
Internato Médico III - Estágio Eletivo 
 
 
O módulo MED 7039 (Estágio Eletivo) é um dos módulos obrigatórios do 

internato médico, que ocorre na 11ª fase do curso de graduação em medicina da 

UFSC. O estágio eletivo poderá ser externo, quando realizado em outra 

instituição conveniada com a UFSC, ou interno, quando feito com um dos 

departamentos responsáveis pelo Internato Médico na UFSC (CLM, CLC, DTP 

ou DTO). O módulo tem carga horária de 40h semanais de atividades em molde 

semelhante aos demais módulos do Internato Médico, com duração de 8 (ou 7) 

semanas. Pode ser realizado em uma ou mais áreas de interesse do aluno. 

No caso de estágio interno, o aluno deverá procurar o Departamento 

responsável pela área de interesse (em cada Departamento há um professor 

responsável pelos Estágios Eletivos) e fazer a sua solicitação, informando o 

período e a(s) área(s). O número de vagas para cada período e área é limitado, 

e cada Departamento estabelece os critérios para preenchimento dessas vagas.  

Conforme estabelece a RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 20/CGRAD, de 14 

de março de 2014, o estágio eletivo externo deverá ocorrer em instituição de 

ensino conveniada com a UFSC, no Brasil ou no exterior. O aluno deverá entrar 

em contato diretamente com a instituição para solicitar o estágio. Na página do 

Curso de Medicina da UFSC podem ser encontrados modelos de requerimento 

do estágio e carta de apresentação, que devem ser preenchidos ou editados 

pelo próprio aluno e levados à coordenação para serem assinados, além do 

Termo de Responsabilidade do Acadêmico, que deve ser assinado pelo aluno e 

deixado na secretaria da coordenação do curso (link para os formulários: 

https://medicina.ufsc.br/?page_id=308). Além disso, na mesma página existe 

uma lista de instituições conveniadas em que os alunos do curso de medicina 

fizeram estágios nos últimos anos (é importante checar se o convênio ainda 

estará vigente na data do seu estágio). 

Para saber se a instituição possui convênio com a UFSC, pode-se 

consultar o DIP (Departamento de Integração Profissional - 

http://portal.estagios.ufsc.br) para instituições brasileiras, e a SINTER 

(Secretaria de Relações Internacionais - https://sinter.ufsc.br/instituicoes-

conveniadas/) para instituições estrangeiras. Quando a instituição não for 
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conveniada, caberá ao aluno interessado providenciar o convênio da instituição 

concedente com a UFSC. Para instituições brasileiras, os documentos 

necessários estão na página do DIP. Em geral, o modelo mais usado é o 

convênio UFSC-concedente, para instituições de pessoa jurídica (hospitais, 

clínicas, etc.), mas também pode ser feito convênio com médicos profissionais 

liberais, com o modelo convênio UFSC-profissional liberal. Os documentos 

devem ser impressos em duas vias, assinados primeiro pela instituição em que 

o aluno pretende estagiar e depois devem ser levados ao DIP, no prédio da 

Reitoria, 2º andar. O link para os formulários do DIP é 

http://portal.estagios.ufsc.br/estagio/formularios/. Para instituições estrangeiras, 

o procedimento e os formulários encontram-se na página da SINTER: 

https://sinter.ufsc.br/solicitacao-de-convenios/.  

Após estabelecimento de convênio e obtido o CNPJ da Instituição 

concedente, o estágio eletivo externo deve ser registrado no sistema SIARE. As 

orientações para preenchimento estão em 

https://medicina.paginas.ufsc.br/files/2015/01/Orientações-para-preenchimento-

do-SIARE-2017-1.pdf. O cadastro deve ser feito conforme orientado na página 

do DIP: http://portal.estagios.ufsc.br/siare/. Os alunos da UFSC estão cobertos 

por um seguro para acidentes pessoais, válido no território nacional. Na página 

do curso há instruções de como gerar uma apólice individual, caso seja 

solicitada: https://medicina.ufsc.br/?page_id=308). Muitas instituições exigem o 

seguro para realização do estágio e, no caso de estágios fora do Brasil, o aluno 

será responsável por contratar o próprio seguro. 

 Ao final do Estágio Eletivo externo, o aluno deverá apresentar 

comprovante de comparecimento e nota final de estágio, em documento oficial 

da Instituição concedente do estágio. Caso a instituição não tenha seu próprio 

documento de controle de frequência e nota, o aluno poderá utilizar também o 

modelo disponibilizado na página do Curso de Medicina da UFSC:                         

https://medicina.paginas.ufsc.br/files/2012/10/Controle-nota-e-frequencia-

estágio-eletivo.pdf. 
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