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PROJETO PEDAGÓGICO DO  
CURSO TÉCNICO EM RADIOLOGIA  

 
IDENTIFICAÇÃO 

CÓDIGO: CURSO: MÓDULOS: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

3241 Curso Técnico em Radiologia 04 480 1920 

MANTENEDORA: EIXO TECNOLÓGICO: HORAS: 

FVA – Faculdades do Vale do Araranguá Ambiente e Saúde  

ENDEREÇO: CIDADE: 

Avenida Getúlio Vargas, 415 – Centro Araranguá – SC 

E-MAIL: CNPJ: CEP: 

tec.radiologia@fva.com.br 07.244.722/0001-30 88.900-037 

www.fva.com TELEFONE: DATA CRIAÇÃO: 

 (048) 3527 0130 07/12/2014 

 
BASE LEGAL 

O Curso Técnico de Nível Médio em Radiologia, eixo tecnológico do Ambiente e Saúde, foi aprovado pelo Parecer de 

Autorização nº 399/2004 – CEE/SC. 

 
VISÃO INSTITUCIONAL 

 

Ser reconhecida regionalmente até 2019 como uma Instituição de Educação com excelência e inovação no Ensino, voltado 

para o desenvolvimento integral do ser humano e no aprimoramento de habilidades e competências necessárias às 

constantes renovações sociais e econômicas da sociedade. 

 
MISSÃO DO CURSO 

 Formar profissionais Técnicos em Radiologia com competências cognitivas, psicomotoras e afetivas para atingir mais um 

grau voltado para a saúde, prevenção e ao diagnóstico, fundamentadas nos conhecimentos técnico-científicos, éticos, 

políticos e educacionais. Inserir um profissional na sociedade, que com adequada habilitação, contribuirá para a vida dos 

que estarão em suas mãos onde atuará sob a supervisão de um médico Radiologista.  

 
 
JUSTIFICATIVA DO CURSO 

As empresas, hospitais, laboratórios, clínicas e outros requerem trabalhadores cada vez mais qualificados. À destreza 

manual se agregam novas competências relacionadas com a inovação, a criatividade, o trabalho em equipe e a autonomia 

na tomada de decisões medida por novas tecnologias da informação. 
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Um técnico precisa ter competências para transmitir com maior desenvoltura e atender as várias demandas de uma área 

profissional, não se restringindo a uma habilitação vinculada especificamente a um posto de trabalho. 

O uso incorreto das máquinas de radiologia e o despreparo dos técnicos que as operam levam o Brasil a desperdiçar de 

10% a 20% do total de radiografias feitas no País. Pesquisa realizada no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho 

(HUFF), da universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Mostra que, nesta unidade, o prejuízo anual é superior a R$ 1 

milhão. Até 15% das radiografias feitas nos aparelhos do hospital apresentam erros que as inutilizam. 

Segundo Ana Cecília Fedrosa de Azevedo, Professora de Pós-Graduação Em Radiologia da Faculdade de Medicina da 

UNFJ, além do desperdício, a má utilização das máquinas tem consequências ainda mais graves, como a possibilidade de 

câncer no paciente, derivada da exposição excessiva ao raio-X. A referida professora já encontrou aparelho mal calibrado 

que liberava uma dose de radiação até cinquenta vezes mais forte do que deveria. O que é muito grave.  

As máquinas podem ainda causar danos indiretos. Uma mamografia que não detecta um nódulo, por exemplo, pode 

retardar o diagnóstico e as chances de tratamento do paciente. Como sabemos nesse tipo de doença o fator tempo é 

precioso. 

Acrescenta ainda a pesquisa que mais de 90% das máquinas em uso estão descalibradas. Em nossa região do estado, temos 

também problemas no que se refere aos operadores das máquinas.  

O grau de instrução é pequeno com relação as novas tecnologias, impedindo alguns hospitais de manterem este setor. 

Municípios como Timbé do Sul e Praia Grande não Possuem o setor de radiologia, certamente além de outras dificuldades, 

a falta de bom técnico tem desmotivado as direções de implantarem. Jacinto Machado, Meleiro, e o Hospital Regional de 

Araranguá, têm nos solicitados o curso, como meio de melhoria para a região.  

E assim sendo nossa Instituição enquadra-se no que busca o CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM 

RADIOLOGIA, melhorar o grau de instrução, a qualidade no atendimento e servir como estímulo para continuidade no 

Ensino Superior. 

 

 
REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

Com base no Decreto nº 2.208/97, o curso Técnico em Radiologia – Radiodiagnóstico da FACULDADE DO VALE DO 

ARARANGUÁ, destina-se “a alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio” (Inciso II, Art. 3º), podendo ser 

oferecido “de forma concomitante ou sequencial a este” (Art.5º). Atendendo as normas prescritas, submeter-se-ão a 

processo classificatório, no caso do número de candidatos exceda o número de vagas oferecidas, os egressos do Ensino 

Médio (antigo 2º grau), os que estão cursando o 2º ou 3º ano do ensino médio e os habilitados em outros cursos técnicos 

profissionalizantes. Desta forma, os alunos deverão apresentar no ato da matrícula, os documentos relacionados abaixo, 

bem como a escolaridade descrita nos pré- requisitos. 

 
 
 
OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

Atender os princípios norteadores enunciados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 

Técnico. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Formar profissionais técnicos em radiologia qualificados para prestar serviços na área de prevenção, diagnóstico e 

tratamento de doenças através do uso de radiações; 

- Proporcionar formação, nos níveis teóricos e práticos, possibilitando ao aluno ser um profissional capaz de responder às 

demandas institucionais e sociais;  

- Ser futuros profissionais ao diagnóstico de problemas e buscando soluções, para a revisão de rotinas de trabalho, 

considerando os aspectos sociais e éticos da profissão.  

 
PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO (DO EGRESSO) 

A habilitação profissional – Técnico em Radiologia – Radiodiagnóstico – Consta do catálogo da Organização Internacional 

do trabalho – OIT, com as seguintes atribuições: 

“Manejar aparelhos de Raio-X para realizar radiografias com a finalidade de facilitar o diagnóstico médico. Preparar o 

paciente para expô-lo aos raios-X e, quando necessário, fixar placas de chumbo para proteger as partes do corpo que não 

devem ser expostas. Acionar comandos dos aparelhos, regulando a duração e a intensidade da exposição. Realizar 

radiografias ou aplicar tratamento de Raio-X sob direção do médico radiológico. Revelar, lavar e secar os filmes 

radiológicos. Efetuar pequenos reparos nos equipamentos. Manter registros e arquivos dos procedimentos.” 

 
CRITÉRIOS DA PROFICIÊNCIA – NIVELAMENTO 

O programa de nivelamento constitui uma iniciativa Institucional para a avaliação progressiva e contextualizada da relação 

ensino/aprendizagem, destinada a todos os discentes do Curso Técnico e será aplicada pelos docentes das áreas afins, 

dentro de sua carga de contratação para as atividades letivas. Inclui-se neste programa, reforço pedagógico, práticas 

laboratoriais, desenvolvimento de projetos de pesquisa, atividades de extensão comunitária, sempre com objetivo de 

integrar os discentes à realidade profissional. 

Promovido pela Coordenação de Apoio ao Estudante – Caes, o Programa oportuniza a recuperação da aprendizagem ou o 

adiantamento dos estudos em disciplinas específicas a fim de minimizar as dificuldades encontradas e potencializar as 

habilidades dos discentes no Curso de Técnico em Enfermagem.  

Curso de Anatomia Humana  

Revisar os principais tópicos de Anatomia Humana (básica) necessários para o bom desenvolvimento do acadêmico nas 

disciplinas que envolvem habilidade, em algum nível. 

Sanar possíveis déficit de aprendizagem que os discentes possam ter sobre  conteúdos de Anatomia Humana no intuito de 

fornecer subsídios para interpretação de questões fisiológicas. 

Curso de Leitura e Produção Textual  

Provocar habilidades de leitura, interpretação e escrita a fim de proporcionar um aumento qualitativo no conhecimento do 

acadêmico em relação aos princípios básicos da Língua Portuguesa. 

Debater a Língua Portuguesa, língua materna, como veículo de interação entre os diferentes níveis da comunicação no 

intuito de problematizar seu papel interdisciplinar em todos os segmentos do Ensino e das intermediações sociais. 

Revisar conceitos e assuntos principais da Gramática da Língua Portuguesa com o propósito de aplicá-los na norma culta e 

raciocínio lógico, ocasiões formais da produção acadêmica. 
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Curso de Produção de Trabalhos Acadêmicos (normas ABNT) 

Fortalecer a aprendizagem de aspectos importantes da produção acadêmica a fim de estimular a prática cotidiana destas 

habilidades. 

Provocar o interesse pelo domínio dos fundamentos da metodologia científica, como normas da ABNT, das apresentações 

orais, Power Point e outros recursos, bem como dos princípios fundamentais na redação de textos, preparo de artigos, 

resenhas e outros textos acadêmicos para que sejam aplicados de forma eficaz. 

 
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DO CURSO 

- Respeito aos valores estéticos, políticos e éticos; 

- Desenvolvimento de competências para a laborabilidade; 

- Flexibilidade, interdisciplinariedade e contextualização; 

- Identidade dos perfis profissionais de conclusão de cursos; 

- Atualização permanente dos cursos e currículos; 

- Autonomia em seu Projeto Pedagógico. 

 
ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  
 

 
1º MÓDULO 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1103 Física I 1º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedentes Gerais  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Conceitos físicos e químicos da matéria; Espectro eletromagnético; Constituição da matéria; Modelos atômicos; Tabela 
periódica; Características energéticas e formas de propagação e absorção de partículas radioativas; Fontes emissoras de 
radiação. 
 
 
OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos estudantes o conhecimento acerca da radioatividade, suas características e capacidade de penetração. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, Beatriz. Física (Ensino Médio). Vol.03, 1ª Ed. Editora Scipione. 
 
HELOU, G. ET AL. Tópicos de Física. Vol. 03, 16ª Ed. Editora Saraiva. 
 
RAMALHO, N. ET AL. Os Fundamentos da Física. Vol. 03, 7ª Ed. Editora Moderna. 
 
COMPLEMENTAR: 
HERWITT, Paul G. Física Conceitual. 12ª Ed, Ed. Bookman,2015. 
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CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1102 Anatomia I 1º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Específicas  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Características da Anatomia e Fisiologia Humana; Reconhecimento e funcionamento das estruturas ósseas do corpo 
humano; Correlações com a prática de radiodiagnóstico; Introdução à anatomia e a fisiologia; Sistema esquelético e 
osteoarticular. 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer o sistema ósseo e osteoarticular, identificando os planos e eixos e correlacionando-as ao radiodiagnóstico. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
AIRES, Margarida de Mello; CASTRUCCI, Ana Maria de Lauro (Et al.). Fisiologia.3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008. 934 p. 
 
FALAVIGNA, Asdrubal; TONATTO FILHO, Antoninho J. Anatomia humana. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2013. 272 
p. 
 
GUIZZO, João. Anatomia humana. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2005. 64 p. 
 
COMPLEMENTAR: 
DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. Anatomia básica dos sistemas orgânicos: com a descrição dos 
ossos, junturas, músculos, vasos e nervos. Rio de Janeiro: Atheneu, 2000. 493 p  
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1101 Fundamentos de Enfermagem 1º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Específicas  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Sinais vitais; Cuidados com pacientes politraumatizados; Profilaxia; Higiene pessoal; Avaliação geral; Primeiros socorros.  

OBJETIVO GERAL: 

1105 Introdução à Radiologia 1º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Básico Fundamentos Técnicos  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória     

 
 
 
 
 
 
 

EMENTÁRIO: 

Câmara clara e escura; Chassi; Filme radiológico; Tela intensificadora; Revelação; Controle da radiação 
espalhada; Fatores técnicos; Qualidade da imagem; Artefatos da imagem; Controle de qualidade; Áreas de atuação; 
exigências de formação continuada; direitos e deveres do técnico de radiologia. Obtenção do posicionamento radiográfico 
correto; Realização de associações de imagens radiográficas: Uso do Negatoscópio com filmes radiográficos de várias 
anatomias. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos do curso técnico em radiodiagnósticos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre a 
radiologia e suas áreas, no intuito de capacitá-los a identificar os equipamentos utilizados no processamento da imagem. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BIASOLI, Antônio Mendes Jr. Técnicas Radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 
 
CASTRO JÚNIOR, Amaury de. Introdução à Radiologia. 4ª ed. São Paulo: Rideel, 2010. 
 
SUTTON, David. Radiologia e imaginologia para estudantes de medicina. 4ª ed. São Paulo: Rideel,2010. 
 
COMPLEMENTAR: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
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Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia Radiodiagnóstico, conhecimentos que possibilitem a análise dos 
sinais vitais para o atendimento de urgência, caso haja alguma intercorrência com o paciente no momento do exame, 
reconhecendo a importância da higiene para um bom funcionamento dos serviços. 

BIBLIOGRAFIAS: 
 BÁSICA: 
ATKISON, L. D. Fundamentos de enfermagem: Introdução ao processo de enfermagem, cuidar. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2008. 
 
CHEREGATTI, A. ET AL. Enfermagem: técnicas e procedimentos. São Paulo: Rideel, 2011. 336 p. 
 
PASTERNAK, Jacir. Manual de Primeiros Socorros. São Paulo: Ática, 2004. 
 
VOLPATO, A. ET AL. Técnicas Básicas de Enfermagem. 3ª Ed, São Paulo: Martinari, 2009. 
 
 
COMPLEMENTAR: 

SMELTZER, Suzanne C. Brunner & Suddarth: Tratado de Enfermagem Médico-cirúrgica. 8ªed. Guanabara, Rio de 
Janeiro – RJ, 1999. 

TIMBY, B.K. Conceitos e habilidades fundamentais no atendimento em enfermagem. 8 ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 
2007. 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1099 Leitura e Produção Textual 1º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Básico Fundamentos Atitudinais  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Interpretação e análise de textos: problematização, argumentação, síntese e conclusão; Forma em conteúdo: concordâncias 
nominais e verbais, discernimento e condução do argumento; Redação: composição, discorrimento e objetivo.  

OBJETIVO GERAL: 

Promover a capacidade de elaborar textos com qualidade técnica, discorridos e assimiláveis, representativos do contexto 
desenvolvido. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
GRIFFI, Beth. Português: literatura, gramática e redação. São Paulo: Moderna, 1991. 
 
KOCH, Ingedora Villaça. Ler e Escrever: estratégias de produção textual. 2ª Ed. São Paulo: Contexto, 2012. 
 
MEDEIROS, João Bosco. Português Instrumental. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
NEVES, Conceição Bitencourt; ET AL. Ler e Escrever: compromisso de todas as áreas. 9ª Ed. Porto Alegre: 2011. 
 
COMPLEMENTAR: 
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37 ed. rev. ampl. E atual. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 
 
CIPRO NETO, Pasquale; INFANTE, Ulisses. Gramática da Língua Portuguesa. 2 ed. São Paulo: Scipione, 2004. 
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COSTA, D. ET AL. Leitura e Produção de Textos na Universidade. São Paulo: Alínea, 2013. 
 
FIORIN, José Luiz. Para entender o Texto: leitura e redação. 17ª Ed. São Paulo: Ática, 2007.  
 

 
 
 
 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1100 Proteção e Higiene das Radiações I 1º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Específicos Elementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Historia da Radiologia; Radiologia no Brasil; Noções de saúde de trabalho; Principais doenças ocupacionais relacionadas 
as atividades de saúde; Efeitos biológicos da radiação; Classificação dos efeitos biológicos da radiação; Princípios ópticos 
e penumbras; Introdução a saúde e segurança no trabalho. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia Radiodiagnóstico, conhecimentos gerais de proteção radiológica, 
segurança no trabalho, cuidados ambientais e possíveis efeitos biológicos da radiação, reconhecendo a importância deste 
profissional para com a saúde da sociedade. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BIASOLI, Antônio Jr. Técnicas Radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006.   
 
SANTOS, Gelvis Cardozo Dos. Manual De Radiologia: fundamentos e técnicas. São Paulo:Yendis, 2008. 
 
WERLANG, Henrique Z. BERGOLI, Pedro Martins. MADALOSSO, Ben Hur. Manual do residente em Radiologia. 2ª 
ed. Rio De Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
 
COMPLEMENTAR: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1104 Metodologia do Trabalho de Investigação 1º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Básico Fundamentos Técnicos  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Padrões metodológicos de apresentação textual: configuração de margens, fontes e espaçamentos; Composição de citações, 
anexos e referências bibliográficas; Figuras, imagens e gráficos; Direitos autorais e responsabilidades. Estrutura do 
trabalho científico: Normas da ABNT na produção de relatório. 
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OBJETIVO GERAL: 

Promover a capacidade de padronizar textos com qualidade bibliográfica, referenciado e formatado, com associação de 
ilustrações e citações diversas. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
GIL, Antonio Carlos Gil. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução da pesquisa, 
amostragem e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2010. 
SANTOS, Clóvis Roberto. Trabalho de Conclusão de Curso: guia da elaboração passo a passo. Ed. Cengage Learning, 
2010. 
 
