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1. APRESENTAÇÃO

O Curso de Graduação em Fisioterapia do Ins  tuto Superior de Teologia Aplicada 
- INTA tem como principal obje  vo formar profi ssionais capacitados para trabalhar 
na prevenção e tratamento de alterações cinesiológicas funcionais do ser humano, 
capazes de agir conscientemente e intervir posi  vamente no processo saúde-doença, 
promovendo a autonomia sobre a saúde e o compromisso com a qualidade de vida.

A Polí  ca de Estágios do Curso de Fisioterapia do INTA é cons  tuída com a Pró-
Diretoria de Estágios, a Coordenação de Estágios do Curso de Fisioterapia e a Coordenação 
do Curso, juntamente com as ins  tuições de saúde em que atuem fi sioterapeutas, tanto 
no município de Sobral, como em outros municípios da região.

O INTA mantém sua própria Clínica Escola de Fisioterapia onde são prestados 
atendimentos à população gratuitamente como também através de planos de saúde. 
Também são desenvolvidos projetos de Pesquisa e Extensão no âmbito da Clínica Escola. 
O Curso mantém ainda convênios com ins  tuições públicas e privadas, envolvendo os 
principais hospitais, clínicas e rede de atenção básica do município e região.

Neste sen  do, o Curso de Fisioterapia do INTA formará fi sioterapeutas 
generalistas, capazes atender as necessidades regionais e nacionais de saúde, capazes 
de atuar nos três níveis de Atenção à Saúde de modo a desenvolver ações de prevenção, 
cura e reabilitação, tanto individua quanto cole  va, com vistas à melhoria da qualidade 
de vida.

Profa. Me. Jorgiana de Oliveira Mangueira
Coordenadora do Curso de Fisioterapia
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2. ASPECTOS LEGAIS
Os Estágios Curriculares Supervisionados do Curso de Bacharelado em 

Fisioterapia do INTA cons  tuem espaços mediadores da formação cien  fi ca metodológica 
do fi sioterapeuta. De acordo com a Resolução CNE/CES 4, de 19 de Fevereiro de 2002, 
do Conselho Federal de Educação, é obrigatório aos Cursos de Fisioterapia assegurar o 
desenvolvimento de estágios curriculares sob supervisão docente, assegurando a prá  ca 
de intervenções preven  vas e cura  vas nos diferentes níveis de atuação: comunitário/
unidades básicas de saúde, ambulatorial e hospitalar.

Destaca-se também, o compromisso dos Cursos de Graduação em Fisioterapia 
em garan  r estágios supervisionados voltados à compreensão do processo saúde-doença 
do cidadão, da família e da comunidade, proporcionando a integralidade das ações do 
cuidar em Fisioterapia, contemplando conhecimentos biológicos, biotecnológicos, 
humanos, sociais e fi sioterapêu  cos.

O princípio ar  culador dos estágios supervisionados pressupõe que as 
a  vidades prá  cas sejam desenvolvidas integrando o conhecimento adquirido pelo aluno, 
em sala de aula, à prá  ca profi ssional, e es  mula o reconhecimento de habilidades e 
competências adquiridas em situações reais de vida e trabalho. Estas a  vidades prá  cas 
ar  culam-se aos campos de estudo, possibilitando ao aluno desenvolver o senso crí  co, 
inves  gador e conquistar autonomia pessoal e intelectual necessária para empreender 
con  nua formação na sua práxis profi ssional.

O Curso de Fisioterapia do INTA garante o desenvolvimento de estágios 
curriculares, sob supervisão docente. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso de Graduação em Fisioterapia, a carga horária mínima do estágio curricular 
supervisionado deverá a  ngir 20% da carga horária total do Curso de Graduação em 
Fisioterapia proposto, com base na Resolução CNS/CES Nº 4, DE 6 DE ABRIL DE 2009.

O Estágio Supervisionado no Curso de Bacharelado em Fisioterapia do INTA tem 
seu início desde o 7° (sé  mo) semestre com o Estágio Supervisionado I em Fisioterapia 
(210 horas). No 8° (oitavo) semestre acontece o Estágio Supervisionado II em Fisioterapia 
(150 horas). No úl  mo ano do Curso (9° e 10° semestres) os Estágios Supervisionados 
III e IV (660 horas) são desenvolvidos pelos estudantes após a conclusão de todas as 
disciplinas referentes aos conhecimentos e especialidades fi sioterapêu  cas. 

Os estágios curriculares serão ar  culados em torno do Serviço de Fisioterapia 
individual e cole  vo, nos três níveis de Atenção à Saúde e sob supervisão docente, 
garan  ndo que cada docente-supervisor oriente no mínimo seis e no máximo sete 
alunos. Os estágios do Curso de Fisioterapia do INTA serão realizados com professores 
fi sioterapeutas atuantes da ins  tuição, professor  tular e/ou preceptor, (este previamente 
selecionado por meio de divulgação de edital).
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3. JUSTIFICATIVA

O estágio do curso de fi sioterapia do INTA respeita e segue o que determina a 
lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008 na qual afi rma em seu art. 1º:

“Estágio é ato educa  vo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente 
de trabalho, que visa à preparação para 
o trabalho produ  vo de educandos que 
estejam freqüentando o ensino regular 
em ins  tuições de educação superior, de 
educação profi ssional, de ensino médio, 
da educação especial e dos anos fi nais 
do ensino fundamental, na modalidade 
profi ssional da educação de jovens e 
adultos.”

