas (25%) são passadas no hospital Nereu 

Ramos e 6 semanas (75%) na UFSC. 

Então, o registro SIARE para a parte do HU/UFSC fica: Carga horária diária = 6 horas e semanal = 30 horas 

(75% do total) 

O registro SIARE para a parte do Hospital Nereu Ramos fica: Carga horária diária = 2 horas e semanal = 10 

horas (25% do total) 

 

 

8. PAE (Programa de atividades do estágio) 

Descrever as atividades habituais do internato em cada área. 

Exemplo geral: 

 

Título do Estágio = “Nome da especialidade” = Por exemplo, “Infectologia” 

 

Programa de Atividades do Estágio: 

 

Atendimento supervisionado a pacientes atendidos na instituição concedente, no local de estágio. 

Observação de condutas e procedimentos executados pelos profissionais da instituição concedente, no 

local de estágio. 

Participação nas reuniões do serviço no local de estágio. 

 

 

9. Bolsa 

Clique em “Alterar” e, no caso dos estágios obrigatórios, como o internato, clique em “Sem bolsa”. 

 



10. Auxílio Transporte 

Clique em “Alterar” e, no caso dos estágios obrigatórios, como o internato, informe que “não há auxílio”. 

 

11. Seguro 

No caso dos estágios obrigatórios, como o internato, clique em “UFSC”.  

Nesse caso será usado o seguro padrão da UFSC, ligado à empresa CAPEMISA. 

 

 

12. Orientador da UFSC 

Fase Código Coordenador do Módulo 

9 MED 7027 Helen Zatti 

 MED 7028 Roxana Knobel 

 MED 7029 Dannielle Godoi 

10 MED 7030 Marcelo Schwarzbold 

 MED 7031 Saint Clair Oliveira 

 MED 7032 Dannielle Godoi 

11 MED 7033 Renata Pires 

 MED 7034 Jorge Abi Saab Neto 

 MED 7039 Simone van de Sande Lee (coordenadora do curso) 

12 MED 7036 Marcelo Schwarzbold 

 MED 7037 Gilberto do Nascimento Galego 

 MED 7040 Marcelino Vieira 

 

 

13. Endereço do aluno 

Informe seu endereço 

 

14. Clique em “Registrar” 

Ao clicar em registrar, sua solicitação de registro de estágio será encaminhada à Coordenação de Estágios 

da Medicina que funciona junto à coordenação do curso, com a estagiária Gabriele Oliveira – o 

coordenador de estágios é o Prof. Hugo Alejandro Arce Iskenderian. Ali será feita a conferência dos dados 

preenchidos por você. 

Depois desta conferência, você deverá imprimir o documento “Termo de Compromisso de Estágio/Plano 

de Atividades do Estágio”, no mesmo número de vias que o número de assinaturas exigidas. 

IMPORTANTE: Além de imprimir, salve o arquivo pdf com você, para ter cópias adicionais em caso de 

perda. 

Observe ao fim do documento que será pedida a assinatura de: 

Nos estágios fora da UFSC: representante da concedente do estágio (ex., diretor do hospital ou 

representante da secretaria municipal de saúde, no caso da interação comunitária), do supervisor no local 

do estágio, do orientador na UFSC, da coordenadora de estágios e sua assinatura (5 vias). 

Nos estágios feitos na UFSC: o supervisor no local do estágio e o orientador da UFSC são geralmente a 

mesma pessoa, o representante da concedente é o Prof. Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira (diretor 

do Departamento de Integração Profissional da UFSC – DIP/PROGRAD), o coordenador de estágios e a sua 

assinatura (4 vias). 



Você deve coletar estas assinaturas. Orientações: 

1) Leve os papeis ao Departamento do Professor Orientador da UFSC (exemplo, no caso da MED 7030, 

prof. Marcelo Liborio Schwarzbold no Departamento de clinica Médica). 

2) Caso seja registro de estágio em hospital fora da UFSC, ainda é preciso levar os papeis ao Centro de 

Estudos/Secretaria da Residência do Hospital onde vai estagiar (exemplo, Secretaria da Residência do 

Hospital Nereu Ramos; Centro de Estudos da Maternidade Carmela Dutra, etc) e solicite a assinatura 

do representante (diretor do hospital) e do orientador local (No caso da Interação Comunitária, não é 

necessário levar os papeis à Secretaria Municipal de Saúde). 

3) Após, leve os papéis à Coordenação de Estágios da Medicina, onde serão assinados pelo Prof. Hugo e 

pelo prof. Alexandre. 

IMPORTANTE: Apenas após a entrega dos papéis assinados na Coordenação de Estágios seu registro 

será finalizado e você será liberado para fazer o registro de um novo estágio. 

Após isso, 1 via será arquivada na Coordenação de estágios; 1 via será arquivada no DIP/PROGRAD; 1 

via ficará na Secretaria Municipal (no caso da interação Comunitária); 1 via ficará com você e, em, 

caso de estágio em hospital externo, você deverá levar ao menos 1 via ao hospital onde estagiará. 

 