COMPLEMENTAR: 
MATTAR, João. Metodologia na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
 
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico: Diretrizes para o trabalho didático na universidade. 22ª Ed. 
São Paulo: Cortez & Moraes, 2002. 

 
 

2º MÓDULO 
 

1109 Física II 2º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Gerais  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Formação de imagens radiográficas; Radiação ionizante; Interação da radiação com o corpo do paciente e Interação da 
radiação com o operador; Cuidados com os elementos Radioativos. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos acadêmicos, ciência acerca dos tipos de emissões radioativas, seus atributos, o poder de penetração e os 
devidos cuidados no manuseio radiológico. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
MAXIMO, A.; ALVARENGA, Beatriz. Física (Ensino Médio). Vol.03, 1ª Ed. Editora Scipione. 
 
HELOU, G. ET AL. Tópicos de Física. Vol. 03, 16ª Ed. Editora Saraiva. 
 
RAMALHO, N. ET AL. Os Fundamentos da Física. Vol. 03, 7ª Ed. Editora Moderna. 
 
COMPLEMENTAR: 
HERWITT, Paul G. Física Conceitual. 12ª Ed, Ed. Bookman,2015. 
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1108 Anatomia II 2º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Específicas  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Introdução aos sistemas: muscular, circulatório, respiratório, endócrino, sensorial e tegumentar. Sistemas: nervoso, 
digestivo, urinário/excretor, reprodutor masculino e feminino. 
OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais de Anatomia e Fisiologia Humana, com vistas a associá-los ao 
contexto prático das ações do técnico em radiologia nos diferentes espaços institucionais do setor de saúde. 

BIBLIOGRAFIAS 
BÁSICA: 
FALAVIGNA, Asdrubal; TONATTO FILHO, Antoninho J. Anatomia humana. Caxias do Sul, RS: EDUCS, 2013. 272 
p. 
 
GABRIELLI, ET AL. Anatomia Sistêmica: uma abordagem direta para o estudante. Florianópolis: UFSC, 2010. 
 
MOORE, ET AL. Anatomia orientada para a clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanaba Koogan, 2011. 
SHERWOOD, Lauralee. Fisiologia humana: das células aos sistemas. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 
COMPLEMENTAR: 
GUYTON, Arthur C. Fisiologia humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, c1988. 564 p 
 
ROHEN, Johannes W.; YOKOCHI, Chihiro; LÜTJEN-DRECOLL, Elke. Anatomia humana: atlas fotográfico de 
anatomia sistêmica e regional. 5. ed. São Paulo: Manole, 2002. 500 p.  
 
SOBOTTA, Johannes; PUTZ, Reinhard; PABST, Reinhard. Sobotta, atlas de anatomia humana. 22.ed. rev. e atual Rio 
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 
 
TORTORA, Gerard J. Corpo humano: fundamentos de anatomia e fisiologia. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 635 p 
 
TORTORA, Gerard J.; GRABOWSKI, Sandra Reynolds. . Princípios de anatomia e fisiologia. 9. ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002.  

 
 
 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1107 Patologia I 2º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Específicas  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
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Introdução ao estudo das patologias ortopédicas; Fundamentos aplicados ao radiodiagnóstico; orientações sobre 
anormalidades radiológicas; patologias agudas e crônicas. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre a patologia médica clínica, no intuito de 
capacitá-los a identificar os equipamentos utilizados no processamento da imagem, assim como utilizar os protocolos 
vigentes para obtenção de uma imagem de qualidade laudável. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BRASILEIRO FILHO, G. ET AL. Bogliolo Patologia. 8.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.   
KING, THOMAS C. Patologia.  Editora Elsevier, 2007. 
KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N.; MITCHELL, R. N. Robbins - Patologia básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
 
 
COMPLEMENTAR: 
BEVILACQUA, Fernando. Fisiopatologia Clínica. São Paulo: Atheneu, 1999. 
 
ROBBINS, S. L. ET AL. Patologia estrutural e Funcional. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 2000. 
 
ROBBINS, S. L. Revisão de Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1110 Imaginologia 2º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Primários  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Competência básica nos diversos métodos de diagnostico por imagem, Técnicas de trabalho da produção de imagens 
digitais. Equipamentos utilizados no processamento de imagens digitais. Processamento químico de filmes, tomografia 
computadorizada, ressonância magnética da anatomia normal e suas variantes, Correlação clínico-radiológico-patológica, 
Métodos especiais de diagnostico por imagem dos sistemas ósteo-articular, cárdio-vascular, respiratório e nervoso. 
OBJETIVO GERAL: 
Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre a imagem radiológica, no intuito de 
capacitá-los a identificar o processamento da imagem, assim como utilizar os protocolos vigentes para obtenção de uma 
imagem de qualidade laudável. 
BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
GUIMARÃES, Deocleciano Torrieri (Org.). Dicionário de termos médicos, enfermagem e radiologia. 4. ed. São Paulo: 
Rideel, 2010. 
 
PISCO, João Martins. Radiologia e análises de imagens. 1. ed. São Paulo: Rideel, 2010. 
 
COMPLEMENTAR: 
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CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1106 Ética Profissional 1º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Básico Fundamentos Atitudinais  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Conceito de ética; Ética e moral; Mutabilidade na ética profissional; O princípio fundamental da ética; ética profissional; A 
ética e a virtude; As virtudes básicas; Fundamento subjetivo da ética: a consciência; A consciência e o ato ético; Os 
dilemas da ética; Código de Ética dos Técnicos em Radiologia;   
 
OBJETIVO GERAL: 
Proporcionar aos alunos do curso técnico em radiodiagnósticos os conhecimentos éticos sobre a radiologia e suas areas, no 
intuito de capacitá-los ter condições a trabalha com diferentes profissionais dentro do setor de radiologia e publico em 
geral. 
BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
ANGERAMI, V. A. A ética na saúde. São Paulo: Pioneira, 2002. 
 
MERHY, E. E. Agir em saúde: um desafio para o público. 21ª Ed. São Paulo: Hucitec, 2006.  
 
COMPLEMENTAR: 
JUNQUEIRA, Cilene Rennó. Bioética-especialização em saúde da família. UNA-SUS (UNIFESP).  
 
WALDOW, V. R. Cuidar: expressão humanizadora da enfermagem. Petrópolis: Vozes; 2006. 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1111 Proteção e Higiene das Radiações II 2º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Específicos Elementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Importância de um regime de qualidade com segurança; Fundamentos da radioproteção; Limitação de dose e prevenção de 
acidentes; O uso de EPIs e EPCs em áreas de serviço da Radiologia; A utilização do dosímetro e o registro de doses; Áreas 
restritas. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia-Radiodiagnóstico, conhecimentos gerais de proteção radiológica 
com o uso de EPIs, EPCs e dosímetros, buscando sempre a máxima proteção, tanto ao paciente quanto ao técnico, 
enfatizando, porém o melhor exame possível. 

BIBLIOGRAFIAS: 
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BÁSICA: 
BIASOLI, Antônio Jr. Técnicas Radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006.   
 
SANTOS, Gelvis Cardozo Dos. Manual De Radiologia: fundamentos e técnicas. São Paulo:Yendis, 2008. 
 
WERLANG, Henrique Z. BERGOLI, Pedro Martins. MADALOSSO, Ben Hur. Manual do residente em Radiologia. 2ª 
ed. Rio De Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
 
COMPLEMENTAR: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 

 
 
 

3º MÓDULO 
 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1117 Mamografia 3º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Primários  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Identificação dos componentes e princípios de funcionamento do equipamento; Posicionamento do paciente para a 
Mamografia.  

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos conhecimentos sobre o exame de mamografia, com ênfase no posicionamento e anatomia 
mamográfica. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, K L. Técnica radiológica e base anatômica.4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 1999. 
 
COSTA, Nancy de oliveira. Mamografia Posicionamento Radiológicos. São Paulo: Corpus. 
 
COMPLEMENTAR: 

 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1114 Patologia II 3º  9 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Específicas  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
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Patologias musculares; respiratória; neurológicas; conhecimentos de visualização de patologias em tomografia 
computadorizada e ressonância magnética.  

OBJETIVO GERAL: 
Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre a patologia médica clínica, no intuito de 
capacitá-los a identificar os equipamentos utilizados no processamento da imagem, assim como utilizar os protocolos 
vigentes para obtenção de uma imagem de qualidade laudável. 
BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BRASILEIRO FILHO, G. ET AL. Bogliolo Patologia. 8.ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2011.   
KING, THOMAS C. Patologia.  Editora Elsevier, 2007. 
KUMAR, V.; ABBAS, A. K.; FAUSTO, N.; MITCHELL, R. N. Robbins - Patologia básica. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008. 
 
WEIR, James, HOURIHAN, Margareth D, BELLI, Anna-Maria. Atlas de anatomia humana em imagens. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004.  
WEBER, Edward C., VILENSKY, Joel A., CARMICHAEL, Sthefen W., LEE, Kenneth S. Netter. anatomia radiológica 
concisa. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2016. 
 
COMPLEMENTAR: 
BEVILACQUA, Fernando. Fisiopatologia Clínica. São Paulo: Atheneu, 1999. 
 
BONTRAGER, K L. Técnica radiológica e base anatômica.4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 1999. 
MOLLER, Torsten B. Atlas de anatomia radiológica. Porto Alegre: Artmed, 2001.  
ROBBINS, S. L. ET AL. Patologia estrutural e Funcional. 6ª Ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 2000. 
 
ROBBINS, S. L. Revisão de Patologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.  
 
 
 

 
 
 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1116 Densitometria 3º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Primários  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Reconhecimento do equipamento; Protocolos de aquisição de imagens; Importância da realização da Densitometria; 
Identificação de quais pacientes estão indicados a sua realização. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno o conhecimento geral de Densitometria óssea, bem como o posicionamento para a realização do 
exame. 

BIBLIOGRAFIA: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, K L. Técnica radiológica e base anatômica.4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 1999. 
 
COMPLEMENTAR: 
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CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1115 Radiologia Digital 3º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

História do computador;  BITs e BYTEs;  Sitema decimal;  Sistema binário; Sistema Hexa decimal Radiografia 
computadorizada; Recepto de imagem Leitor da radiografia computadorizada;  Característica da imagem;  Características 
do paciente;  Radiografia digital; Varredura;  Dispositivo de carga acoplada;  Imagem digital. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos do curso técnico em radiodiagnósticos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre a 
radiologia digital afim de  capacitá-los a identificar os equipamentos utilizados no processamento da imagem. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, K L. Técnica radiológica e base anatômica.4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999.  
 
COMPLEMENTAR: 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1118 Exames Contrastados 3º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Farmacocinética, farmacodinâmica e aspectos toxicológicos das substâncias utilizadas no auxílio de visualização das 
estruturas anatômicas em radiologia médica. Práticas: metodologias e simulações. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar aos alunos do curso técnico em radiodiagnósticos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre 
as gravidades que os contrastes podem trazer a vida dos pacientes. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Portaria 453/98 – 
Diretrizes de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico e odontológico. Diário Oficial da União, Brasília, 2 jun. 
1998. 
COMPLEMENTAR: 
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CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1112 Anatomia Radiológica 3º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Precedentes Precedências Específicas  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Estudo da imagem radiográfica, tomográfica da cabeça; pescoço e encéfalo; Estudo da imagem; radiográfica; tomográfica 
da coluna vertebral e medula espinhal; Estudo da imagem radiográfica, tomográfica dos membros superiores; Estudo da 
imagem radiográfica; tomográfica tórax; Estudo da imagem radiográfica; tomográfica abdômen e pelve; Estudo da imagem 
radiográfica, tomográfica membros inferiores. 
OBJETIVO GERAL: 
Proporcionar aos alunos os conhecimentos fundamentais, teóricos e práticos sobre a anatomia radiologica, no intuito de 
capacitá-los a identificar os equipamentos utilizados no processamento da imagem, assim como utilizar os protocolos 
vigentes para obtenção de informação correta. 
BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 
WEBER, Edward C., VILENSKY, Joel A., CARMICHAEL, Sthefen W., LEE, Kenneth S. Netter anatomia radiológica 
concisa. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2016. 
 
WEIR, James, HOURIHAN, Margareth D, BELLI, Anna-Maria. Atlas de anatomia humana em imagens. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004.  
 
COMPLEMENTAR: 
MOLLER, Torsten B. Atlas de anatomia radiológica. Porto Alegre: Artmed, 2001. 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1113 Técnicas Radiológicas I 3º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Específicos Elementos Primários  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

O equipamento de raios x e seus componentes; Funções e forma de manuseio; Posicionamento radiográfico correto para 
incidências especificas; Associações de imagens radiográficas: Uso do Negatoscópio com filmes radiográficos de varias 
anatomias.    

OBJETIVO GERAL: 
Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia-Radiodiagnóstico, conhecimentos gerais sobre os equipamentos de 
raios x, bem como o posicionamento e técnicas radiográficas para a formação da imagem. 
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BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 
BIASOLI, Antônio Jr. Técnicas Radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006.   
 
COMPLEMENTAR: 
NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 

 
 
 

4º MÓDULO 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1122 Tomografia 4º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Primários  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Reconhecimento do equipamento de Tomografia: Breve histórico; Física e princípios de funcionamento; Protocolos de 
aquisição de exames e contraste. 

OBJETIVO GERAL: 

Conhecer o funcionamento e a aquisição de imagens com o Tomógrafo e identificar as mesmas nos planos sagital, coronal 
e axial. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 
COMPLEMENTAR: 
 
 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1121 Radioterapia 4º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória     
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EMENTÁRIO: 

Historia da radioterapia; Fundamentos de Oncologia; O câncer: Tratamento do câncer por meio de radiações ionizantes; 
Definições e tipos de equipamentos e procedimentos; Acelerador linear; Feixes de elétrons; Rotina dos planejamentos 
terapêuticos; Confecções de máscara de imobilização, posicionamento para simulação, radiografias de simulação, blocos 
de colimação. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia-Radiodiagnóstico, conhecimentos básicos sobre o funcionamento 
de uma clínica de radioterapia, bem como todos os procedimentos de operação do equipamento, incluindo todos os passos 
que antecedem o início do tratamento. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
CAMARGO, Renato. Radioterapia e medicina nuclear, Conceitos, Instrumentação, Protocolos, Tipos de Exames e 
Tratamentos - Série Eixos, editora Erica, 2015. 
 
COMPLEMENTAR: 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1126 Medicina Nuclear 4º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

O equipamento de raios x e seus componentes; Funções e forma de manuseio; Posicionamento radiográfico correto para 
incidências especificas; Associações de imagens radiográficas: Uso do Negatoscópio com filmes radiográficos de varias 
anatomias.    

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia-Radiodiagnóstico, conhecimentos gerais sobre os equipamentos de 
raios x, bem como o posicionamento e técnicas radiográficas para a formação da imagem. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
CAMARGO, Renato. Radioterapia e medicina nuclear, Conceitos, Instrumentação, Protocolos, Tipos de Exames e 
Tratamentos - Série Eixos, editora Erica, 2015. 
 
COMPLEMENTAR: 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1124 Ressonância Magnética 4º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Primários  



21 
  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Conhecer o funcionamento do equipamento de Ressonância Magnética – RM; Identificar as bobinas para formação de 
imagens; Salientar a importância de segurança em RM; Diferenças em relação à Tomografia. 

OBJETIVO GERAL: 

Identificar as diferenças em seu funcionamento, a importância e os riscos quando comparado a Tomografia. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 
MOLLER, Torsten B. Atlas de anatomia radiológica. Porto Alegre: Artmed, 2001.  
 
WEIR, James, HOURIHAN, Margareth D, BELLI, Anna-Maria. Atlas de anatomia humana em imagens. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004.  
 
WEBER, Edward C., VILENSKY, Joel A., CARMICHAEL, Sthefen W., LEE, Kenneth S. Netter. Anatomia radiológica 
concisa. 2 ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2016. 
 
COMPLEMENTAR: 

 
 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1123 Radiologia Odontológica 4º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Complementares Complementos Concorrentes  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Historia da radiologia odontológica; Anatomia da face e dos dentes; Nomenclaturas; Técnicas radiológicas; Noções de 
posicionadores e filmes; Conhecimento de processadora manual e reveladores. 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia-Radiodiagnóstico, conhecimentos gerais sobre técnicas de 
radiologia odontológicas, revelação de filmes manuais, conhecimentos da anatomia bucal e os nomes dos dentes. 

BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BIASOLI, Antônio Jr. Técnicas Radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006. 
 
BONTRAGER, Kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
COMPLEMENTAR: 
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CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1119 Técnicas Radiológicas II 4º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conhecimentos Específicos Elementos Primários  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

O equipamento de raios x e seus componentes; Funções e forma de manuseio; Posicionamento radiográfico correto para 
incidências específicas; Associações de imagens radiográficas: Uso do Negatoscópio com filmes radiográficos de várias 
anatomias.  

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao aluno do Curso Técnico em Radiologia-Radiodiagnóstico, conhecimentos gerais sobre os equipamentos de 
raios x, bem como o posicionamento e técnicas radiográficas para a formação da imagem. 

BIBLIOGRAFIAS: 
 BÁSICA: 
BONTRAGER, kenneth L. Tratado de Técnica Radiológica e Base Anatômica. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2001. 
 