4. CONVÊNIOS

O INTA celebrou convênios com Ins  tuições escolares, empresariais, 
comunitárias, Organizações não-governamentais, Hospitais, Secretaria de Saúde do 
Município de Sobral, Prefeituras, Clínicas, Clubes despor  vos, dentre outros, da região 
de abrangência, visando à criação de campos para a realização de estágios curriculares e/
ou outras a  vidades de formação.

5. CLÍNICA ESCOLA

O Curso de Fisioterapia do INTA dispõe de uma Clínica-escola situada à Rua 
Dr. João do Monte, 266 – Centro, em Sobral/CE. A clínica possui diversos equipamentos 
e recursos necessários à formação do profi ssional, dispõe de profi ssionais contratados 
que prestam assistência permanente à comunidade assis  da. Professores e acadêmicos 
u  lizam a clínica diariamente como campo de estágio obrigatório, bem como para o 
desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão.
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6. OBJETIVOS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO

 Integrar os conhecimentos teóricos às a  vidades prá  cas, 
possibilitando o desenvolvimento das habilidades e ap  dões recomendadas 
no projeto do curso;

 Propiciar ao estudante um contato direto com as a  vidades 
pré-profi ssionais, em um contexto real de trabalho;

 Desenvolver no estagiário o espírito de cria  vidade e de 
empreendedorismo, como elemento de possibilidade de transformação da 
sociedade envolvente;

 Desenvolver o espírito crí  co-refl exivo em decorrência da 
crí  ca constru  va às a  vidades profi ssionais;

 Preparar o estagiário para aceitar e par  cipar de trabalhos em 
equipes ou grupos mul  profi ssionais.

7. DISCIPLINAS QUE COMPÕEM O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

7º Período
O Estágio Supervisionado I em Fisioterapia abrange as seguintes disciplinas:

 Fisioterapia em Traumato ortopedia e Reumatologia; 
 Fisioterapia Despor  va;
 Fisioterapia Neurofuncional

8º Período
O Estágio Supervisionado II em Fisioterapia abrange as seguintes disciplinas:

 Fisioterapia Cardiovascular; 
 Fisioterapia Pneumofuncional.

9º Período
O Estágio Supervisionado III em Fisioterapia abrange as seguintes disciplinas:

 Fisioterapia em Saúde Cole  va II;
 Fisioterapia em Traumato ortopedia e Reumatologia;
 Fisioterapia Neurofuncional;
 Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia;
 Fisioterapia Uro-gineco e Obstetrícia;
 Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia;
 Fisioterapia Cardiovascular; 
 Fisioterapia Pneumofuncional.
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10º Período
O Estágio Supervisionado III em Fisioterapia abrange as seguintes disciplinas:

 Fisioterapia em Traumato ortopedia e Reumatologia;
 Fisioterapia Neurofuncional;
 Fisioterapia em Pediatria e Neonatologia;
 Fisioterapia Uro-gineco e Obstetrícia;
 Fisioterapia em Geriatria e Gerontologia;
 Fisioterapia Cardiovascular;
 Fisioterapia Pneumofuncional;

8. COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO

O INTA conta com a Pró-Diretoria de Estágios, vinculada à Diretoria Geral e um 
Coordenador de Estágio para cada curso, designado dentre os docentes afeiçoados a essa 
prá  ca curricular e à área de treinamento do aluno.

São atribuições da Pró-Diretoria de Estágios:

 Diligenciar que a polí  ca interna para Estágio Curricular Supervisionado 
seja observada nos termos e prazos do Projeto do Curso;

 Divulgar entre os alunos o Regulamento Específi co do Estágio Curricular, 
a necessidade de seu cumprimento como condição para integralização da 
matriz curricular;

 Acompanhar a avaliação do estágio, reportando para a Coordenação do 
curso do aluno relatório sobre o desempenho do estagiário;

 Manter atualizado o cadastro das empresas, ins  tuições e 
estabelecimentos conveniados para os campos de estágio;

 Propor a celebração de convênios entre o INTA e empresas, ins  tuições 
e estabelecimentos, para encaminhamento de alunos estagiários.

Cabem ao Coordenador de Estágio específi co do Curso de Fisioterapia:
 Par  cipar dos processos sele  vos de professores e/ou preceptores para 

o curso;
 Eleger junto à Coordenação e Pró-Diretoria de Estágios os campos de 

estágios adequados para cada prá  ca específi ca;
 Organizar junto à Coordenação e os Professores das disciplinas as escalas 

de estudantes por campos de estágios;
 Elaborar e aprimorar junto aos professores os instrumentos de avaliação 
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nos campos de estágios;
 Supervisionar in loco os campos de estágios, iden  fi cando as 

necessidades, difi culdades a fi m de estabelecer um diálogo co  diano entre 
a Coordenação do Curso, acadêmicos, professores e os campos de estágios, 
garan  do a qualidade do ensino;

 Promover encontros, fóruns com acadêmicos e profi ssionais sobre 
legislação, normas e ro  nas relacionados ao estágio.

9. FUNÇÕES E COMPETÊNCIAS DO FISIOTERAPEUTA ORIENTADOR DOS ESTÁGIOS 
(PRECEPTOR DE CAMPO)

O Preceptor tem como função principal ser um facilitador da aprendizagem do 
aluno a par  r do planejamento, execução e avaliação da ação fi sioterapêu  ca, levando-o 
a refl exões, ampliando as formas de aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos em 
sala de aula. Como afi rma Ryan-Nicholls (2004) que o termo para designar o professor 
que ensina a um pequeno grupo de alunos ou residentes, com ênfase na prá  ca clínica e 
no desenvolvimento de habilidades para tal prá  ca. 

Para executar esta função o fi sioterapeuta deverá possuir uma visão generalista, 
humanista, crí  ca e refl exiva, compreendendo seu papel na formação do profi ssional 
capacitado a atuar em todos os níveis de atenção à saúde, com base no rigor cien  fi co 
e intelectual. Detém ainda consciência sobre seu verdadeiro papel como profi ssional de 
saúde, levando os alunos a buscar estratégias de ações diante das realidades encontradas, 
na tenta  va de minimizar os riscos de adoecimento ou a independência funcional do 
indivíduo.

Logo a importância do preceptor na formação e orientação destes profi ssionais 
é clara, já que os mesmos servem de exemplos em relação à conduta é  ca e moral no 
exercício da profi ssão para os acadêmicos.

Competências do preceptor de estágio do curso de fi sioterapia do INTA:
i. Seguir o plano de ensino da disciplina de Estágio, conforme elaboração 

do professor responsável;
ii. Orientar, acompanhar e avaliar os alunos no exercício da prá  ca 

profi ssional, interagindo com a equipe mul  profi ssional e a Ins  tuição 
Concedente para acompanhamento do estagiário;

iii. Controlar a freqüência e pontualidade dos estagiários;
iv. Fazer a avaliação diária do desempenho dos estagiários e encaminhar 

os resultados para ao professor responsável da disciplina de estágio e/ou 
Coordenação de Estágio;
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v. Orientar os alunos nas questões relacionadas ao seu desempenho, à
vi. Ter horário fi xo de supervisão do aluno, defi nido pela Coordenação de 

Estágio;
vii. Supervisionar a implementação do Plano terapêu  co elaborado pelo 

acadêmico;
viii. Reunir-se diariamente com os alunos sob sua supervisão para 

planejamento e avaliação das a  vidades desenvolvidas, orientando os estagiários, 
em grupo ou individualmente, “in loco”;

ix. Encaminhar à Coordenação de Estágio relatório de todas as a  vidades 
realizadas na Área de Estágio sob sua responsabilidade, incluindo as avaliações 
realizadas no período;

x. Apresentar-se para sua a  vidade de supervisão sempre ves  do com 
ves  menta adequada para o local de estágio

xi. Cumprir e fazer cumprir o Regulamento do Estágio, o Código de É  ca 
Profi ssional, as normas da Ins  tuição concedente do Estágio e horário de 
funcionamento do Estágio.

10. DIREITOS E DEVERES DOS ESTAGIÁRIOS

 Evitar circular sem mo  vo pelos corredores;
 Manter um bom relacionamento com pacientes, profi ssionais, gerentes 

das unidades e com outros estudantes;
 Procurar o supervisor em caso de dúvida. Não tenha receio, pois a dúvida 

faz parte do aprendizado e indica interesse em aprender;
 Levar somente o necessário para o estágio, evitando deixar bolsas, 

carteiras, maletas e demais objetos de uso pessoal espalhados pelo setor de 
atendimento. O supervisor de estágio, assim como os responsáveis pelos locais 
de estágio não se responsabilizarão por perdas que porventura venham a ocorrer;

 Sempre levar canetas, lápis, borracha e caderno para anotações;
 Sempre levar equipamento para avaliação  sica do paciente, que deve 

ser de uso pessoal (estetoscópio, esfi gnomanômetro, termômetro, martelinho 
de refl exos, goniômetro, estesiômetro, máscara, luvas de procedimentos e 
estéreis, avental, fi ta métrica e óculos de proteção, ou qualquer material de uso 
pessoal exigido pelo setor de atuação);

 Proibido o consumo de alimentos nas enfermarias e corredores do 
hospital e nos consultórios dos centros de saúde;

 Proibido fumar;
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 Manter silêncio nas enfermarias e consultórios;
 Proibido usar adereços (brincos, anéis, pulseiras, colares) no hospital;
 Manter unhas curtas e limpas no hospital;
 Os acadêmicos que  verem cabelos longos, deve-se manter os mesmos 

presos;
 Proibido bonés;
 Garan  r a conservação e higienização dos materiais e instrumentos de 

trabalho;
 Avisar com, no mínimo 24 horas de antecedência, a impossibilidade 

de comparecimento ao estágio e responsibilizar-se em colocar um aluno que o 
subs  tua., caso o acadêmico não jus  fi que sua ausência, o mesmo estará sujeito 
às penalidades dispostas no manual;

 Manter postura é  ca e sigilosa acerca dos pacientes, profi ssionais e 
campos de estágio e uso de câmeras fotográfi cas apenas quando permi  do;

 Ao chegar ao campo de prá  ca, o aluno deverá se dirigir à sala de 
gerência dos centros de saúde ou sala de estudo do hospital para que o preceptor 
apresente o local de estágio e divida-os no serviço;

 Não será permi  da a entrada de bolsas, capacetes ou outros materiais 
pessoais no hospital;

 Em caso de uso de transporte do INTA deverá ser cumprido horários pré 
determinados e a ordem durante o transporte.