BIASOLI, Antônio Jr. Técnicas Radiográficas. Rio de Janeiro: Rubio, 2006.   
 
COMPLEMENTAR: 
NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 2ªed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 
 

 

CÓDIGO: NOME DO COMPONENTE CURRICULAR: MÓDULO: ENCONTROS: HORAS/AULA: 

1120 Trabalho de Conclusão de Curso  4º  18 72 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Conclusivo Aplicação dos Conhecimentos  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 
Elaboração de um Projeto de Pesquisa, a escolha do aluno e sob orientação de um de seus Professores, com objeto 
vinculado a uma das Áreas de Conhecimento Específicas ou Complementares do Curso e que justifique a adoção de 
práticas radiológicas viáveis, de forma a garantir a qualidade do atendimento, a segurança e conforto do paciente. 
Elaboração de uma Pesquisa Bibliográfica ou de base Estatística, fundamentada na problematização, análise e diagnóstico 
de TCC-I, enfatizando a resolução ou adoção de procedimentos, rotinas, normas ou medidas pertinentes ao bom andamento 
dos serviços de Radiologia, buscando maior segurança e conforto aos pacientes.   
OBJETIVO GERAL: 

Demonstração da capacidade de problematização, análise e diagnóstico sobre quaisquer dos assuntos tratados nas 
diferentes Disciplinas Específicas ou Complementares do Curso. 

BIBLIOGRAFIAS: 
 BÁSICA: 
GIL, Antonio Carlos Gil. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução da pesquisa, 
amostragem e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 2010. 
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SANTOS, Clóvis Roberto. Trabalho de Conclusão de Curso: guia da elaboração passo a passo. Ed. Cengage Learning, 
2010. 
 
COMPLEMENTAR: 
MATTAR, João. Metodologia na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008. 
 
SEVERINO, A.J. Metodologia do Trabalho Científico: Diretrizes para o trabalho didático na universidade. 22ª Ed. 
São Paulo: Cortez & Moraes, 2002. 

 

1125 Informática Aplicada à Radiologia 4º  09 36 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Básico Fundamentos Técnicos  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Noções de informática básica; Processamento de textos e planilhamento eletrônico: formatação, referências, exibição, 
macros, visualização e impressão, design e layouts; Apresentações e slides; Gerenciamento de arquivos, backup e 
segurança.  

OBJETIVO GERAL: 
Promover a capacidade de desenvolver documentos em textos e planilhas eletrônicas, para apresentação impressa ou 
projetada, gerenciando estes arquivos de forma segura. tecnologia para coleta, processamento, armazenamento e 
comunicação de dados e informações. Apresenta os bancos de dados. 
BIBLIOGRAFIAS: 
BÁSICA: 
BORGES, Klaibson Natal Ribeiro. Libre Office Para Leigos: Facilitando a vida no escritório. 2010. 144 p. 
 
LAURINDO, Fernando José Barbin. Tecnologia da informação: Planejamento e Gestão de Estratégias. São Paulo: Atlas, 
2008. 328 p. 
 
COMPLEMENTAR: 
 

 

1127 Estágio Curricular Supervisionado 4º  120 480 

PERÍODO DO DESENVOLVIMENTO: EIXO TEMÁTICO: HORAS: 

Básico Fundamentos Técnicos  

NATUREZA: PRÉ-REQUISITOS: CO-REQUISITOS: 

Obrigatória      

EMENTÁRIO: 

Realiza atividades assistenciais, educativas e de investigação em radiologia em diversos cenários de aprendizagem, visando 
desenvolver as competências e habilidades, definidas neste projeto pedagógico, necessárias à formação do técnico em 
radiologia. 

OBJETIVO GERAL: 
Promover a capacidade de desenvolver documentos em textos e planilhas eletrônicas, para apresentação impressa ou 
projetada, gerenciando estes arquivos de forma segura. Tecnologia para coleta, processamento, armazenamento e 
comunicação de dados e informações. Apresenta os bancos de dados. 
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BIBLIOGRAFIAS: 

Todas as referências bibliográficas das disciplinas que integram esta estrutura curricular.  

 
 
 
 
 
CONDIÇÕES E DIRETRIZES DO ESTÁGIO PROFISSIONAL SUPERVISIONADO 

 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 

O Estágio Curricular Supervisionado, como previsto na Lei n° 11.788, de 25/09/2008, é ato educativo 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de acadêmicos que 

estejam frequentando o Ensino Regular em Instituições de Ensino Superior. 

O Estágio é uma Atividade Curricular desempenhada pelo aluno, e tem relação direta com sua formação 

acadêmica, independente de vínculo empregatício que o ligue à organização privada ou pública. É entendido como o tempo 

de prática profissional supervisionada, durante o qual o (a) aluno (a) adquire experiências práticas para o exercício de sua 

profissão. 

Para os acadêmicos da Faculdade do Vale do Araranguá, é de extrema necessidade a realização do Estágio 

Supervisionado ou equivalência de Estágio, pois além de seu cunho social, cultural e profissional, é um requisito 

obrigatório para obtenção do Diploma, nos seus respectivos Cursos.  

 
 
CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 
 

A formação do (a) aluno (a) deve contemplar a oferta de Estágios Curriculares, sob Supervisão Docente. A 

carga horária de Estágio deverá atingir, no máximo, 20% da carga horária total do Curso Técnico em Enfermagem é de 480 

h/aula, para o desenvolvimento de competências e habilidades preconizadas em suas ementas disciplinares.   

 
 

CAPÍTULO I 
DO CONCEITO, FINALIDADE E OBJETIVOS 

 
 
Art.1º O Estágio Curricular Supervisionado é um componente do Projeto Pedagógico dos Cursos Técnicos, devendo ser 

inerente ou complementar à formação acadêmica profissional, como parte do processo de ensinar e aprender, da articulação 

teoria e prática e como forma de interação entre a Instituição Educativa e as Organizações ou Instituições.  

 

Art.2º O Estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 
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objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. 

 

Art.3º A atividade de Estágio Curricular Supervisionado é de natureza exclusivamente discente e terá como finalidade:  

I - Aprimoramento discente;  

II - Preparação profissional;  

III – Desenvolvimento de atitudes éticas necessárias para a futura atividade profissional. 

 

Art.4º São objetivos do Estágio Curricular Supervisionado:  

I - Oportunizar ao aluno um contato mais direto e sistemático com a realidade profissional, visando à concretização de 

pressupostos teóricos, associados às determinadas práticas específicas; 

II - Capacitar o (a) estagiário (a) para atividades de investigação, análise e intervenção na realidade profissional específica; 

III – Possibilitar ao estagiário (a) a aplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso; 

V - Proporcionar ao estagiário (a) o contato com novas alternativas de trabalho e de produção;  

V - Viabilizar a realização de experiências em situações concretas, relacionadas com a área de conhecimento do Curso;  

VI - Possibilitar ao estagiário a construção de suas próprias condutas (afetivas, cognitivas e técnicas) a partir da situação 

em que se encontra, frente a um futuro desempenho profissional;  

VII - Levar à comunidade os resultados obtidos nas atividades de Estágio, tendo em vista o papel da Instituição, no sentido 

da disseminação do conhecimento produzido e da responsabilidade social. 

 

Art.5º Para cada estagiário (a) é obrigatório a integralização da carga horária total do Estágio Curricular Supervisionado 

prevista na Matriz Curricular do Curso. 

 

Art.6º As atividades do Estágio Curricular Supervisionado devem ser comprovadamente realizadas na área correspondente 

ao Curso. 

 

§1º O estágio curricular obrigatório do Curso Técnico em Radiologia, deve contabilizar 480 h e ser desenvolvido a partir 

do quarto módulo do Curso. 

 

§2º O estágio curricular obrigatório do Curso Técnico em Radiologia deve ser realizado a partir da segunda metade do 

curso. A carga horária do estágio curricular obrigatório juntamente com a carga horária das atividades complementares não 

deve exceder 20% (vinte por cento) da carga horária total do curso, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais.   

 

Parágrafo Único. No caso do (a) estagiário (a) estar atuando em área não prevista, deverá encaminhar Requerimento 

especificando a área de atuação à Coordenação do Curso, que avaliará se a atividade se enquadra nas especificidades do 

Curso.  

 

Art.7º O (A) Estagiário (a) poderá desenvolver o Estágio no próprio local de trabalho, desde que preencha os seguintes 

requisitos: 

I – Aprovação prévia da Supervisão Geral de Estágio e do (a) Orientador (a); 

II – Condições de trabalho que permitam a materialização de um Projeto adequado.  



26 
  

 

Art.8º O Estágio Curricular deve ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, 

programas e calendários acadêmicos. 

 

Art.9º O Estágio Curricular é considerado disciplina curricular obrigatória dos Cursos Técnicos da Faculdade do Vale do 

Araranguá.  

 
 

 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS MODALIDADES 

 

Art.10° Os Estágios serão caracterizados, segundo a sua vinculação com os Cursos Técnicos desta Instituição, nas 

seguintes modalidades:  

I – Estágios Curriculares Supervisionados (obrigatório);  

II – Estágios Extracurriculares (não-obrigatório);   

 

§1º Considerar-se-á Estágio Curricular Supervisionado aquele previsto na dinâmica curricular do Curso, indispensável à 

integralização curricular, com carga horária específica, realizado na própria Instituição ou em locais de interesse 

institucional, mediante celebração de Convênio e Termo de Compromisso entre as partes.  

 

§2º Considerar-se-á Estágio Extracurriculares (não-obrigatório) aquele não previsto na dinâmica curricular do Curso, 

constituindo opção pessoal de cada acadêmico, objetivando o enriquecimento de sua formação profissional, mediante 

celebração de Convênios, em locais de escolha do (a) aluno (a).  

 

 

CAPÍTULO III 

DO INSTRUMENTO JURÍDICO 

 

Art.11° A caracterização e a definição do Estágio dependem do instrumento jurídico (ACORDO DE COOPERAÇÃO) 

celebrado entre a Unidade Concedente (Campo de Estágio) e a Mantenedora da Instituição de Ensino (Faculdade do Vale 

do Araranguá), no qual se acordam as condições realizadas do Estágio, de acordo com a Lei nº 11.788 de 2008. 

 

Parágrafo Único. Vinculado ao Acordo de Cooperação de que trata o caput do Art. 11, a realização do Estágio prevê ainda 

o Termo de Compromisso, celebrado entre o (a) estagiário (a) e o Campo de Estágio, com a aprovação da Instituição de 

Ensino.  
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§1º Define-se como Relatório de Estágio o documento que relata todas as experiências praticadas no Estágio conforme 

Plano de Trabalho elaborado pelo (a) estagiário(a) sob orientação do(a) Professor(a) Orientador(a). 

 

§2º O Plano de Trabalho do Estágio consiste em um documento que apresenta o planejamento das atividades relacionadas 

ao período de Estágio, que são: área de atuação, período e local do Estágio, Objetivos e Cronograma de atividades. 

 

Art.12° O cronograma a ser cumprido pelos (as) estagiários (as) na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado será 

desenvolvido pelo (a) Professor (a) Supervisor (a) e pelo (a) professor (a) Orientador (a). 

 

Art.13° O (a) estagiário (a) desenvolverá individualmente suas atividades de Estágio, sob a orientação do (a) Professor (a) 

Supervisor (a) de Estágio e Orientador (a) de Estágio. 

 

Art.14° A avaliação dos encontros com o (a) Professor (a) Supervisor (a) e Orientador (a) será feita considerando os 

seguintes itens: 

I – Frequência; 

II – Cumprimento das tarefas solicitadas; 

II – Cumprimento dos prazos estipulados. 

 

 

CAPITULO IV 

DOS CAMPOS DE ESTÁGIOS 

 

Art.15° O Estágio será realizado em organizações públicas e privadas, que apresentem condições de proporcionar 

experiências práticas na área de formação do aluno ou no desenvolvimento sociocultural e/ou científico, pela participação 

em situações de vida e de trabalho no seu meio. 

 

Parágrafo Único – O Estágio poderá ser realizado na própria IES, desde que a atividade desenvolvida assegure o alcance 

dos objetivos da Disciplina. 

 

Art.16° O Estágio Curricular Supervisionado poderá ser desenvolvido em mais de uma Unidade Concedente de Estágio, 

sendo que a atuação do acadêmico em cada uma delas não deverá ser inferior a 20 (vinte) horas. 

 

Art.17° São atribuições do Campo de Estágio: 

I- Integrar o (a) estagiário (a) no contexto de sua área, garantindo-lhe relações efetivas de trabalho e aperfeiçoamento 

humano; 

II- Possibilitar as condições necessárias à efetivação do Estágio; 

III- Manter a Supervisão de Estágio informada sobre o desenvolvimento das atividades do (a) estagiário (a); 

IV- Facilitar, sempre que possível, o acesso do (a) estagiário (a) à documentação do Campo de Estágio; 
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V- Designar um (a) Supervisor (a) do Campo de Estágio pertencente ao seu quadro funcionários; 

VI- Avaliar o trabalho do (a) estagiário (a) e encaminhá-lo à Supervisão do Estágio. 

 

Parágrafo Único – O (A) Supervisor (a) do Campo de Estágio deverá acompanhar as atividades do (a) estagiário (a) na 

organização, comunicando a Coordenação do Estágio sobre frequência e desempenho do (a) acadêmico (a).  

 

Art.18° Os (As) acadêmicos (as) que realizam Estágio fora do país, em Programas de Intercâmbio, deverão obedecer aos 

procedimentos das Universidades anfitriãs. 

 

Parágrafo Único – No contexto do caput do Art. 21, a disciplina curricular de Estágio dependerá de validação da Faculdade 

do Vale do Araranguá. 

 

Art.19° No caso de Estágio realizado em empresa do exterior, sem interveniência de Universidade parceira, é necessário 

que o processo siga os mesmos trâmites do Estágio realizado no país. 

 

Art.20° O (A) acadêmico (a) que exercer atividade profissional correlata ao seu Curso na condição de empregado 

devidamente registrado, autônomo ou empresário, ou ainda atuando oficialmente em programas de incentivo à pesquisa 

científica, ao desenvolvimento tecnológico, poderá valer-se de tais atividades para efeitos de realização de seu Estágio 

Curricular Obrigatório, desde que atendam às políticas previstas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

§1° A aceitação das atividades referidas no caput do Art. 23, dependerá da decisão do Colegiado do Curso, que levará em 

consideração o tipo de atividade desenvolvida e a sua contribuição para a formação profissional de estudante. 

 

§2° As atividades de pesquisa científica a que se refere o caput deste artigo, são entendidas como aquelas realizadas por 

estudantes bolsistas, vinculados a órgãos de fomento, ou voluntários. 

 

 

 

CAPITULO V 

 DA ESTRUTURA DO ESTÁGIO 

 

Art.21° A estrutura do Estágio Supervisionado será composta por: 

I- Estagiário (a); 

II- Coordenador (a) de Curso; 

III- Professor (a) Supervisor (a) de Estágio da IES; 

IV- Professor (a) Orientador (a) de Estágio da IES; 

 

Art.22° A Supervisão Geral de Estágio ficará a cargo do Coordenador de Curso e do (a) Supervisor (a) de Estágio. 
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CAPÍTULO VI 

 DAS ATRIBUIÇÒES DOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE ESTÁGIO 

 

SEÇÃO I 

DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 

 

Art.23° Estagiários (as) são os (as) alunos (as) regularmente matriculados na disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado, aceitos pelos Campos de Estágio para o desenvolvimento de atividades relacionadas à sua área de 

formação geral e profissional. 

 

Art.24° Antes do início do Estágio (atuação prática) deverá ocorrer encontros com o (a) Professor (a) Supervisor (a) e com 

o Professor (a) Orientador (a) de Estágio para procedimentos de orientação referentes a: 

I – Conhecimento das Normas vigentes sobre o Estágio; 

II – Informações sobre o Campo de Estágio, os Termos de Convênio (Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso); 

III - Preparação profissional, objetivando o estabelecimento de um bom relacionamento na equipe, no trabalho, na 

comunidade e na realidade sociocultural da região em que for atuar; 

IV – Orientações quanto aos aspectos éticos, jurídicos e sociais da profissão, importantes durante a realização do Estágio, 

para a formação de um perfil mais maduro e profissional do (a) estagiário (a). 

 

Art.25° O (a) estagiário (a) deverá evidenciar, ao longo das atividades do Estágio Curricular Supervisionado, requisitos 

essenciais ao desempenho da profissão, tais como: 

I - Comportamento dinâmico, crítico e criativo sobre a realidade circundante; 

II - Capacidade de diagnosticar problemas e propor soluções, sugerindo e desenvolvendo ações; 

III - Aprimoramento das capacidades intelectuais e sociais, como: criatividade, iniciativa, liderança, honestidade, 

perseverança, perspicácia e sociabilidade. 