Além das normas estabelecidas no Regimento, o estagiário submete-se às   
seguintes regras:

 O desempenho do estagiário, mediante visitas “in loco” e relatórios, será 
acompanhado e avaliado pelo coordenador de estágio, com vistas à atribuição 
de conceito ou nota; 

 Haverá reuniões mensais com o coordenador de estágio, para elucidar 
possíveis difi culdades do aluno;

 O estagiário receberá da empresa, ins  tuição ou estabelecimento, ao 
completar a carga horária, um relatório sumarizando seu comportamento e 
avaliando suas ap  dões profi ssionais;

 Desenvolver suas habilidades técnicas e humanas, exercitando também 
suas potencialidades de liderança e comunicação;

 O estagiário cumprirá o estágio durante o período, no horário e local 
previamente indicado, realizando as tarefas que lhe forem come  das, obrigando-
se, ainda, a realizar pesquisas, estudos e viagens que lhe forem atribuídas, desde 
que não prejudiquem as demais a  vidades escolares.
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11. VESTIMENTAS

As ves  mentas adequadas são obrigatórias para o estagiário e para o preceptor 
de acordo com cada local de estágio.
Hospital:

 Uso obrigatório do jaleco com a logomarca do INTA no ombro esquerdo;
 Uso obrigatório de calça branca ou jeans, camisa branca sem decote no hospital;
 Uso obrigatório de sapato fechado com meia, que cubra todo o calcâneo e o 

dorso do pé;
 Uso obrigatório de crachá.
 Os materiais de proteção individual (luva, máscara, gorro, propés) têm uso 

obrigatório, quando necessário; 

Clínica de Fisioterapia:
 Uso obrigatório do jaleco com a logomarca do INTA no ombro esquerdo;
 Uso obrigatório de calça branca ou jeans, camisa de cores claras ou 

neutras. E está vedado o uso de blusas de alcinhas e/ou decotadas. RESSALTA-SE 
que as blusas devem cobrir o cois da calça;

 Uso obrigatório de sapato que cubram os artelhos e calcâneo;
 Uso obrigatório de crachá.
 Os materiais de proteção individual (luva, máscara, gorro, propés) têm 

uso obrigatório, quando necessário; 
Unidades de Saúde Municipais:

 Uso obrigatório do jaleco com a logomarca do INTA no ombro esquerdo;
 Uso obrigatório de calça jeans, camisa de cores claras ou neutras. E está 

vedado o uso de blusas de alcinhas e/ou decotadas. RESSALTA-SE que as blusas 
devem cobrir o cois da calça;

 Uso obrigatório de tênis;
 Uso obrigatório de crachá.
 Os materiais de proteção individual (luva, máscara, gorro, propés) têm 

uso obrigatório, quando necessário; 

12. ATITUDES RECOMENDADAS

 Celular no modo silencioso ou com toque baixo durante os atendimentos;
 Levar somente o necessário para o estágio, evitando deixar bolsas, 

carteiras, maletas e demais objetos de uso pessoal espalhados pelo setor de 
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atendimento. O supervisor de estágio, assim como os responsáveis pelos locais 
de estágio não se responsabilizarão por perdas que porventura venham a ocorrer.

13. SISTEMA DE FREQÜÊNCIA E DE APROVAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR

O estágio é uma disciplina presente na matriz curricular co curso de fi sioterapia 
do INTA, logo o acadêmico poderá ter conforme a lei 25% de faltas, mas o mesmo 
perderá pontos nas avaliações que são realizadas em cada ciclo. Pois o estagiário que 
venha a faltar falta com o compromisso de atender ao cidadão que procurou o serviço e 
sobrecarrega os demais colegas. Segue abaixo as situações que jus  fi cam as faltas, desde 
que apresente a documentação per  nente:

i. Licença maternidade;
ii. Licença para tratamento de saúde;

iii. Luto por falecimento do cônjuge, fi lho, pais e irmãos;
iv. Convocação pelo poder judiciário;
v. Casamento do (a) estagiário (a).

Caso o estagiário venha a faltar em virtude de viagem de estudo (congresso, 
curso, jornada, encontro cien  fi co e outras a  vidades do gênero), o acadêmico deverá 
avisar ao preceptor ou professor responsável da disciplina para jus  fi car a falta recebida. 
Desde que seja feita a devida comprovação com recibo da inscrição, cer  fi cados 
entre outros. No caso de falta por mo  vo de doença, o estagiário deverá apresentar 
ao preceptor ou professor responsável da disciplina o atestado médico. Conforme o 
regimento da ins  tuição.

Os seguintes itens serão observados na avaliação do acadêmico para obter a 
sua aprovação:

 A nota fi nal mínima para a aprovação na disciplina de Estágio 
Supervisionado é 7,0 (sete);

 A nota fi nal deriva da média aritmé  ca dos valores atribuídos pelos 
Preceptores e pelo professor responsável da disciplina de estágio no decorrer 
do semestre em cada fase, de acordo com os fatores de avaliação que constam 
deste manual. Sendo que ao fi nal da disciplina será ministrada uma avaliação 
teórica que comporá a 3ª nota (NP3);

 Para o estágio supervisionado do Curso de Fisioterapia, os acadêmicos 
que não a  ngir a média para aprovação, terá direito a realização do exame fi nal 
(NAF) em data pré determinada pelo professor responsável da disciplina de 
estágio;

 O estagiário estará apto a receber o Cer  fi cado de Conclusão do Curso 
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de Graduação quando ob  ver aprovação em todas as disciplinas do currículo 
pleno, do qual faz parte o Estágio Supervisionado.

14. FATORES DE AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR

O estagiário será avaliado em todas as a  vidades constantes do estágio curricular, 
sendo estas teóricas e prá  cas, em campo de estágio e sala de aula. A avaliação e notas 
serão realizadas pelo Professor responsável pelo estágio e Preceptor.

O preceptor de estágio avaliará as competências e habilidades do estagiário em 
campo de estágio através de uma FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL 
(ANEXO 3) e uma FICHA DE AVALIAÇÃO DE SEMINÁRIOS (ANEXO 4) do aluno e auxiliará 
na confecção da Prova teórico sempre que solicitado pelo professor responsável da 
disciplina.

O preenchimento da fi cha de avaliação de desempenho individual avalia a atuação 
do estagiário em campo de estágio, na qual será realizada pelo preceptor responsável. 
O qual avalia as competências e habilidades desenvolvidas pelo acadêmico durante o 
estágio conforme as fi chas em anexos.

15. DÚVIDAS E CASOS OMISSOS

Os casos omissos neste manual, o acadêmico e/ou preceptor e/ou professor 
responsável do estágio supervisionado deverá procurar a coordenação de estágio ou 
a coordenação do curso para esclarecimento da mesma. Caso a duvida permaneça, a 
duvida será discu  da na presença da coordenação do curso, coordenação de estágio e 
professor responsável da disciplina, caso haja necessidade poderá ser chamado a Pró-
Diretoria de estágio do INTA, no qual buscará a solução para a duvida per  nente sempre 
respeitando o PPC do curso, regimento da ins  tuição, regimento da ins  tuição parceira 
(caso haja necessidade) e as leis atuais que regem o estágio na profi ssão de Fisioterapia.

O presente Manual entrará em vigor assim que for aprovado pelo colegiado do 
curso de fi sioterapia do INTA.
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ANEXO 1 – TERMO DE COMPROMISSO DO ESTAGIÁRIO

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO

 Pelo presente instrumento, as partes nomeadas, de um lado, (ins  tuição 
parceira),  inscrito no CNPJ nº ______________, com sede na ______________________
_______________, neste ato representada (o) pelos ao fi nal assinados, seu representante 
legal, doravante denominada (o) CONCEDENTE, e, de outro lado, o (a) estudante _______
___________________________________ , CPF Nº _____________________________, 
doravante denominado ESTAGIÁRIO (A), aluno (a) regularmente matriculado  no 
______ período do Curso de __________________________ , de nível superior, com 
a interveniência do INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA, inscrito no 
CNPJ nº 03.365.403/0001-22, com sede na Rua Coronel Antônio Rodrigues Magalhães, 
700 – bairro Dom Expedito – Sobral-Ce, doravante denominada INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 
acordam e estabelecem entre si as cláusulas e condições que regerão este TERMO DE 
COMPROMISSO DE ESTÁGIO.

CLÁUSULA PRIMEIRA: este Termo de Compromisso de estágio está fundamentado na Lei 
Federal Nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 e tem arrimo em convênio fi rmado entre 
o INTA e (ins  tuição parceira).

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica compromissado entre as partes que:

a. O estágio concebido por este termo será desenvolvido sob a responsabilidade e 
coordenação do INSTITUTO SUPERIOR DE TEOLOGIA APLICADA – INTA.

b. A jornada de a  vidade de estágio deverá compa  bilizar-se com o horário escolar 
do (a) estagiário (a) e com o horário do (a) concedente.

c. Este Termo de Compromisso de estágio terá vigência de 13/02/2012 a 31/07/2012 
podendo ser denunciado a qualquer tempo, unilateralmente, mediante 
comunicado escrito com antecedência mínima de cinco dias.