 

Art.26° São atribuições do (a) estagiário (a): 

I- Conhecer a legislação relacionada às atividades do Estágio Supervisionado, ao Campo de Estágio e à área de atuação; 

II- Cumprir as Normas do presente Regulamento; 

III- Respeitar e cumprir as normas e procedimentos do Campo de Estágio; 

IV- Providenciar a documentação necessária para início do Estágio Supervisionado; 

V- Ser assíduo e pontual às atividades do Estágio Supervisionado, cumprindo integralmente a carga horária prevista; 

VI - Negociar com o seu local de trabalho, quando for o caso, requerendo liberação para cumprir as horas de Estágio 

Supervisionado; 

VII - Comunicar ao (a) Professor (a) Supervisor (a) quaisquer impedimentos para o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado, para que sejam tomadas as providências pertinentes; 

VIII- Manter postura ética e profissional durante todo o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, demonstrando 

atitudes e apresentação pessoal condizentes com a área de atuação; 

IX- Manter sigilo quanto a informações confidenciais e assuntos internos do Campo de Estágio, em qualquer situação e/ou 

atividade do Estágio Supervisionado; 
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X- Elaborar o Plano de Estágio e submetê-lo à aprovação do (a) Professor (a) Supervisor (a); 

XI- Acatar a orientação, recomendação e parecer avaliativo do (a) Professor (a) Supervisor (a) e do (a) Orientador (a) de 

Estágio, assumindo e participando de todas as etapas de desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado; 

XII- Cumprir integralmente as atividades/etapas previstas no Plano de Estágio aprovado; 

XIII- Participar de outras atividades planejadas pelo Campo de Estágio durante o período de realização do mesmo; 

XIV- Elaborar e submeter à apreciação do (a) Professor (a) Orientador (a) o Relatório Parcial e o Relatório Final, para 

avaliação, dentro dos prazos previstos; 

XV- Responsabilizar-se pelos instrumentos/formulários de frequência, acompanhamento e avaliação das atividades de 

Estágio e encaminhá-los ao (a) Professor (a) Supervisor (a); 

XVI – Realizar apresentação para banca específica do Relatório Final do Estágio; 

XVII – Estar devidamente uniformizado durante as atividades práticas realizadas no campo de Estágio com o crachá da 

IES. 

 

SEÇÃO II 

DA COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

Art.27° A Coordenação do Curso incumbe: 

I – Acompanha o desenvolvimento das atividades de Estágio; 

II – Indicar um membro do Corpo Docente como Professor (a) Orientador (a) do Estágio Curricular Supervisionado; 

III – Indicar um membro do Corpo Docente como Supervisor (a) do Estágio Curricular Supervisionado; 

IV – Assegurar normatizações e procedimentos regimentais para execução do Estágio Curricular Supervisionado;  

V – Proceder na busca de resoluções de problemas, quaisquer que possam surgir, no desenvolvimento de atividades do 

Estágio; 

VI - Orientar e divulgar oportunidades e Campos de Estágio; 

VII - Coordenar e agilizar o intercâmbio entre os possíveis Campos de Estágio e a Instituição, buscando oportunidades 

para o desenvolvimento do Estágio Supervisionado. 

 
 

 

SEÇÃO III 

DO (A) PROFESSOR (A) SUPERVISOR (A) 

 

Art.28° Professor (a) Supervisor (a) é o (a) professor (a) titular ou substituto (a) da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado, que presta assessoria e orientação direta ao (a) estagiário (a), durante todas as etapas da realização do 

Estágio Supervisionado. 

 

Parágrafo único: O Coordenador do Curso poderá indicar um Professor auxiliar, levando em consideração a quantidade de 

estágios no semestre. O Professor auxiliar terá as mesmas atribuições do Professor Supervisor de Estágio. 

 

Art.29° São atribuições do (a) Professor (a) Supervisor (a): 
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I - Conhecer o Campo de Estágio; 

II - Orientar a elaboração do Plano de Estágio; 

III - Prestar assessoria técnica e pedagógica ao (a) estagiário (a), durante todo o desenvolvimento do Estágio 

Supervisionado; 

IV- Organizar e sistematizar a operacionalização do Estágio Supervisionado; 

V- Orientar e avaliar o Plano de Estágio; 

VI- Mediar quaisquer questões relativas ao desenvolvimento do Estágio Supervisionado, entre o (a) estagiário (a) e o 

Campo de Estágio, informando o (a) Coordenador (a) do Curso; 

VII- Organizar e articular os encontros planejados no Plano de Ensino da Disciplina; 

VIII- Verificar o cumprimento da Legislação em vigor, no tocante às obrigações da Instituição; 

IX- Promover o desligamento ou o remanejamento do (a) estagiário (a), ouvida a Coordenação do Curso; 

X - Preencher instrumentos/formulários de acompanhamento e avaliação do Estágio Curricular Supervisionado, dando 

vistas ao controle de frequência, produção e cumprimento das atividades planejadas pelos (as) estagiários (as); 

XI – Divulgar este Regulamento junto aos acadêmicos; 

XII – Realizar acompanhamento periódico nos campos de atuação do (a) estagiário (a); 

XIII – Fazer fechamento das notas finais da Disciplina de Estágio Curricular Supervisionado; 

XIV - Expedir Declarações e/ou Certificados para Orientadores e Supervisores de outras Instituições e empresas, assinadas 

conjuntamente com a Coordenação de Curso, desde que autorizados pela Direção de Ensino; 

 

Art.30° O (A) Professor (a) Supervisor (a) fará jus à remuneração correspondente aos valores horas/aula correspondentes a 

carga horária da Disciplina. 

 

 

 

 

 

SEÇÃO IV 

 DO (A) PROFESSOR (A) ORIENTADOR (A) DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

Art.31° São atribuições do (a) Professor (a) Orientador (a) de Estágio Curricular Supervisionado: 

I- Orientar a produção do Relatório Final do Estágio Curricular Supervisionado; 

II - Manter-se em contato com o (a) Professor (a) Supervisor (a) de Estágio; 

III - Proceder à avaliação de desempenho do (a) estagiário (a), por meio de instrumento próprio fornecido pela 

Coordenação de Curso; 

IV – Prestar assistência técnico-pedagógica, sempre que necessário aos (as) estagiários (as), fornecendo subsídios para a 

elaboração de Planos e Relatórios de Estágio; 

V - Fixar cronograma de entrega dos Relatórios Parciais e Finais de Estágio. 

 

Art.32° A carga horária do (a) Orientador (a) do Estágio Supervisionado será fixada, conforme necessidade específica de 

cada Curso. 
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CAPÍTULO VII 
 DA FREQUÊNCIA 

 
 
Art.33° A frequência relativa ao Estágio Curricular Supervisionado obedecerá aos seguintes critérios: 
I- O cumprimento integral da carga horária prevista na Matriz Curricular do Curso; 
II- A presença nas orientações com o (a) Professor (a) Orientador (a) e no Campo de Estágio. 
 
§ 1º A frequência será comprovada por meio da Ficha de Acompanhamento, assinada pelo (a) Professor (a) Supervisor (a) 
e pelo (a) estagiário (a). 
 
§ 2º O (a) estagiário (a) deverá ter, no mínimo, 02 (dois) encontros com o (a) Professor (a) Orientador (a) durante o 
Estágio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO VIII 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E/OU 

EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO 
 

 

 Art.34° O Estágio Supervisionado acontece em dois momentos distintos: 

 I. Entrega dos Documentos Iniciais; 

II. Entrega dos Documentos Finais. 

 

Parágrafo Único. Sob nenhuma hipótese, eles devem ser protocolados em mesma data ou em ordem inversa ao acima 

exposto (as ordens de entrega devem seguir o calendário oficial que se encontra neste Regulamento). 

 

Art.35° Os Documentos Iniciais para a realização do Estágio devem ser entregues em 03 (três) vias, para análise do (a) 

Supervisor (a) de Estágio, com as devidas assinaturas, carimbos e páginas numeradas no canto direito inferior da folha, 

para avaliação prévia, devendo ser protocolado na Instituição antes do início do Estágio. São eles: 

 

Art.36° Acordo de Cooperação - O Acordo de Cooperação trata-se de um documento que firma o convênio entre a 

Faculdade do Vale do Araranguá e a Instituição concedente de Estágio, para legalizar a relação de Estágio. Define as 

responsabilidades das partes e será submetido à aprovação da Direção de Ensino da Faculdade do Vale do Araranguá.  

 

Parágrafo Único - O Acordo de Cooperação é regido pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, sendo um documento 

obrigatório.  

 

Art.37° Termo de Compromisso - O Termo de Compromisso de Estágio trata-se de um Contrato entre a Instituição 
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concedente e o (a) acadêmico (a) /estagiário (a) e a Faculdade do Vale do Araranguá, definindo as responsabilidades, 

seguranças e as relações de trabalho entre as partes. É assinado pelo Coordenador de Curso da Faculdade do Vale do 

Araranguá e pelo (a) Supervisor (a) do Estágio. 

 

Parágrafo Único - A celebração de convênio de concessão de Estágio entre a Instituição de Ensino e a parte concedente não 

dispensa a celebração do termo de compromisso de que trata o inciso II do caput do Art. 3° da Lei nº 11.788 de 25 de 

setembro de 2008. 

 

Art.38° Seguro de Vida (item obrigatório, exceto em casos de Equivalência e Estágio Extracurricular). Deverá ser 

entregue, a Cópia da Apólice de Seguro contra acidentes pessoais, documento legal obrigatório, que o (a) estagiário (a) 

deverá apresentar a IES, para se resguardar de quaisquer sanções previstas em Lei.  

 

Parágrafo Único - De acordo com a atual Legislação de Estágios, o (a) estagiário (a), obrigatoriamente, deverá estar 

coberto por um Seguro de Acidentes Pessoais. A ausência do Contrato de Estágio e/ou do Seguro de Acidentes Pessoais 

caracteriza vínculo empregatício e sujeita a Empresa às sanções previstas pela CLT. 

 

Art.39° Plano Individual de Estágio (Ficha de Início de Estágio e/ou Equivalência de Estágio). Esta ficha deve conter os 

seguintes dados:  

 Dados Gerais da Empresa; 

 Dados do Acadêmico; 

 Informações Gerais sobre o Estágio e/ou equivalência de Estágio: 

 Carga horária; 

 Remuneração e/ou benefícios; 

 Nº da apólice de Seguro; 

 Assinado pelo (a) acadêmico (a), pelo responsável na empresa e pelo (a) Coordenador (a) do Curso. 

 

Art.40° Plano de Atividades do Estágio Supervisionado – Este documento consiste na elaboração de uma proposta de 

trabalho a ser desenvolvida pelo (a) estagiário (a) em seu campo de atuação. Deverão contemplar os objetivos, a 

justificativa, as áreas de conhecimento envolvidas nas atividades e cronograma das etapas de trabalho. O acadêmico (a) 

deverá submeter o Plano de Trabalho ao (a) professor (a) Supervisor (a) do Estágio na concedente e, posteriormente, ter a 

aprovação do professor (a) Supervisor (a) de Estágio da IES. 

 

Art.41° Os Documentos Finais de Estágio permitem a análise das atividades desempenhadas pelos (as) acadêmicos (as) 

durante o Estágio, bem como a compreensão de seu grau de aprendizado. Devem ser entregues em 03 (três) vias, para 

análise do (a) Supervisor (a) de Estágio, com as devidas assinaturas e respeitando o cronograma estabelecido pela 

Disciplina. São eles: Relatório Final, Ficha de Avaliação de Desempenho do Estagiário e da IES e Carta de Conclusão de 

Estágio. 

 

Art.42° Relatório Final - O Relatório Final contempla dados da Empresa e do (a) acadêmico (a), bem como as atividades 

desempenhadas e sua análise diante dos cenários da empresa, com propostas de melhorias sobre as áreas analisadas. 
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Art.43°Ficha de Avaliação de Desempenho do (a) Estagiário (a) - Esta ficha é preenchida pela empresa, avaliando o 

desempenho do acadêmico durante suas atividades de Estágio. 

 

Art.44°  Ficha de Avaliação da Concedente com relação ao Curso – Esta ficha é preenchida pela concedente, avaliando a 

qualidade de Ensino verificada mediante atuação do estagiário (a) no campo de Estágio. 

 

Art.45° Ficha de Frequência do Estagiário – Esta ficha é preenchida e assinada pelo acadêmico/estagiário, pelo Supervisor 

de estágio da concedente e Supervisor de estágio da IES. 

 

Art.46° Carta de Conclusão de Estágio - Carta fornecida pela empresa, atestando a conclusão da carga horária de Estágio 

desenvolvida pelo (a) acadêmico (a).  

 

Art.47° Ficha de Autorização de Publicação do Relatório de Estágio – Ficha assinada pelo acadêmico/estagiário, 

autorizando a publicação impressa e online de seu relatório final. 

 

Parágrafo Único - Todos estes documentos são modelos padronizados pela Faculdade do Vale do Araranguá e encontram-

se no Manual de Estágio do Acadêmico. 

 
 
 
 

MODELOS DE DOCUMENTOS 
 
 

A seguir estão os modelos dos documentos necessários para a realização do Estágio Supervisionado e/ou 

Equivalência de Estágio, bem como partes selecionadas da Lei n º 11.788, de 25 de setembro de 2008 que regulamenta as 

atividades de Estágio no país. 

 
 

CALENDÁRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Data -  
 

Fase do Estágio Documentos Exigidos Data limite para Protocolo 

 
 

Documentos Iniciais de Estágio 

Acordo de Cooperação, Carta de 
Apresentação, Termo de Aceite, 
Termo de Compromisso, Seguro 
de Vida, Plano de Atividades e 

Ficha de Inicio de Estágio. 

 
 

 
Documentos Finais de Estágio 

Relatório Final, Relatório de 
Atividades, Ficha de Avaliação 
de Desempenho do Estagiário, 

Ficha de Presença, Ficha de 
Avaliação da Concedente com 

relação ao Curso, Carta de 
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Conclusão de Estágio e 
Autorização de Publicação de 

Estágio. 
 

É importante ressaltar que a entrega dos Documentos Iniciais e Finais de Estágio deve ser protocolada 
na Coordenação do Curso, até as datas previstas acima, após o (a) acadêmico (a) ter recolhido as seguintes 
assinaturas nos seus devidos locais: 

 Assinatura do Responsável pela Empresa;  

 Assinatura do (a) acadêmico (a);  

 Assinatura de Testemunhas.  

 Assinatura do Supervisor de Estágio da IES; 

 Assinatura da Direção Geral da IES; 

 Assinatura do Supervisor de Estágio da concedente. 
Caso existam erros no preenchimento ou ainda, a falta de algum dos documentos acima expostos, os 

mesmos serão devolvidos para correção e ficarão à disposição para retirada, junto ao Supervisor (a) de Estágio, 
por parte do (a) acadêmico (a). Após suas correções, deverão ser novamente entregues, seguindo os mesmos 
critérios. 

Tabela 1 - Calendário de Estágio Supervisionado. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO DE ESTÁGIO  
 

Cláusula 1ª A Concedente, periodicamente e, de acordo com suas disponibilidades e campos de Estágio, poderá 
colocar à disposição da Faculdade do Vale do Araranguá vagas para a colocação de seus acadêmicos no 
mercado de trabalho. 
 
Cláusula 2ª O objetivo do Estágio será o de propiciar aos estagiários da Faculdade do Vale do Araranguá 
condições de treinamento prático, aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e de relacionamento humano. 
 
Cláusula 3ª As condições de realização de Estágios serão estabelecidas para cada estagiário (a) no Termo de 
Compromisso. 
 
Cláusula 4ª O (A) acadêmico (a) assinará, em conjunto com a Concedente e com interveniência da Faculdade 
do Vale do Araranguá, um Termo de Compromisso de Estágio, sem vínculo empregatício, podendo ser 
renovável por meio de Termo Aditivo. 
 
Cláusula 5ª A Concedente poderá conceder Bolsa, se assim desejar, no valor e nas condições expressas no 
Termo de Compromisso. 
 
Cláusula 6ª A Faculdade do Vale do Araranguá transfere ou não para a Concedente a responsabilidade de 
providenciar Seguro de Acidentes Pessoais previsto em Lei, com acordo entre as partes. 
 
Cláusula 7ª O horário de Estágio a ser cumprido pelos (as) estagiários (as) será determinado pela Concedente de 
acordo com suas conveniências, não devendo prejudicar a presença dos (as) estagiários (as) nas aulas e provas 
do Curso no qual está matriculado. 
 
Cláusula 8ª A carga horária de Estágio será no máximo de 6 (seis) horas diárias totalizando 30 (trinta) horas 
semanais. A assinatura do Termo de Compromisso ficará sujeita ao confronto do horário de aulas do (a) 
estagiário (a) com o horário de Estágio. 
 
Cláusula 9ª A duração do Estágio não poderá ser superior a 2 (dois) anos. 
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Cláusula 10ª É assegurada ao estagiário, quando o Estágio tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, 
período de recesso de 30 (trinta) dias, a ser gozado. Preferencialmente durante as férias escolares, conforme 
artigo 13º da lei 11.788/2008. 
 
Cláusula 11ª O acompanhamento do Estágio será feito por meio de Avaliação de Desempenho, realizada pela 
empresa, bem como relatórios de atividades elaboradas pelo (a) acadêmico (a), que deverão ser encaminhados 
pela CONCEDENTE à Faculdade do Vale do Araranguá, a fim de possibilitar o acompanhamento, a supervisão 
e a avaliação do (a) estagiário (a). 
 
Cláusula 12ª A Faculdade do Vale do Araranguá se comprometerá a informar à CONCEDENTE caso o (a) 
acadêmico (a), no decorrer do Estágio, abandone o Curso, fato que acarretará automaticamente a rescisão do 
Termo de Compromisso com o (a) acadêmico (a). 
 