CLÁUSULA TERCEIRA: No desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao (à) 
concedente

a. Garan  r ao estagiário o cumprimento das exigências escolares, inclusive no que 
se refere ao horário escolar;

b. Proporcionar ao (a) estagiário (a) a  vidade de aprendizagem social, profi ssional 
e cultural compa  veis com sua formação profi ssional;
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c. Proporcionar ao (a) estagiário (a) condições de treinamento prá  co e de 
relacionamento humano;

d. Proporcionar à ins  tuição de ensino, subsídios que possibilitem o 
acompanhamento, a supervisão e a avaliação do estágio; 

CLÁUSULA QUARTA: no desenvolvimento do estágio ora compromissado, caberá ao 
estagiário (a):

a. Cumprir com todo o empenho e interesse a programação estabelecida para seu 
estágio;

b. Observar as diretrizes e/ou normas internas do (a) concedente e os disposi  vos 
legais aplicáveis ao estágio;

c. Comunicar à ins  tuição de ensino qualquer fato relevante sobre seu estágio;
d. Elaborar e entregar à Ins  tuição de Ensino, para posterior análise, relatório sobre 

o estágio, na forma estabelecida por esta úl  ma.
e. Responder por perdas e danos conseqüentes de sua inobservância das normas 

internas da concedente ou normas da Ins  tuição de Ensino rela  vo ao estágio 
supervisionado;

f. Comunicar imediatamente ao coordenador de estágio em caso de acidente;
g. Atualizar o calendário vacinal, antes do início do estágio.

CLÁUSULA QUINTA: na vigência regular do presente Termo de Compromisso, o (a) 
estagiário (a) estará incluído (a) na cobertura de seguro contra acidentes pessoais 
proporcionada pela apólice nº.: _____________do  _____________________________.

CLÁUSULA SÉXTA: cons  tuem-se mo  vo para interrupção automá  ca da vigência do 
presente Termo de Compromisso de estágio:

a) a conclusão ou abandono do curso e o trancamento da matrícula;

b) o não cumprimento do convencionado neste Termo de Compromisso.

CLÁUSULA SETIMA: o presente estágio não acarretará vínculo emprega  cio de qualquer 
natureza entre o (a) estagiário (a) e o (a) concedente, nos termos do que dispõe o § 1º do 
Art. 12 da Lei Nº 11.788 / 2008.
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E, por estarem de inteiro e comum acordo com os termos ora ajustados, as partes 
assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, 
na presença das testemunhas também ao fi nal assinadas.

SOBRAL, 13 de fevereiro  de  2012.

          Pela CONCEDENTE:                                                        ESTAGIÁRIO (A)

____________________________                         ___________________________

      (CARIMBO e ASSINATURA)                              ASSINATURA

Pela INSTITUIÇÃO DE ENSINO:

____________________________________________

(Direção/ carimbo e assinatura)

____________________                                                              ______________________
       TESTEMUNHA                                                                                      TESTEMUNHA
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ANEXO 2 – ENDEREÇOS ÚTEIS

INTA
Coordenação de Fisioterapia
Rua Coronel Antônio Magalhães, 359
Bairro Dom Expedito Lopes
Sobral - CE
Tel.: (88) 3614 3232 

Clínica Escola de Fisioterapia
Rua Doutor João do Monte, 299
Bairro Centro
Sobral - CE
Tel.: (88) 9707 1357

Secretaria de Saúde e Ação Social de Sobral - CE
Rua: Viriato de Medeiros, 1.205 
Bairro: Centro
Sobral – CE
Tel.: (88) 3611-7758

Centro de Reabilitação de Sobral
Rua Anaíde Andrade, 201
Bairro Tamarindo
Sobral – CE
Tel.: (88) 3613- 1221.

Santa Casa de Misericórdia de Sobral
Rua Antonio Crisóstomo de Melo, 919
Bairro: Centro
Sobral – CE
Tel.: (88) 3112-0400
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Hospital do Coração
Av. Gerardo Rangel, 715
Bairro: Derby Clube
Sobral - CE
Tel. (88) 3611-8500

Hospital Dr. Estevão Ponte Ltda.
Boul Cel. João Barbosa, 401 
Bairro: Centro
Sobral – CE
Tel.: (88) 3611-5101 
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 ANEXO 3 – FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL

CURSO DE FISIOTERAPIA
TURNO: PERÍODO: FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL
DISCIPLINA: 
PROFESSORA: 
PRECEPTOR (A):
ACADÊMICO (A): 

CRITÉRIOS AVALIADOS Pontos C1 C2 C3 C4 C5
1. Assiduidade 1,0
2. Pontualidade 0,5
3. Aspectos É  cos - - - - - -
- Comportamento é  co e profi ssional e 
relacionamento com o paciente. 0,5

- Comportamento é  co e profi ssional e 
relacionamento com os colegas de turma. 0,5

- Comportamento é  co e profi ssional e 
relacionamento com o preceptor 0,5

4. Conhecimentos Teóricos - - - - - -

- Levantamento de questões e fundamentação 
teórica dos princípios de avaliação e tratamento 1,0

- Conhecimento da fi siopatologia das afecções 
tratadas durante o estágio. 1,0

5. Habilidades Prá  cas - - - - - -
- Abordagem ao paciente. 1,0

- Desenvoltura na condução da avaliação 
fi sioterápica. 1,0

- U  lização adequada dos recursos 
fi sioterapêu  cos.