Cláusula 13ª Ao firmar o presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, as partes declaram aceitar, sem restrições, 
as condições ora estabelecidas, responsabilizando-se pelo cumprimento das obrigações nele assumidas. 
 
Cláusula 14ª O presente ACORDO vigorará por prazo indeterminado, podendo ser rescindido sem quaisquer 
ônus, a qualquer tempo, mediante denúncia expressa por iniciativa de qualquer das partes. E por estarem assim 
certos e ajustados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 
testemunhas abaixo. 
 
 

Araranguá, ____ de _____________ de ________. 
 

 
CONCEDENTE 

(Digitar o nome do responsável/Diretor/proprietário do local e carimbo) 
 

FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 
 

TESTEMUNHA 
Digitar nome e RG 

 
TESTEMUNHA 

Digitar nome e RG 
 

Tabela 2 - Acordo de Cooperação de Estágio. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
 

Nome do (a) Estagiário (a):  
Local do Estágio:  

Supervisor (a) da concedente e 
registro profissional (CREF): 

 

Curso:  
Período de Estágio:  

Carga Horária Total:  

Dias da Semana e Horário das Atividades: 
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1- Objetivo do Estágio: (Descreva o objetivo da intervenção proposta) 
2- Justificativa: Algumas perguntas para consideração: Qual a relevância do trabalho para o Estagiário? Por 
que é necessário? 
3- Área (s) de conhecimentos envolvidos no trabalho: 
4- Cronograma de desenvolvimento das atividades: 
5- Plano de Ação: 

O que e como fazer – (atividades) 
Quando fazer – Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Aula inaugural             
Entrega dos Documentos             
Estágio de Observação             
Estágio (prática)             
Orientações             
Entrega dos Documentos Finais             
Entrega do Relatório Final             
Apresentação do Relatório Final             

 
6- Conhecimentos, habilidades e atitudes a serem desenvolvidas pelo (a) Estagiário (a) ao término da 
experiência: 
7 - Plano de trabalho do Estagiário 
 

ESTÁGIO 

Público-Alvo: 

Objetivos (considerando o público alvo): 
 
 

Atividades a serem desenvolvidas  
 
 

Metodologias/Etapas: 
 
 

Referências: 

 
Declaração do (a) Supervisor (a): 
 

Declaramos que estamos cientes das obrigações constantes do Termo de Compromisso, das normas do 
Estágio e que nos comprometemos a orientar o estagiário de acordo com o plano ora proposto, da melhor forma 
possível, e que esta proposta foi também por nós construída. Sendo assim, este Plano de Estágio poderá ser 
alterado mediante Termo Aditivo, e por estarmos de pleno acordo, assinamos o presente instrumento em 03 
(três) vias. 
 

____________________________ 
Local / Data 

 
________________________________________ 
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Assinatura do (a) Acadêmico (a)                                             
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do (a) Professor (a) Supervisor de Estágio da IES 

 
________________________________________ 

Assinatura do (a) Coordenador (a) do Curso 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do Supervisor de estágio da concedente  

 

Tabela 3 - Plano de Atividades do Estágio. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS À CONCEDENTE 
  

 AO (A) Senhor (a) 

Araranguá, ____de_____________de____. 

 

Apresentamos o (a) acadêmico (a) _________________________________ que está regularmente 
matriculado (a) na ___________ do Curso de Graduação em 
_______________________________________________, da Faculdade do Vale do Araranguá, CNPJ nº 
07.244.722/0001-30, apto (a) para realização de Estágio Supervisionado em 
____________________________________________. 

Agradecemos o apoio e a colaboração no processo de aprendizagem de nossos discentes e nos 
colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos pelo telefone (48) 35270130 ou pelo e-mail 
................................ 

 

Atenciosamente, 

 
_____________________________________________________________ 

Coordenação doCurso de Enfermagem 
 

____________________________________________________________ 
Direção de Ensino da Faculdade do Vale do Araranguá  

 

Tabela 4 - Carta de Apresentação do Estagiário. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

TERMO DE ACEITE 
 

Autorizamos o (a) acadêmico (a) _________________________________________, 
 matrícula n° ___________________, matriculado (a) no Curso de _________________________________, da 
Faculdade do Vale do Araranguá, a realizar suas atividades de Estágio Curricular Supervisionado em nossa 
(Instituição e/ ou Empresa). 
 

______________________________________________ 
Responsável pela Instituição/Empresa com carimbo 
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Nome: 
Assinatura: 
Nome da empresa (fantasia) e/ou Instituição: 
Razão Social/CNPJ: 
Endereço: 
Bairro: Cep: 
Cidade: 
Telefone: E-mail: 

 
Araranguá, _______ de _____________ de _______. 

 

Tabela 5 - Termo de Aceite. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

INÍCIO DE ESTÁGIO E/OU EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO 
 

FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 
 

DADOS DO (A) ACADÊMICO (A) 
Nome:  
Data de Nascimento:                                                           Naturalidade: 
Nacionalidade:                                                 Cidade: 
Bairro: 
Estado:                                                             CEP: 
Semestre:                                Fone:                                              RG: 
E-mail:                                                                                    CPF: 

 
DADOS DO (A) ACADÊMICO (A) NA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
Curso: 
Matrícula: 
Ano de Ingresso: 

 
DADOS DA EMPRESA E/OU INSTITUIÇÃO 
Nome: 
Endereço: 
Cidade: 
Bairro:                                                            Estado:                                    CEP: 
Nome do Supervisor (a) de Estágio na Concedente: 
Registro CREF: 
Ramo de Atividade:                                                                Fone: (      ) 
E-mail: 

 
DADOS SOBRE O ESTÁGIO 
Data de Início:  
Data de Término:  
Nome do (a) Professor (a) Supervisor (a) da IES:  
Registro no CREF:  

 
BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA EMPRESA (EM R$ SE HOUVER) 
Valor da Bolsa:                                                  Transporte: 
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Alimentação:                                  Seguro de Acidentes Pessoais/Nº Da Apólice: 
Outros: 

 
Araranguá, ____/____/____. 

 
______________________________________________ 

Assinatura do (a) Acadêmico (a) 
 

______________________________________________ 
Assinatura do (a) Professor (a) Supervisor de Estágio da IES 

 
_______________________________________________ 

Assinatura do (a) Coordenador (a) do Curso 
 

_______________________________________________ 
Assinatura do Supervisor de estágio da concedente 

 

Tabela 6 - Início do Estágio e/ou Equivalência. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 

Nos termos da Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008, celebrado entre as partes abaixo qualificadas: 
 

Instituição de Ensino: Faculdade do Vale do Araranguá - FVA 
CNPJ: 07244722/0001-30 
Endereço: Avenida Getúlio Vargas, nº 415 
Bairro: Centro 
Cidade: Araranguá                                                                        Estado: SC 
CEP: 88900.037                                                                            Fone: (48) 3527-0130 
Representada por: Nivea Simonete Lummertz Jones Oliveira     Cargo: Diretora Geral 
Supervisor (a) de Estágio: 
Orientador (a) de Estágio: ............................ 
Professor auxiliar:  
E-mail: .......................... 

 
Unidade Concedente: 
Razão Social:                                                                    CNPJ: 
Endereço:                                  
Bairro:  
Cidade:                                                                       Estado: 
CEP:                                                            Fone: 
Representada por:                                            Cargo: 
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Estagiário (a): 
Acadêmico (a):                                                                   Matrícula: 
Curso:                                                                   Turma: 
Endereço:  
Bairro:  
Cidade:                                                                       Estado: 
CEP:                                                            Fone: 
E-mail: 

 
INFORMAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO 
Local de realização do Estágio: 
Período de realização do Estágio: _____/_____/_____ à _____/_____/_____ 
Carga Horária Semanal: 
Carga Horária Total: 
Horário da realização do Estágio:  
Professor (a) Supervisor (a) de Estágio da IES:  
Registro no CREF:  
Seguradora: 
Início da Apólice do Seguro: 
Término da Apólice do Seguro: 
               Estágio Obrigatório (x)                                      Estágio Extracurricular (   ) 
Professor (a) Supervisor (a) de Estágio na Concedente: 
Registro CREF:  
Obs. 

 
I - OBJETO 
 

 O objeto do presente Convênio é regular as condições de realização de Estágio para o (a) Acadêmico 
(a) acima identificado (a), nas dependências da ENTIDADE CONVENIADA.  

 
Parágrafo Primeiro – Entendem-se como Estágio as atividades que visam o aprendizado de competências 
próprias da atividade profissional e a contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do (a) 
acadêmico (a) para a vida cidadã e para o trabalho.  
 
Parágrafo Segundo – O Estágio terá a duração e carga horária estabelecidas no preâmbulo do presente contrato, 
podendo ser renovado, desde que o período total contratado não ultrapasse o tempo máximo de integralização 
do Curso.  
 
Parágrafo Terceiro – O Estágio ora contratado possui expressa previsão no Projeto Político Pedagógico do 
Curso frequentado pelo (a) acadêmico (a).  
 
Parágrafo Quarto – O Estágio não gera vínculo empregatício na forma da lei. 
 
Parágrafo Quinto – Os Cursos da Faculdade do Vale do Araranguá abrangem as seguintes modalidades de 
Estágio: 
a) Estágio Obrigatório – Visando o aprendizado de competência própria da atividade profissional e a 
contextualização curricular. 
b) Estágio Não Obrigatório – Recomendado pelo Curso visando o aprimoramento das competências e 
habilidades necessárias para a formação profissional. 
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II - JORNADA 
 

 A jornada a ser cumprida é a especificada no preâmbulo do presente contrato, sendo que o (a) 
acadêmico (a) estagiário (a) se compromete a cumpri-la, devendo comunicar previamente seu (sua) supervisor 
(a) em caso de impossibilidade.  

 
Parágrafo Primeiro: A jornada acordada é compatível com o horário acadêmico e não poderá ultrapassar o 
limite de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) semanais, não podendo ser alterada, salvo novo ajuste formal com a 
anuência da Instituição de Ensino.  
 
Parágrafo Segundo: O Estágio pode a qualquer tempo, ser dado por findo, por ambas as partes, mediante 
comunicação escrita com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, sem que nenhuma das partes assista o direito 
à indenização. 
Parágrafo Terceiro: O horário do Estágio será: 

 
Dia da Semana Início Término 
Segunda-Feira   

Terça-Feira   
Quarta-Feira   
Quinta-Feira   
Sexta-Feira   

 
III - ATIVIDADES 
 
 As atividades que serão realizadas pelo (a) acadêmico (a) deverão ser observadas as seguintes 
condições: 

a) As atividades a serem desenvolvidas deverão ser compatíveis com a estrutura curricular e o Projeto 
Político Pedagógico do Curso em que está matriculado; 

b) As atividades principais poderão ser ampliadas, reduzidas, alteradas ou substituídas somente com prévia 
e expressa anuência do (a) Estagiário (a) e da Instituição de Ensino, devendo ser realizadas sempre dentro do 
contexto básico da profissão e do Projeto Político Pedagógico do Curso;  

c) O (A) estagiário (a) se obriga a cumprir fielmente a programação de Estágio, comunicando à Concedente 
em tempo hábil, a eventual possibilidade de fazê-lo. 
 
IV - BOLSA 
 

 Em se tratando de Estágio Não Obrigatório a UNIDADE CONCEDENTE efetuará o pagamento 
mensal de bolsa ao (a) acadêmico (a) no valor indicado. 

 
Parágrafo Primeiro: O pagamento da bolsa se dará de forma proporcional aos dias trabalhados, quando do início 
ou encerramento do presente contrato. 
 
Parágrafo Segundo: O pagamento da bolsa será feito por meio de depósito bancário ou diretamente na sede da 
UNIDADE CONCEDENTE, podendo esta efetuar os descontos autorizados em lei. 
 
Parágrafo Terceiro: O pagamento da bolsa somente poderá ser dispensado em caso de Estágio Curricular 
Obrigatório, assim entendido aquele que está definido no Projeto Político Pedagógico do Curso, cuja carga 
horária é requisito para integralização do Curso. 
 
 
V - DO RECESSO PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO 
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 A cada período de 12 (doze) meses, o (a) acadêmico (a) terá direito a 30 (trinta) dias de recesso 
remunerado, que deverá ser gozado, preferencialmente, durante as férias acadêmicas. 

 
Parágrafo Primeiro: Em caso de encerramento do presente contrato sem que tenha se completado o período 
aquisitivo de 12 (doze) meses, o (a) acadêmico (a) terá direito ao recesso proporcional, que poderá ser gozado 
durante o prazo da notificação de rescisão. 
 
Parágrafo Segundo: Em caso de impossibilidade de concessão do recesso antes do encerramento da vigência do 
presente contrato, o recesso será indenizado. 
 
VI - OBRIGAÇÕES DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 
 
 Compete ao estagiário (a): 
a) Realizar as atividades previstas no plano de atividades com zelo e dedicação, reportando-se ao supervisor (a) 
sempre que tiver dúvidas ou entender que precisa de auxílio para sua execução; 
b) Cumprir a programação estabelecida pelas partes; 
c) Elaborar e entregar os relatórios de acompanhamento; 
d) Observar as normas internas da Concedente e guardar sigilo das informações a que tiver acesso em razão do 
Estágio; 
e) Zelar pelos instrumentos, equipamentos, materiais e instalações da UNIDADE CONCEDENTE; 
f) Ressarcir eventuais prejuízos causados em razão de ato praticado em desacordo com as orientações da 
UNIDADE CONCEDENTE ou da Instituição de Ensino; 
g) Comunicar a Instituição de Ensino em caso de alteração de jornada, calendário, atividades ou problemas na 
sua execução; 
h) Comunicar previamente quando precisar faltar, chegar atrasado ou ausentar-se antes do encerramento de sua 
jornada; 
i) Manter a ética e a boa conduta em todas as atividades; 
j) Comunicar imediatamente a UNIDADE CONCEDENTE em caso de alteração na sua situação acadêmica, 
como abandono, trancamento, cancelamento ou frequência irregular; 
k) O (A) estagiário (a) se obriga a cumprir as Normas Internas da Concedente, principalmente as relacionadas 
com o Estágio e se compromete a não divulgar ou transmitir, durante ou depois do período do Estágio, a quem 
quer que seja, qualquer informação confidencial ou material que se relacione com os negócios da Concedente; 
l) Manter seus dados cadastrais e acadêmicos junto à Faculdade do Vale do Araranguá, atualizados; 
m) Informar em tempo hábil à Concedente os períodos de Avaliação na Instituição de Ensino, para fins da 
redução de jornada de Estágio; 
n) Fica expresso e claro que se o (a) estagiário (a) perder, por qualquer motivo, a condição de acadêmico (a) ou 
se transferir de Curso, o presente Termo de Compromisso e correspondente Estágio estarão automaticamente 
rescindidos, cabendo a Faculdade do Vale do Araranguá efetuar as devidas comunicações à Concedente, por 
escrito; 
o) O estagiário se obriga a elaborar Relatórios de Atividades sobre o Estágio realizado; 
p) Nos termos do Artigo 3º da Lei 11.788/2008, o (a) estagiário (a) não terá para quaisquer efeitos, vínculo 
empregatício de qualquer natureza com a Concedente; 
q) Faz-se necessário para desenvolvimento das atividades de Estágio um Seguro de Vida por parte do (a) 
estagiário (a). 

 
VII - OBRIGAÇÕES DA UNIDADE CONCEDENTE 
 
 Compete à Unidade Concedente:  
a) Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao (a) acadêmico (a) a boa execução das 
atividades previstas no presente contrato, disponibilizando local, materiais e equipamentos adequados; 
b) Apresentar o local de trabalho, equipe, normas de funcionamento, objetivos, políticas e filosofia internas, 
visando a integração do (a) estagiário (a); 
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c) Controlar a frequência do (a) estagiário (a); 
d) Efetuar o pagamento da bolsa (caso o Estágio seja remunerado); 
e) Informar a Instituição de Ensino em caso de interrupção ou de problemas na realização do Estágio, bem 
como nos casos em que o (a) acadêmico (a) por motivos de natureza técnico, administrativa ou disciplinar, não 
for considerado apto a continuar as atividades de Estágio; 
f) Avaliar o desempenho do (a) estagiário (a) e/ou preencher a Ficha de Avaliação sempre que solicitado pela 
Instituição de Ensino, obedecendo à periodicidade fixada neste contrato, que em nenhuma hipótese poderá 
ultrapassar o limite de 6 (seis) meses; 
g) No caso de Estágio Não Obrigatório, efetuar a contratação de seguro contra acidentes pessoais em favor do 
(a) estagiário (a), cuja apólice seja compatível com valores de mercado; 
h) Indicar um (a) supervisor (a) responsável, que deverá acompanhar as atividades do (a) acadêmico (a); 
i) Manter a disposição da fiscalização os documentos que comprovam a realização do Estágio; 
j) Permitir à Instituição de Ensino acesso as instalações onde o Estágio é realizado, sempre que solicitado; 
k) Ao final do Estágio, emitir Certificado de sua realização; 
l) Proporcionar a IES, sempre que solicitado, subsídios que possibilitem o acompanhamento e a Avaliação do 
Estágio. 
 
Parágrafo Primeiro: O (a) supervisor (a) indicado deverá pertencer ao quadro de pessoal da Unidade 
Concedente e ter formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no Curso 
frequentado pelo (a) estagiário (a). 
 
 
 
 
 
VIII - OBRIGAÇÕES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 
 
 Compete a Instituição de Ensino:  
a) Fornecer a documentação que viabilize a contratação do Estágio; 
b) Avaliar as instalações da parte concedente e a adequação das atividades à formação cultural e profissional do 
(a) acadêmico (a); 
c) Indicar professor (a) supervisor (a), da área desenvolvida no Estágio, como responsável pelo 
acompanhamento e avaliação das atividades do (a) estagiário (a); 
d) Exigir do (a) acadêmico (a) a apresentação dos relatórios e/ou fichas de avaliação, na periodicidade 
estabelecida no presente contrato, que não poderá ser superior a 6 (seis) meses; 
e) Em caso de descumprimento das condições ora acordadas, orientar o (a) acadêmico (a) e a UNIDADE 
CONCEDENTE visando a adequação do Estágio, ou, quando necessário, recomendar ao acadêmico o 
encerramento do presente contrato; 
f) Elaborar as normas complementares e instrumentos de avaliação dos Estágios; 
g) Comunicar o calendário acadêmico à UNIDADE CONCEDENTE no início de cada período letivo; 
h) Receber, avaliar e arquivar os relatórios ou fichas de avaliação; 
i) Certificar-se sobre a contratação do Seguro de Vida contra acidentes pessoais pelos (as) estagiários (as). 
 
IX – FORMAS DE RESCISÃO 

 O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes situações: 
a) Por iniciativa das partes, a qualquer tempo, desde que a parte que tenha intenção de rescindir o Contrato avise 
a outra com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência; 
b) Em caso de alteração da situação acadêmica do (a) acadêmico (a), como cancelamento, trancamento, 
transferência de matrícula, abandono ou conclusão do Curso; 
c) Por qualquer das partes, inclusive a INSTITUIÇÃO DE ENSINO, em caso de descumprimento das cláusulas 
acordadas; 
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d) Em caso de rescisão do Termo de Convênio firmado entre a INSTITUIÇÃO DE ENSINO e a UNIDADE 
CONCEDENTE; 
e) Em razão de comportamento inadequado do (a) acadêmico (a) ou supervisor (a) designado. 
Parágrafo Único: Em caso de abandono, a comunicação da INSTITUIÇÃO DE ENSINO à UNIDADE 
CONCEDENTE será feita somente após a identificação de tal situação acadêmica pelo sistema, ou quando isto 
não for possível, ao término do período letivo. 
 
X - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Araranguá, Estado de Santa Catarina, para dirimir questões 
oriundas do presente convênio. 

E, por assim estarem de pleno acordo, lavrou-se o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor 
e forma, assinam as partes o presente Termo de Compromisso na presença das testemunhas abaixo 
identificadas. 
 

Araranguá, _______ de___________ de ________. 
 

__________________________________             ______________________________ 
Instituição Concedente (Responsável pelo estabelecimento – CNPJ)         Instituição de Ensino Superior 

(Direção Geral FVA) 
 
 

_______________________________                     _____________________________   Instituição 
Concedente (Supervisor de estágio)                                                       Supervisor de Estágio (IES) 

 
 
 

_______________________________                         _____________________________ 
                          Estagiário (a)                                                                         Coordenador do Curso 

 

Tabela 7 - Termo de Compromisso. Fonte: Direção de Ensino. 
 
 
 
 

INSTRUMENTO DE FREQUÊNCIA DO (A) ACADÊMICO (A) 
 

Acadêmico (a): ______________________________________ Matrícula N°:____________ 
Curso: _________________________ Turma: ___________ Período: ____/____à____/____ 
Local de Estágio: ____________________________________________________________ 
Supervisor (a) de Estágio na Concedente: _________________________________________ 
Supervisor (a) de Estágio na IES:________________________________________________ 
 

Dia 
Hora 

Entrada 
Rubrica 

Acadêmico(a) 

Supervisor(a) de 
Estágio na 
concedente 

Hora 
Saída 

Rubrica 
Acadêmico 

(a) 

Supervisor (a) 
de Estágio na 
concedente 

Supervisor 
(a) do Estágio 

da IE 
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Número de dias estagiados: Número de presenças: 
Carga Horária Total: Número de faltas: 
Obs. 

 
_________________________________           ________________________________ 
Assinatura e carimbo                                                                      Assinatura e carimbo 

  Professor(a) Supervisor(a) do Estágio da IES                           Professor(a) Supervisor(a) do Estágio da 
Concedente 

 

Tabela 8 - Instrumento de Frequência do Estagiário. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO PARA ESTÁGIO  
 

FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO (A) ESTAGIÁRIO (A) 
 

Nome do Estagiário (a): 
Período de realização do Estágio:          /               / 
RG: 
Semestre 
Instituição/Empresa: 
Ramo de Atividade: 
Setor (es) de Estágio: 
 

Início: _____/_____/_____ Término: _____/_____/_____ Número de Horas: __________ 
 

 
Avaliação Fraco Regular Bom Ótimo 

Qualidade do Trabalho     
Capacidade de relacionar Teoria e Prática     
Capacidade de Comunicação     
Capacidade de aceitar desafios e inovar     
Capacidade de reflexão crítica     
Rapidez em execução: considerar o volume de 
trabalho realizado, dentro dos padrões aceitáveis 
no nível do Estágio. 

    

Organização     
Sequência lógica de execução     
Facilidade de compreensão     
Frequência ao Estágio     
Dedicação: esforço revelado para aprender, a     
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partir de indagações e dúvidas apresentadas. 
Conhecimento: nível de conhecimento 
apresentado e que tenha se revelado compatível 
com as tarefas propostas. 

    

Capacidade de sugerir, projetar ou executar 
modificações que beneficiem a Empresa. 

    

 Aprendizagem prática: aprendizagem dos 
serviços da Área Específica. 

    

Sociabilidade     
Cooperação: avaliação de atitudes que possam 
revelar boas qualidades de um profissional 

    

Liderança     
Assiduidade: comparecer nos dias e horários 
agendados. 

    

Ética Profissional: respeitar os colegas, 
demonstrando sigilo como informações e 
honestidade. 

    

Relacionamento: relacionar-se bem com os 
profissionais em geral, respeitando as 
hierarquias, as diferenças, pontos de vista. É 
receptivo com os outros. 

    

Comportamento: obedecer as normas e regras 
estabelecidas pela Empresa/Instituição. 

    

Postura profissional (comprometimento, 
interesse e dedicação): dedica-se na realização 
das tarefas que lhes forem conferidas. Busca 
informações sobre a empresa e relaciona-se com 
a missão, visão e os valores das mesmas. 

    

Contribuição: procura contribuir para o 
crescimento da Empresa e/ou Instituição 
apresentando sugestões. 

    

Organização: dispõe-se do material necessário 
para o desempenho da função e mantém o espaço 
de atuação organizado. 

    

Criatividade/pro atividade: Tem iniciativa, 
propõe sugestões criativas e empreendedoras. 

    

 
Observações Gerais: 
 
 
Nome do (a) Supervisor (a) de Estágio na Concedente: 
 
Cargo do (a) Supervisor (a) de Estágio na Concedente: 
 
Assinatura do (a) Supervisor (a) de Estágio na Concedente: 
 

 
Araranguá, ____________ de ___________________ de _____________. 

 

Tabela 9 - Ficha de Avaliação quanto ao Desempenho do Estagiário. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
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FICHA DE AVALIAÇÃO DA EMPRESA QUANTO AO CURSO 

 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO: _________________________________________________ 
 
INSTITUIÇÃO CONCEDENTE: ______________________________________________ 
 
1. Por meio da análise e observação da atuação do (a) Estagiário (a) durante as atividades programadas, como 
você avalia a formação profissional oferecida pelo Curso de _________________________ da Faculdade do 
Vale do Araranguá? 
 
a (      ) A IES fornece formação de excelência ao futuro profissional formado pelo Curso. 
b (      ) A IES fornece formação profissional adequada ao futuro profissional formado pelo Curso. 
c (      ) A IES não fornece formação profissional adequada ao futuro profissional formado pelo Curso. 
 
Exponha seu parecer: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 
2. O (A) Professor (a) Supervisor (a) de Estágio da Instituição de Ensino visitou o campo de atuação do (a) 
estagiário (a)? 
a (      ) Sim. 
b (      ) Não. 
 
3. A Empresa concedente do campo de Estágio possui interesse em estabelecer parcerias ou convênios com a 
Faculdade do Vale do Araranguá? 
Sim. 
Não. 
 
Exponha seu parecer: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

_________________________________ 
 

4. De que forma a Empresa concedente avalia a importância da prática do Estágio Curricular Supervisionado 
para a formação profissional do (a) acadêmico (a)? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
 
5. Observações e/ou opiniões: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

Nome do responsável pela Instituição/Empresa concedente do estágio: 
 
Cargo/Função do responsável pela Instituição/Empresa concedente do estágio: 
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Assinatura (com carimbo) do responsável pela Instituição/Empresa concedente do estágio: 

Araranguá, ______de_________________de 2015. 
 

Tabela 10 - Ficha de Avaliação da Empresa quanto ao Curso. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

CARTA DE CONCLUSÃO DE ESTÁGIO PARA ACADÊMICO (A) ESTAGIÁRIO (A) 
 
Araranguá, ______de_________________de 2015. 
 
À Supervisão de Estágio da Faculdade do Vale do Araranguá 
 
Prezados (as) Senhores (as):  
 

Certificamos que o Sr. (a) _______________________________________, acadêmico (a) 
regularmente matriculado na_____ fase do Curso de ________________ em ......................, da Faculdade do 
Vale do Araranguá, realizou Estágio em nossa Instituição/Empresa, 
denominada,_________________________________________, CNPJ nº_________________________, no 
período de ......../......../........ à ......../......../........ na(s) área(s) de________________________________________ 
perfazendo um total de __________ horas. 
 
Att. 

_______________________________________________ 
Assinatura do responsável (proprietário/diretor) da Concedente 

Digitar Nome e cargo (carimbo com CNPJ) 
 

Tabela 11 - Carta de Conclusão de Estágio. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONSULTA E/OU PUBLICAÇÃO ELETRÔNICA 
 

Curso:  
 
Autor (a):                                                                                         CPF: 
 
E-mail: 
 
Orientadora:  
 
Data da defesa:  
 
Título do trabalho:  
 
 Autorizo a Faculdade do Vale do Araranguá, a disponibilizar o texto integral da publicação 
supracitada, de minha autoria, para fins de leitura, impressão e/ou download pela Internet, a título de divulgação 
da produção científica gerada pela Faculdade, a partir desta data. 
 
 

Araranguá,     de      de       . 
 

______________________________________________________ 
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Assinatura do (a) Autor (a) 
 

Tabela 12 - Termo de Autorização para Consulta e/ou Publicação Eletrônica. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 

 

 
CAPÍTULO IX 

DOCUMENTOS DE ESTÁGIO DE ACORDO COM ÁREA OU FUNÇÃO REALIZADA 

 

Art.52° Os Documentos Iniciais e Finais que devem ser entregues para a realização do Estágio, podem variar de acordo 

com o tipo de função (estagiário (a), funcionário (a) ou proprietário (a) ou posição que o (a) acadêmico (a) exerce no local 

de Estágio e são separados sob os seguintes critérios: 

 

§ 1º Acadêmico (a) sem vínculo com a empresa: O (A) acadêmico (a) deve apresentar à Supervisão Geral de Estágio o 

Acordo de Cooperação (ou Termo de Convênio), caso a organização concedente não seja conveniada com a Faculdade do 

Vale do Araranguá. Se a organização já é conveniada, basta apresentar o Termo de Compromisso de Estágio com cópia do 

Acordo de Cooperação já existente, Plano Individual de Estágio, Cópia do Contrato de Seguro de Vida, Relatório Final, 

Ficha de Avaliação de Desempenho do (a) Estagiário (a) e Carta de Conclusão de Estágio. 

 

§ 2º Acadêmico registrado como Funcionário com registro CLT: O (A) acadêmico (a) que trabalha com registro em CTPS 

em atividades que tenham relação direta com sua área de estudo deve apresentar à Coordenação do Curso e/ou Supervisor 

de Estágio uma declaração a ser preenchida em papel timbrado da empresa e assinada pelo (a) responsável da área 

utilizando documentação específica para Equivalência de Estágio (ver procedimentos para o cumprimento de equivalência 

de Estágio), além do Plano Individual de Estágio, Relatório Final, Ficha de Avaliação de Desempenho e Carta de 

Conclusão de Estágio.  

 

§ 3º Acadêmico (a) que participa de Cooperativa, com área afim do Curso de Graduação Cursado: O (A) acadêmico (a) que 

faz parte de Cooperativa como Cooperado (a), e tem seu nome no contrato da Cooperativa, deve apresentar cópia simples 

do Contrato de Cooperado para a Supervisão de Estágio, a documentação específica para Equivalência de Estágio (ver 

procedimentos para o cumprimento de equivalência de Estágio), além do Plano Individual de Estágio, Relatório Final e 

Carta de Conclusão de Estágio.  

 

§ 4º Acadêmico (a) que trabalha como Funcionário Público – O (A) acadêmico (a) que trabalha em Órgão Público e 

desenvolve atividades correlatas ao seu Curso, deve apresentar comprovante Oficial da União, Estado ou Município, uma 

declaração esclarecendo o cargo e função, sendo necessário que o Estágio seja feito em áreas afins, entregando ainda a 

documentação específica para Equivalência de Estágio (ver procedimentos para o cumprimento de equivalência de 

Estágio), além do Plano Individual de Estágio, Relatório Final, Ficha de Avaliação de Desempenho e Carta de Conclusão 

de Estágio. 

 

§ 5º Acadêmico (a) que atua na área Social - O (A) acadêmico (a) que não tem possibilidades, por quaisquer motivos 

pessoais ou profissionais, de realizar o Estágio Curricular Obrigatório em empresas sugeridas para seu ramo de estudo, 

pode fazê-lo por intermédio de alguma ONG (Organização Não-Governamental) ou Entidade Filantrópica, realizando 
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assim, o Estágio Social, comprovado por meio de Declaração (modelo carta de equivalência de estágio, assinada e com 

carimbo de CNPJ da entidade concedente), além do Plano Individual de Estágio, Relatório Final, Ficha de Avaliação de 

Desempenho e Carta de Conclusão de Estágio, desde que mantenha vínculo em seu ramo de estudos. 

 

 

CAPÍTULO X 

EQUIVALÊNCIA DE ESTÁGIO 

 

 

Art.53° A Equivalência de Estágio ocorre, quando o (a) acadêmico (a) estagiário (a) é funcionário (a) ou ainda, da 

Empresa. Neste caso, deve utilizar as seguintes orientações. 

 

§ 1º Equivalência de Estágio - Para o (a) acadêmico (a) com vínculo empregatício na área, poderá ser considerado e 

concedido equivalência de Estágio até 50% apresentando 02 (duas) cópias da carteira profissional (páginas de identificação 

e registro de trabalho autenticado) com cópia do contrato de trabalho e carta de confirmação de equivalência do Estágio 

digitada em três vias (com a função e atividades que desempenha e a data do início do trabalho - modelo padrão Faculdade 

do Vale do Araranguá), com assinatura e carimbo de identificação do (a) supervisor (a) ou gerente da Empresa em papel 

timbrado da empresa, com firma reconhecida da assinatura, conforme modelo anexo. Estes documentos substituem o 

Acordo de Cooperação, Termo de Compromisso e Seguro de Vida, mas não excluem o Plano Individual de Estágio e os 

documentos finais de Estágio.  

 

Parágrafo Único – O (A) funcionário (a) de uma organização que, por ser acadêmico (a), necessita da realização de um 

período de Estágio, mas não desenvolve atividades inerentes ao seu Curso, poderá fazê-lo nas dependências da própria 

organização, sem perder a condição de funcionário, desde que a organização autorize. Neste caso, se o período de Estágio 

for realizado em horário ou áreas distintas do setor em que o (a) funcionário (a) trabalha, a organização deve formalizar o 

Estágio com documentação legal exigida e com interveniência obrigatória da Faculdade do Vale do Araranguá, para 

comprovar perante a fiscalização trabalhista. 

 

CAPÍTULO XI 

DA AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

 

Art.54° Sendo o Estágio Curricular Supervisionado um dos pré-requisitos para a Colação de Grau e obtenção da Titulação, 

nos diferentes Cursos de Graduação da Faculdade do Vale do Araranguá, esta atividade deverá ser avaliada, considerando 

o cumprimento dos elementos dispostos no Capítulo IX deste Regulamento. 

 

Art.55° O processo de avaliação do aproveitamento deve considerar: 

I - Capacidade de reflexão crítica; 

II - Domínio de conhecimentos na área de atuação; 

III - Capacidade de relacionar teoria e prática; 
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IV - Capacidade de aceitar desafios e inovar; 

V - Capacidade de comunicação; 

VI – Capacidade de Produção Acadêmica. 

 

Art.56° O aproveitamento do acadêmico (a) no Estágio também será avaliado sob o aspecto profissional e atitudinal, no 

desempenho do Programa. 