1,0

- Elaboração e execução de planos de tratamento 
(sequência, duração, manualidade)

1,0

- Qualidade de registro de dados (fi chas de 
avaliação, evoluções semanais e relatórios)

1,0

NOTA PRÁTICA 10,0
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ANEXO 4 – FICHA DE AVALIAÇÃO DE SEMINÁRIOS

CURSO DE FISIOTERAPIA
TURNO PERÍODO: FICHA DE AVALIAÇÃO DE SEMINÁRIOS
DISCIPLINA:
PROFESSORAS:
ACADÊMICO (A):

TÓPICOS PONTUAÇÃO C1 C2 C3 C4 C5
Postura do Apresentador 1,5
Domínio e explanação do tema 2,0
Respostas aos ques  onamentos 1,5
Originalidade / Inovação 1,0
Material (esté  ca, diagramação) 0,5
Apresentação dos ar  gos 1,5
Tempo 0,5
Temá  ca associada à prá  ca 0,5
Par  cipação nos seminários dos demais 
colegas 1,0
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ANEXO 5 – DISCIPLINAS E EMENTAS DO ESTÁGIO

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I EM FISIOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 210 HORAS/AULA

Ementa: Estágio com atendimentos clínicos nas disfunções dos sistemas neurológico 
e mio-osteo- ar  cular, das doenças degenera  vas e metabólicas, infecciosas e das 
síndromes dolorosas regionais e sistêmicas em reumatologia. O estágio obje  va habilitar 
o estudante quanto à avaliação, elaboração e aplicação de programas fi sioterapêu  cos, 
voltados para o tratamento das enfermidades estudadas. Atuação em campos de 
estágios da rede de atenção secundária (clínicas e ambulatórios hospitalares).  Discussão 
dos casos clínicos, programas de tratamento pré e pós-cirúrgicos, desenvolvimento de 
ações de responsabilidade social e promoção da saúde.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

DORETTO, D. Fisiopatologia clínica do sistema nervoso: fundamentos da semiologia. 2. 
ed. São Paulo: Atheneu, 2005.

HEBERT, S; BARROS FILHO, T.E.P; XAVIER,R; PARDINI JR, A.G. e cols. Ortopedia e 
Traumatologia: princípios e prá  cas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

HOPPENFELD, S. Propedêu  ca ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo: 
Atheneu, 2008.

LIANZA, S. Medicina de Reabilitação. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

O`SULLIVAN, S.B; SCHIMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: 
Manole, 2010.

O´YOUNG, B; YOUNG, M.A; STIENS, S.A. Segredos em Medicina Física e Reabilitação. 
Porto Alegre. Artmed, 2000.

COMPLEMENTAR

ADAMS, J. C; HAMBLEM, D. L. Manual de fraturas. 10. ed. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1994.

CAILLIET, R.M.D. Dor no joelho. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.
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CHAITOW, L. Técnicas de liberação posicional para alívio da dor. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2008.

CAMBIER, J; MASSON, M. Neurologia. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.

DVIR, Z. Isociné  ca: avaliações musculares, interpretações e aplicações clínicas. São 
Paulo: Manole, 2009.

KISNER, C; COLBY, L.A. Exercícios Terapêu  cos: fundamentos e técnicas. 5. ed. São 
Paulo: Manole, 2009.

KONIN, J. G; WIKSTEN, D. L; ISEAR, JR, J. A; BRADER, H. Fisioterapia Guia Fotográfi co de 
Testes para Avaliação Ortopédica.  In: Série Physio- Fisioterapia Prá  ca. 3. ed. Rio de 
Janeiro. Guanabara Koogan. 2007.

PRANDO, A; MOREIRA, F.A. Fundamentos de Radiologia e Diagnós  co por Imagem. 
2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.

ROLAK, L. A. Segredos em neurologia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II EM FISIOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 150 HORAS/AULA

Ementa: Estágio com atendimentos fi sioterapêu  cos em pacientes portadores de 
doenças pleuro-pulmonares e cardiovasculares. Aplicação prá  ca dos ven  ladores 
mecânicos e incen  vadores respiratórios. Oxigenoterapia. Avaliações e Reavaliações. 
Aplicação das técnicas respiratórias. Fisioterapia Respiratória no pré e pós-operatório 
de cirurgias. Indicações e contra indicações ao tratamento fi sioterápico. O fi sioterapeuta 
na UTI junto à equipe mul  disciplinar.  Monitorização invasiva e não invasiva. Via aérea 
ar  fi cial. Ven  lação mecanica e PEEP. Pós-operatórios das grandes cirurgias: toráxicas 
e abdominais. Abordagem fi sioterapica em pacientes pré e pós operatório de cirurgias 
cardíacas, reabilitação cardiovscular. Discussão dos casos clíniicos.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

MOFFAT, M; FROWNFELTER, D. Fisioterapia do Sistema Cardiorrespiratório: melhores 
prá  cas. In: Série Physio – Fisioterapia Prá  ca. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008.
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UMEDAL, I. L. K. Manual de fi sioterapia na reabilitação cardiovascular. São Paulo: 
Manole, 2005.
WEBBER, B. A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.

COMPLEMENTAR

DETRUK, W. E; CAHALIN, L. P. Fisioterapia Cardiorrespiratória baseada em evidências. 
Porto Alegre: Artmed, 2007.

EMMERICH, J. C. Monitorização respiratória: fundamentos. Rio de Janeiro: Revinter, 
2001.

FERRANDEZ, J. C; THEYS, S; BOUCHET, J. Y. Reeducação vascular nos edemas de 
membros inferiores. São Paulo: Manole, 2001.

PRESTO, B. L. V; PRESTO, L. D. N.  Fisioterapia na UTI. 2.ed. Rio de Janeiro: Campus, 
2009.  