 

Art.57° A nota final da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado será efetuado pelo Professor (a) Supervisor (a) e 

Orientador (a) em consenso com a Coordenação do Curso. 

 

Art.58° A nota final da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado é resultante de todas as etapas cumpridas pelo (a) 

estagiário (a). 

 

Art.59° São critérios de Avaliação: 

I – DO ESTÁGIO, considerando o Plano de Estágio, Relatórios (Parcial e Final) adequando as Normas de Trabalho 

Científico, qualidade e adequação de conteúdo, clareza e coerência da redação, contribuição à organização do Campo de 

Estágio, gestão adequada de cronogramas e prazos e apresentação do Relatório Final. 

II – O (A) ESTAGIÁRIO (A) deve entregar a versão Final do Relatório em via impressa encadernada, e em meio 

eletrônico (CD) gravado no formato PDF, após as alterações solicitadas pelo (a) Orientador (a) de Estágio, se necessário. 

 

Parágrafo Único. A aprovação na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado ficará condicionada à entrega do 

exemplar do Relatório Final do Estágio e do documento eletrônico (CD) no prazo especificado no cronograma. 

 

Art.60° Após a análise prévia, os Relatórios de Estágio que não contiverem os tópicos do roteiro para a elaboração, serão 

devolvidos ao (a) acadêmico (a), para corrigi-los num prazo de 07 (sete) dias, para que sejam avaliados ainda no semestre 

letivo ao qual foi apresentado. 

 

Art.61° Estará APROVADO (A) na Prática do Estagio Curricular Supervisionado, o (a) acadêmico (a) que: 

 Obter média final igual ou superior 6,0. 

 Obter uma avaliação positiva no Relatório de Avaliação, pela Instituição e/ou Empresa; 

 Ter cumprido todas as etapas processuais do Programa de Estágio. 

 

Art.62° Será considerado REPROVADO (A) na Prática do Estágio Curricular Supervisionado, o (a) acadêmico (a) que: 

 Não efetuar nova entrega do Relatório Final de Estágio dentro do prazo estabelecido; 

 Obter média final inferior a 6,0; 

 Ser verificado indícios de ocorrências de plágio total ou parcial ou outra forma de fraude na elaboração do 

Relatório Final do Estágio; 

 Ao ser analisada a fraude por uma comissão especial designada pelo (a) Coordenador (a) de Curso, composta 

por 03 (três) professores os quais apurarão os fatos, ficará suspensa a Avaliação do Trabalho até a decisão final; 

 Confirmada a fraude, o Estágio Curricular Supervisionado será considerado nulo, tornando-se inválidos todos 
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os atos decorrentes de sua elaboração, submetendo-se o (a) estagiário (a) às consequências previstas neste documento. 

 

Art.63° O (A) acadêmico (a) que por qualquer razão, não cumprir o Estágio Curricular Supervisionado ficará em 

dependência, o qual gerará ônus para o (a) estagiário (a), como qualquer outra disciplina, impossibilitando-o de concluir o 

Curso. 

 

Art.64° O (A) estagiário (a) em dependência no Estágio Curricular Supervisionado, deverá cumpri-lo, em um semestre 

letivo, e para isso, deverá procurar a Coordenação do Curso, para que seja estabelecido seu vínculo acadêmico, cumprindo 

assim as exigências legais e regimentais e que o Estágio seja cumprido dentro do período de integralização do Curso. 

 

Art.65° A média final constará na Ata Final de Avaliação, assinada pelo (a) Supervisor (a) de Estágio e o Professor (a) 

Orientador (a) de Estágio. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DA INSERÇÃO À VAGA DE ESTÁGIOS EXTRACURRICULARES 

 

 

Art.66° O (A) acadêmico (a) interessado em realizar o Estágio Extracurricular deverá seguir o roteiro da documentação 

prevista para a realização do Estágio Curricular Supervisionado.  

 

Art.67° O (A) acadêmico (a) que desejar realizar a modalidade de Estágio Extracurricular deverá realizá-lo sob a 

assistência no Campo de Estágio, de um profissional de nível superior, da área de formação idêntica ou correlata à do (a) 

estagiário (a), com a responsabilidade de arcar com as despesas dos honorários. 

 

Art.68° As presentes orientações passarão a vigorar a partir do primeiro semestre de 2014, podendo sofrer alterações que 

se façam necessárias para a sua aplicabilidade. 

 

Art.69° Os casos omissos serão decididos pela Diretoria Geral, ouvidos o (a) Diretor (a) de Ensino e os Coordenadores de 

Curso. 

 

Art.70° O presente Regulamento de Estágio Curricular Supervisionado entrará em vigor na data de aprovação, revogando-

se disposições em contrário. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O Estágio Curricular Supervisionado representa uma importante atividade, com o objetivo de permitir com 

que o (a) acadêmico (a) possa vivenciar, em termos práticos, os diversos conceitos estudados e discutidos nas disciplinas 
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curriculares do Curso de Graduação da Faculdade do Vale do Araranguá. 

Vale lembrar que o sucesso do Estágio Curricular Supervisionado depende, de forma primordial, do interesse 

do (a) acadêmico (a) em atender à orientação do (a) Professor (a) Supervisor (a) no que diz respeito a levantar em campo, 

as informações necessárias, bem como o material bibliográfico e as referências básicas, cumprindo todas as etapas 

estabelecidas, de acordo com as sugestões e modificações apresentadas pelo (a) Professor (a) Orientador (a). O Estágio 

Curricular Supervisionado é também o momento de realizar diagnóstico, avaliações e sugerir soluções para situações que 

foram vivenciadas no contexto da organização.    

 

Araranguá, março de 2015. 

 

 
 

 
CONDIÇÕES E DIRETRIZES DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é oferecido como disciplina curricular com carga horária de 72 h/a, no último 

módulo do Curso antes de iniciar o estágio. Este trabalho tem por objetivo demonstrar as habilidades e competências 

desenvolvidas ao longo da trajetória. Significa a síntese da incorporação e produção de conhecimentos internalizados e 

vividos na articulação teoria prática. 

Os alunos deverão apresentar trabalhos de Pesquisa a uma Banca Examinadora composta por no mínimo, o educador do 

eixo e mais um profissional do corpo técnico – administrativo (entende-se como corpo técnico – administrativo a Direção 

Coordenação, Secretária e Assessoria) do CENTEFF, tendo que preferencialmente Desenvolver as Competências. 

O grupo que não obtiver conceito na apresentação oral e escrita do trabalho examinado pela banca, deverá refazê-lo num 
prazo de sete dias a contar de sua apresentação, reapresentando em data estipulada pela banca examinadora.  

 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO E DA APRENDIZAGEM 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A Avaliação Institucional é um dos procedimentos indispensáveis para a verificação e aprimoramento do 

Projeto Educacional. Por meio do recurso da Avaliação é que se analisam as dificuldades e problemas enfrentados no 

processo de desenvolvimento do Curso, visando superá-los. 

A prática avaliativa sempre permeou a trajetória da FVA, indicando seu crescimento contínuo, suas 

dificuldades e seus avanços. A mesma fora sistematizada pela Instituição com a criação do Programa de Avaliação que 

esclarece e projeta as formas de avaliação interna e externa. A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é responsável por 

esse programa com objetivos e estratégias definidos de forma a vencer etapas, diagnosticando, analisando e, 

principalmente, redimensionando as ações previstas. As diretrizes gerais que fundamentam a Avaliação Institucional estão 

contidas no Plano de Desenvolvimento Institucional. 

As avaliações internas são aplicadas regularmente, com o objetivo de se obter um diagnóstico situacional. 

São consultados estudantes, professores e funcionários da FVA, com instrumentos específicos que, com base no 

Diagnóstico Institucional e em dados e informações coletadas, expressam os resultados do processo avaliativo.  

São vários os mecanismos avaliativos da CPA, a seguir exemplifica-se um deles. 

Em meio a cada semestre letivo, os estudantes respondem um questionário elaborado pela CPA, no qual se 

questionam sobre a qualidade do Ensino, da infraestrutura, da atuação dos professores, da metodologia utilizada, entre 
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outros. No mesmo questionário sugerem-se pontos a serem aprimorados, sendo o procedimento realizado também, com o 

corpo docente, que avalia a infraestrutura, a atuação da coordenação, entre outros. Essas pesquisas servem como 

indicativos da forma como as pessoas vivenciam a Instituição e como se relacionam com ela e, por isso, levantam pontos 

importantes para a discussão nas reuniões de avaliação efetuadas semestralmente. 

Portanto, todos os resultados das avaliações desenvolvidas são apresentados de forma a serem interpretados e 

utilizados pela comunidade acadêmica, favorecendo a tomada de decisão em todos os níveis e, sobretudo, a elaboração 

e/ou a reestruturação do Projeto Pedagógico dos Cursos (PPC) e do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

A análise dos resultados obtidos pela CPA possibilita direcionar e definir prioridades, estabelecer metas e 

estratégias determinantes das ações nos vários níveis da gestão acadêmica. É, ainda, essa análise que permite atribuir 

valores aos resultados apresentados e definir, com segurança, o que é significativo para a Instituição e para as pessoas que 

usufruem de seus serviços, gerando elementos para o estabelecimento de novos referenciais de qualidade. 

 

INDICADORES DE QUALIDADE DO CURSO 
 

A qualidade é um elemento fundamental, e precisa ser monitorada e avaliada periodicamente, tendo em vista 

que os resultados encontrados auxiliam as Direções e Coordenações, na definição de qual conceito (de qualidade) e 

estratégias deverão ser aplicadas ao longo do Curso. Partindo do pressuposto de que a qualidade deve ter uma “visão” 

abrangente, indo além do atendimento das expectativas do cliente, face necessário, aperfeiçoar os processos internos, 

adequando as estratégias organizacionais de acordo, com o mercado externo, aumentando a satisfação do cliente, da 

qualidade do produto, dos serviços e dos processos. 

Além das pesquisas realizadas pela CPA com todo o corpo discente e docente, que geram dados por 

Curso/semestre, a coordenação desenvolveu instrumentos próprios para a avaliação do seu PPC. No final de cada semestre 

letivo, são realizadas reuniões pedagógicas, da qual participam o Colegiado do Curso e a Coordenação do Curso, que têm 

por objetivo avaliar os resultados obtidos ao longo do semestre e, com isso, avaliar a implementação e eficácia das 

diretrizes pedagógicas fornecidas pelo PPC, já que se vive em um mundo dinâmico, em constante transformação, e o PPC 

deve contemplar novas demandas, tanto de mercado quanto socioeconômicas. 

As reuniões pedagógicas avaliativas são compostas de vários momentos, distribuídas nos três últimos dias 

letivos do semestre. Nos dois primeiros dias, as diretrizes do PPC são avaliadas e debatidas. No terceiro dia, é elaborado 

um diagnóstico do semestre em questão e, a partir dele, propostas de maximização do PPC são apresentadas. Essas 

propostas são avaliadas em outra reunião, da qual  participam a coordenação do Curso e a direção da Faculdade que, a 

partir dos resultados da avaliação e das propostas feitas, definem prioridades, metas e desenvolve um plano de ação para o 

semestre seguinte. 

As pautas das reuniões avaliativas não são fixas, no intuito de corresponder a demandas específicas que 

aparecem em cada semestre e poder avaliar caso a caso. No entanto, existem pontos centrais do PPC que estão sempre em 

pauta, a saber: 

 Corpo docente – a cada semestre os docentes da FVA recebem um feedback da sua atuação pedagógica, 

de forma individual, em reunião com a coordenação do curso, além de ter acesso aos dados da avaliação feita pelos 

acadêmicos sobre o seu trabalho. Essas reuniões não se concentram nos três dias de reuniões avaliativas, mas se distribuem 

nas últimas semanas do final do semestre. Na reunião avaliativa é discutida a ação do corpo docente como um todo. 

 Corpo discente – é feita uma avaliação de cada turma, por semestre/curso, composta por avaliação dos 
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acadêmicos, aproveitamento das disciplinas, trabalhos disciplinares, atividades pedagógicas bem-sucedidas, entre outros. 

 Infraestrutura – toda a questão da infraestrutura é debatida: necessidade de compra de novos 

equipamentos; reparos de problemas nos trâmites do uso em aula e em projetos acadêmicos extra aula; atuação do corpo 

técnico; entre outros. 

 Metodologia – são discutidos: a adequação da metodologia de ensino à realidade dos acadêmicos e da 

região; planos de ensino; cronogramas de aula; bibliografia. 

Portanto, esses são os instrumentos de avaliação interna do Projeto Pedagógico do Curso de Enfermagem. 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 
 

A Avaliação é um processo de acompanhamento contínuo no desempenho do acadêmico em cada disciplina, 

com relação ao cumprimento dos objetivos propostos. A Avaliação será feita por disciplina, atividades acadêmicas 

obrigatórias, por meio de diversas técnicas e instrumentos estabelecidos no Projeto Político Pedagógico Institucional. 

As Avaliações são expressas por meio de valores que variam de 0 (zero) a 10 (dez) pontos.  

As Avaliações, no mínimo, três por semestre, para cada disciplina, visam a Avaliação progressiva do 

aproveitamento e denominam-se: AVALIAÇÕES PARCIAIS E INTEGRADORA. 

As Avaliações Parciais estão distribuídas ao longo do semestre letivo e antecede a Avaliação Integradora. 

Para alcançar a MÉDIA FINAL, segue a seguinte equação: 

 

MF = n AP + (AI x 2)/nAP + 2 ≥ 6.0 

 

Será aprovado: o acadêmico que obtiver MÉDIA FINAL igual ou superior a 6.0 e frequência, no mínimo, de 

75% da carga horária prevista. 

 

Revisão de Notas 
 

A revisão de notas deverá ser solicitada até 48 horas úteis após o conhecimento do resultado da avaliação, 

mediante justificativa, por escrito, apresentada à Secretaria Acadêmica. Caso o acadêmico não concorde com o resultado 

dessa revisão poderá solicitar uma segunda revisão a ser feita por uma comissão de professores, nomeada pela 

Coordenação do Curso e, se ainda não estiver satisfeito com o resultado, poderá recorrer ao Conselho da Faculdade. 

 

Avaliação de Segunda Chamada 
 

Entende-se por Avaliação de Segunda Chamada as Avaliações de Reposição compreendidas como 

Avaliações Parciais, das verificações ordinárias de desempenho escolar, de qualquer natureza, estabelecidos no Plano de 

Ensino e não realizados pelo acadêmico na data estabelecida. 

Terá direito a Segunda Chamada o acadêmico acometido de moléstia infectocontagiosa ou submetido à 

intervenção cirúrgica e/ou internação hospitalar, convocação por serviço público, militar ou por falecimento de parente de 

grau próximo e gala. 

O acadêmico que necessitar realizar a Avaliação de Segunda Chamada deverá preencher o Requerimento no 
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prazo de 48 horas após avaliação ordinária não realizada, acompanhada de comprovante de pagamento de taxa fixada e da 

prova documental referente a fundamentação do pedido. 

Esta Avaliação será sempre individual e sem consulta, com data prevista no Cronograma de Aulas. O 

acadêmico que se ausentar da Avaliação de Segunda Chamada terá nota 0 (zero) na respectiva avaliação. 

 

 
INSTALAÇÕES DA BIBLIOTECA, LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS 

A Biblioteca tem por objetivo atender a comunidade acadêmica nas suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, 

principalmente por meio de empréstimos de publicações, levantamento bibliográfico de assuntos específicos, normatização 

de publicações, permuta e doação e orientações diversas aos usuários, com computadores ligados a internet e acesso WIFI. 

As instalações utilizadas agregam um prédio moderno e funcional, com uma área de 53,88 m², distribuída em sala de 

estudo individual e em grupo, espaço para leitura e lazer, pesquisa em base de dados e ambiente de pesquisa bibliográfica. 

A Biblioteca conta com um acervo que serve plenamente os padrões de qualidade exigidos, composto por material 

atualizado tanto para o uso do corpo docente quanto para o corpo discente. Busca-se sempre a melhor estruturação do 

espaço para a formação do acadêmico e de melhores resultados para a satisfação de seus usuários. 

A Biblioteca permanece aberta sempre nos horários: 13h00min às 17h00min, e no período noturno: 18h00min às 

22h00min. 

Os discentes são favorecidos pelo acervo e respondem de acordo com a Resolução da própria Biblioteca. 

A política de desenvolvimento da coleção da biblioteca visa acompanhar o processo de evolução dos Cursos de Técnicos  

vigentes procurando atender sempre com antecedência a demanda de novos Cursos e as atividades neles desenvolvidas.  

O ambiente dispõe de (05) cinco computadores para consulta e (01) um computador para a administração do setor. 

Tem-se por bibliotecária responsável Daiane da Silva Martins Tomaz, com matrícula CRB14/622e a atendente Luciana 

Veiga Souza da Silva. 

O sistema de gerenciamento de dados da Biblioteca é o Biblioshop, mediante módulos de circulação, pesquisa e 

catalogação linguagem MARC 21. 

Acesso on-line: www.futurao.com.br/futurao/biblioteca. 
 