RUBIN, E; Rubin, Patologia: bases clinicopatológicas da medicina. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

SARMENTO, G. J. V. Fisioterapia hospitalar – pré e pós-operatórios. São Paulo: Manole, 
2008.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III EM FISIOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 330 HORAS

Ementa: Estágio prá  co da fi sioterapia em campos de estágios conveniados que englobem 
a Atenção Básica à Saúde e Secundária. Atendimentos clínicos e realização de ações 
educa  vas cole  vas de forma a atuar com vistas à promoção da saúde da população, 
prevenção de agravos, tratamento, cura e reabilitação de pessoas com sequelas 
funcionais. Exame Fisioterapêu  co. Avaliação fi sioterápica neurofuncional, ortopedia 
funcional, pneumofuncional ambulatorial, saúde da mulher, pediatria. Métodos de 
tratamento fi sioterápico. Prevenção de complicações. Planejamento e programação de 
condutas ao paciente. Atendimento diário supervisiona do. Par  cipação em discussão de 
casos clínicos e de temas referentes ao conteúdo.
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BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

CARR, J; SHEPERD, R.. Reabilitação Neurológica, o  mizando o desempenho motor. São 
Paulo: Manole, 2007.

LIANZA, S. Medicina de Reabilitação. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

O´SULLIVAN, S. B; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4 ed. São Paulo: 
Manole, 2004. 

_________________. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 
2010.

PEREIRA, W. C. C. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, método e prá  ca. 
2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

COMPLEMENTAR

AMATUZZI, M. M; GREVE, J. M. D. A; CARAZZATO, J.G. Reabilitação em Medicina do 
Esporte. São Paulo: Roca, 2004.

HOPPENFELD, S. Propedêu  ca ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo: Atheneu, 
2008. 

KISNER, C; COLBY, L.A. Exercícios Terapêu  cos: fundamentos e técnicas. 5. ed. São 
Paulo: Manole, 2009. 

MOFFAT, M; FROWNFELTER, D. Fisioterapia do Sistema Cardiorrespiratório: melhores 
prá  cas. In: Série Physio – Fisioterapia Prá  ca. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008.

UMEDAL, I. L. K. Manual de fi sioterapia na reabilitação cardiovascular. São Paulo: 
Manole, 2005.
MAGEE, D. S. Avaliação musculoesquelé  ca. 4. ed. São Paulo: Manole, 2005.
REBELATTO, J. R. Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para uma ação preven  va e 
perspec  vas profi ssionais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2004.

WEBBER, B. A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO III EM FISIOTERAPIA

CARGA HORÁRIA: 330 HORAS

Ementa: Estágio prá  co da fi sioterapia em campos de estágios conveniados que englobem 
a Atenção Básica à Saúde e Secundária. Atendimentos clínicos e realização de ações 
educa  vas cole  vas de forma a atuar com vistas à promoção da saúde da população, 
prevenção de agravos, tratamento, cura e reabilitação de pessoas com sequelas 
funcionais. Exame Fisioterapêu  co. Avaliação fi sioterápica neurofuncional, ortopedia 
funcional, pneumofuncional ambulatorial, saúde da mulher, pediatria. Métodos de 
tratamento fi sioterápico. Prevenção de complicações. Planejamento e programação de 
condutas ao paciente. Atendimento diário supervisiona do. Par  cipação em discussão de 
casos clínicos e de temas referentes ao conteúdo.

BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

CARR, J; SHEPERD, R.. Reabilitação Neurológica, o  mizando o desempenho motor. São 
Paulo: Manole, 2007.

LIANZA, S. Medicina de Reabilitação. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007.

O´SULLIVAN, S. B; SCHMITZ, T. J. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 4 ed. São Paulo: 
Manole, 2004. 

_________________. Fisioterapia: avaliação e tratamento. 5. ed. São Paulo: Manole, 
2010.

PEREIRA, W. C. C. Nas trilhas do trabalho comunitário e social: teoria, método e prá  ca. 
2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002. 

COMPLEMENTAR

AMATUZZI, M. M; GREVE, J. M. D. A; CARAZZATO, J.G. Reabilitação em Medicina do 
Esporte. São Paulo: Roca, 2004.

HOPPENFELD, S. Propedêu  ca ortopédica: coluna e extremidades. São Paulo: Atheneu, 
2008. 

KISNER, C; COLBY, L.A. Exercícios Terapêu  cos: fundamentos e técnicas. 5. ed. São 
Paulo: Manole, 2009. 
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MOFFAT, M; FROWNFELTER, D. Fisioterapia do Sistema Cardiorrespiratório: melhores 
prá  cas. In: Série Physio – Fisioterapia Prá  ca. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2008.

UMEDAL, I. L. K. Manual de fi sioterapia na reabilitação cardiovascular. São Paulo: 
Manole, 2005.
MAGEE, D. S. Avaliação musculoesquelé  ca. 4. ed. São Paulo: Manole, 2005.
REBELATTO, J. R. Fisioterapia no Brasil: Fundamentos para uma ação preven  va e 
perspec  vas profi ssionais. 2. ed. São Paulo: Manole, 2004.

WEBBER, B. A. Fisioterapia para problemas respiratórios e cardíacos. 2.ed. Rio de 
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
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