 
 
 
 
PERFIL DOCENTE 

 
 
DONI 
 
 
 
 
 

 
 
 
PERFIL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO 
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DONI 
 
 

 
DIPLOMAÇÃO E CERTIFICAÇÃO JUNTO AO CONSELHO PROFISSIONAL 

Os Certificados e Diplomas expedidos pela FACULDADE DO VALE DO ARARANGUÁ, aos concluintes do curso, 
considerando o desempenho curricular proposto neste Plano de Curso e o exercício legal da profissão, regulamentada pela 
Lei Federal nº 7.498/86, de 25/06/86, e o Decreto Federal nº 94.406/87, de 08/06/87, atenderam as orientações da 
resolução nº 04/CNE/CEB/99, que menciona: 
 
“Art.14. As escolas expedirão e registrarão, sob sua responsabilidade, os diplomas de técnicos, para fins de validade 
nacional, sempre que seus planos de curso estejam inseridos no cadastro nacional de cursos de educação profissional de 
nível técnico referido no artigo anterior. 
 
§ 1º A escola responsável pela última certificação de determinado itinerário de formação técnica expedirá o correspondente 
diploma, observado o requisito de conclusão do ensino médio. 
§ 2º Os diplomas de técnico deverão explicitar o correspondente título de técnico na respectiva habilitação profissional, 
mencionando a área à qual a mesma se vincula. 
§ 3º Os certificados de qualificação profissional e de especialização profissional deverão explicitar o título da ocupação 
certificada. 
§ 4º Os históricos escolares que acompanham os certificados e diplomas deverão explicitar, também, as competências 
definidas no perfil profissional de conclusão do curso.” 

Institucionais. Fonte: PDI, 2015. 
 
 

 

 
] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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1.1 REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

Tendo em vista a proposta institucional de oferecer uma formação de excelência 

na área de Enfermageme compreendendo que a trajetória das Atividades Complementares 

deve ser determinada pelo acadêmico – em razão da possibilidade do mesmo julgar o que 

mais contribuirá em sua formação – a Faculdade do Vale do Araranguá dispõe o seguinte 

regulamento, que orienta o enquadramento das atividades e suas respectivas carga/horárias. O 

acadêmico, embora possa criar seu rol de atividades, não pode deixar de realizar atividades 

diferenciadas, correspondentes ao Ensino, Pesquisa e Extensão, buscando o equilíbrio entre as 

mesmas. 

A Carga total das Atividades Complementares será definida em cada Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC), atendendo a Legislação vigente e funcionando como estratégia 

de flexibilização do Currículo. As Atividades Complementares da Faculdade do Vale do 

Araranguá buscam desenvolver no acadêmico o sentimento de autonomia, responsabilidade e 

participação em sua própria formação, sem deixá-lo desamparado quanto à realização da 

busca por tais atividades, mantendo a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão, 

que poderão ocorrer dentro e fora dos muros da Instituição Educacional. 

As atividades complementares podem ser entendidas como: 

 Atividades de Ensino: Palestras, Seminários, Cursos, Oficinas, Semanas 

Acadêmicas, etc. 

 Atividades de Pesquisa: Elaboração de Trabalhos de Iniciação Científica, 

horas concedidas à elaboração e publicação de comunicação escrita e/ou oral em jornais, 

revistas, periódicos científicos, meios eletrônicos, rádio e televisão. 

 Atividades de Extensão: Atividades em geral (cursos, feiras, congressos, 

simpósios, expedições científicas, estágios extracurriculares, projetos, programas, serviços e 

outras ações) promovidas pela FVA, ou outras Instituições, que aproximem/integrem a 
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comunidade da IES entre si (discentes, docentes e técnicos administrativos) ou com a 

comunidade em geral.   

No quadro das Atividades Complementares apresentam-se sugestões de ações que 

poderão ser desenvolvidas pelo acadêmico no decorrer do Curso. 

 

 

 

 

1.1.1 Regulamento 
 

Art.1° O presente Regulamento tem como finalidade repercutir sobre as Atividades 

Complementares que serão realizadas durante oCurso de Enfermagem, da Faculdade do Vale 

do Araranguá, conforme legislação em vigor (CNE/CES-08/2007), da Câmara de Educação 

Superior que deu origem à Resolução n. 02 de 18/06/2007. 

 

Art.2° O objetivo das Atividades Complementares é propiciar ao acadêmico, a aquisição de 

experiências diversificadas inerentes e indispensáveis ao seu futuro profissional, buscando 

aproximá-lo da realidade escola/mercado de trabalho, favorecendo a tomada de iniciativa, o 

relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças sociais. 

 

Parágrafo-único. As Atividades Complementares constituem ações e componentes 

curriculares enriquecedores, abrangendo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, interdisciplinares, de permanente contextualização e atualização, 

devendo possibilitar ao acadêmico, vivências compatíveis com as relações de trabalho, 

estabelecidas ao longo do Curso, notadamente integrando-as às diversas particularidades 

Regionais e Culturais. 

 

Art.3° As Atividades Complementares têm a obrigatoriedade ditadas pelas Diretrizes 

Curriculares dos Cursos de Graduação e pela Lei 9394/96, que estabelece as Diretrizes 

Curriculares da Educação Nacional, em seu Art. 3° ressaltando a “valorização da experiência 

extraclasse”. 

 

Art.4° As Atividades Complementares compõem a integralização curricular, com carga 

horária inserida na Estrutura Curricular dos respectivos Cursos. 
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Art.5° A realização das Atividades Complementares é de responsabilidade do acadêmico. 

 

Art.6° Os acadêmicos que ingressarem no Curso de Enfermagem da Faculdade do Vale do 

Araranguá por meio de transferência ou aproveitamento de estudos ficam sujeitos ao 

cumprimento da carga horária de Atividades Complementares, podendo solicitar à 

Coordenação de Curso o aproveitamento da carga horária atribuída pela Instituição de origem, 

observadas as seguintes condições: 

a) As Atividades Complementares realizadas na Instituição de origem devem ser 

compatíveis com as estabelecidas neste regulamento. 

b) Os acadêmicos com transferência de outros Cursos de Formação Superior poderão 

computar a carga horária das disciplinas que não foram convalidadas no processo de 

transferência. 

c)A carga horária atribuída pela Instituição de origem para as Atividades 

Complementares realizadas, não poderá ser superior à conferida por este Regulamento, e 

devidamente assinada pelo responsável da Instituição de origem. 

 

Art.7° As Atividades Complementares devem ser desenvolvidas no decorrer do Curso, sem 

prejuízo da frequência e aproveitamento nas demais atividades do Curso. 

 

Art.8° O acadêmico fará solicitação, mediante Requerimento apresentado ao Coordenador de 

Curso para o cômputo da carga horária das Atividades Complementares, enquadradas na 

tabela disponibilizada neste documento. 

 

Art.9° O controle da carga horária cumprida pelo acadêmico nas Atividades Complementares 

deverá ser registrado em formulário específico da Coordenação do Curso, em duas vias. 

 

Parágrafo Único. Após o registro feito pelo Coordenador do Curso, uma via será enviada à 

Secretaria Acadêmica, para registro no histórico do acadêmico. 

 

Art.10° O aproveitamento da carga horária referente às Atividades Complementares será 

aferido pelo Coordenador de Curso, mediante comprovação de participação com frequência 

de 100% e assinado pelo mesmo. 
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Art.11° Os acadêmicos formandos deverão apresentar a solicitação para o cômputo da carga 

horária de atividades até dez dias antes da colação de grau. 

 

Art.12° As Atividades Complementares receberão registro de carga horária, conforme tabela 

abaixo, respeitando o máximo definido para cada grupo de Atividades. 

 

Art.13° O Certificado de Comprovação de Participação em Eventos, deverá ser expedido em 

papel timbrado da Instituição ou órgão promotor, com nome, assinatura do responsável e 

respectiva carga horária. 

 

Art.14° O não cumprimento total da carga horária de Atividades Complementares pelo 

acadêmico, segundo estabelecido no Projeto Pedagógico do Curso impedirá o mesmo de 

Conclusão do Curso. 

 

Parágrafo Único. O acadêmico terá prazo de 2 (dois) anos após a conclusão de todas as 

disciplinas curriculares para completar a carga horária de Atividades Complementares. 

Todavia, o acadêmico que não cumprir o prazo estabelecido perderá o direito de Colação de 

Grau. 

 

Art.15° As Atividades Complementares devem ser realizadas dentro ou fora da Faculdade do 

Vale do Araranguá, sempre sujeitas à comprovação, durante o respectivo semestre, incluindo-

se férias e recesso escolar, respeitando a carga máxima e prevista no grupo de atividades. 

 

Art.16° Em todas as situações, o acadêmico deverá manter postura ético profissional. Os 

acadêmicos amparados por leis específicas, bem como gestantes e portadores de afecções 

indicadas na Legislação Especial, têm a obrigatoriedade da realização das Atividades 

Complementares disciplinadas nos termos legais. 

 

Art.17° A Coordenação poderá aceitar Atividades Complementares não previstas na tabela 

abaixo, mediante Requerimento acompanhado de prova documental. A solicitação será 

analisada pelo Conselho Executivo. 

 

Art.18°Não são consideradas Atividades Complementares: 

 Atividades desenvolvidas antes do Curso; 
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 Atividades profissionais desenvolvidas pelos acadêmicos não relacionados com o 

Curso; 

 Disciplinas que integrem a Matriz Curricular do Curso (optativas); 

 Estágio Curricular obrigatório, por integrar a Matriz Curricular do Curso; 

 Participação em eventos políticos partidários, como reuniões de diretórios, 

comissões executivas permanentes ou não, ou candidaturas a qualquer cargo eletivo. 

 

Art.19° Os Seminários, Debates, Palestras ou qualquer evento organizado pelo professor de 

uma determinada disciplina acontecendo no horário de aula, com tema relacionado à 

disciplina que o professor leciona, não contará hora para Atividades Complementares. 

 

Art.20° Poderá ser enquadrado como atividade complementar o Trabalho Voluntário. A 

participação do acadêmico na elaboração de eventos organizados pela Diretoria de Extensão 

da Faculdade do Vale do Araranguá, assim como a Prestação de Serviços Comunitários em 

movimentos solidários ligados a Cidadania, Família, Saúde, Educação, Meio Ambiente, 

Habitação, Voluntariado em Entidades Filantrópicas e Organizações Não-Governamentais, 

com o objetivo de possibilitar ao acadêmico a sua função social, realçando benefícios que seu 

conhecimento possa gerar à comunidade em que está inserido. Ressalta-se que os Serviços 

Comunitários não poderão ser caracterizados por vínculos trabalhistas. 

 

Art.21° A participação em jogos acadêmicos poderá ser considerada Atividade Complementar 

de acordo com a carga horária prevista. 

 

Art.22° O cômputo da carga horária para as Atividades Complementares serão sempre 

semestrais. 

 

Art.23° Ao término da fase, a Coordenação de Curso é responsável por fazer a contagem geral 

das horas realizadas pelo acadêmico, para que seja remetida à Secretaria Acadêmica. 

 

Art.24° Cabe ao Orientador das Atividades Complementares: 

 Auxiliar na elaboração do Plano de Ação das Atividades Complementares a serem 

desenvolvidas no decorrer do Curso; 

 Orientar na organização dos estudos; 
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 Acompanhar o desempenho do acadêmico no desenvolvimento das Atividades; 

 Exigir a comprovação documental pertinente; 

 Validar e registrar as Atividades Complementares. 

 

Art.25° Cabe ao acadêmico matriculado em Atividades Complementares: 

 Elaborar o Plano de Ação das Atividades Complementares a serem desenvolvidas; 

 Entregar ao Coordenador de Curso a comprovação documental pertinente à 

Atividade desenvolvida, juntamente com o Plano de Ação das Atividades Complementares, 

dentro dos prazos pré-estabelecidos. 

 

Art.26° Não existe dispensa para as Atividades Complementares. 

 

Art.27° Os casos omissos serão analisados e resolvidos pelos Coordenadores de Curso 

juntamente com os respectivos colegiados. 

 

Art.28° Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho Executivo. 

1.1.1 Tabela de Atividades Complementares 

 

Grupo 
1 

INICIAÇÃO À DOCÊNCIA/ENSINO 
(Máximo para o grupo: 50 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

1.1 
Atividade como monitor em Disciplinas ou 

laboratórios na Faculdade do Vale do 
Araranguá. 

Até 10 horas no decorrer 
do Curso. 

O comprovante solicitado 
pelo acadêmico à 

Coordenação do Curso. 

1.2 
Instrutor de Curso de Extensão relacionado à 

formação acadêmica. 
Até 10 horas no decorrer 

do Curso. 

O Certificado de Curso de 
Extensão é emitido pela 
Instituição promotora do 

Curso. 

1.3 
Apresentação de palestra ou oficinas 

pedagógicas relacionada com disciplina do 
Curso. 

Até 15 horas no decorrer 
do Curso. 

O comprovante será 
solicitado à Coordenação 

do Curso 

 
 

1.4 

Participação na organização de palestras, 
semanas acadêmicas, congressos, seminários, 
jornadas científicas, oficinas pedagógicas ou 
debates promovidos na Faculdade do Vale do 

Araranguá ou outra Instituição 

 
Até 15 horas no decorrer 

do Curso. 

O comprovante será 
solicitado à Coordenação 

do Curso. 
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Grupo 
2 

PUBLICAÇÃO / PESQUISAS 
(Máximo para o grupo: 45 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

2.1 

Participação em atividades de Pesquisa e 
Iniciação Científica, como bolsistas ou 

voluntários, realizas na Faculdade do Vale do 
Araranguá ou em Instituição públicas ou 

privadas reconhecidas. 

Até 10 horas durante o 
curso. 

O comprovante será 
solicitado pelo acadêmico 

na Instituição onde foi 
realizada a atividade. 

2.2 
Publicação de Artigos Científicos em 

Congressos e Revistas Científicas ou em meios 
eletrônicos. 

Equivalente há15 horas por 
publicação. 

O acadêmico deverá 
apresentar cópia do Artigo 

e o comprovante da 
publicação. 

2.3 
Publicação em outras Revistas e Jornais 

especializados ou em meios eletrônicos em 
áreas afins. 

Equivalente há5 horas por 
publicação. 

O acadêmico deverá 
apresentar cópia do Artigo 

e o comprovante da 
publicação. 

2.4 
Apresentação/exposição de trabalhos em 

Exposições, Jornadas Científicas e amostras 
dos Trabalhos acadêmicos. 

Equivalente há10 horas por 
apresentação. 

O acadêmico deverá 
apresentar o comprovante 

de apresentação. 

2.5 

Participação (como ouvinte) em apresentação 
de Projetos de Pesquisa e Trabalhos de 

Conclusão de Curso na Faculdade do Vale do 
Araranguá, em temas relacionados ao Curso. 

Equivalente há5 horas por 
apresentação. 

O comprovante será 
solicitado pelo acadêmico 
ao professor orientador do 

TCC. 

 

Grupo 
3 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
(Máximo para o grupo: 90 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

3.1 

Participação em Cursos de Extensão e 
aperfeiçoamento realizados na Faculdade do 
Vale do Araranguá ou em outra Instituição 

idônea, relacionada ao Curso de Graduação ou 
área afim. 

Até 20 horas por evento. 

O comprovante será 
solicitado à Diretoria de 
Extensão ou à Instituição 

promotora do evento. 

3.2 

Participação em oficinas feiras, palestras, 
seminários, conferências, exposições, 

relacionados com os objetivos do Curso 
promovidos ou não pela Faculdade do Vale do 

Araranguá. 

Até 10 horas por evento. 

O comprovante será 
solicitado à Coordenação 
do Curso ou à Instituição 

promotora do evento. 

3.3 
Participação em projetos/competições 
regionais nacionais e internacionais de 

relevância acadêmica, desde que relacionados 
Até 10 horas por evento. 

O comprovante será 
solicitado à Coordenação 
do Curso ou à Instituição 
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com os objetivos do Curso. promotora do evento. 

3.4 
Participação em expedições científicas 
realizadas pela Faculdade do Vale do 

Araranguá. 
Até 10 horas por evento. 

O comprovante será 
solicitado pelo acadêmico 
ao professor responsável 

pelo evento. 

 
3.5 

Participação em atividades culturais – teatros, 
corais, filmes e correlatos – relacionadas ao 

Curso de Graduação ou área afim. 
5 horas por filme / peça. 

O comprovante será 
solicitado pelo acadêmico 
ao Coordenador do evento. 

 
3.6 

 
Trabalho voluntário relacionado ao Curso de 

Graduação ou área afim. 
Até 10 horas. 

Declaração ou Certificado 
pela Instituição 

responsável. 

3.7 Curso de idioma Estrangeiro. Até 10 horas. 
Certificado expedido pela 
Instituição responsável. 

 
3.8 

Leitura de livros, relacionadas ao Curso de 
Graduação ou área afim. 

5 horas por livro. 
Resenha a ser apresentada 

ao Coordenador. 

3.9 Curso de informática. Até 5 horas. 
Certificado expedido pela 
Instituição responsável. 

3.10 Desfiles e viagens culturais Até 5 horas. 
Certificado expedido por 

Instituições. 

 

Grupo 
4 

VIVENCIA PROFISSIONAL 
COMPLEMENTAR 

(Máximo para o grupo: 70 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

4.1 
Participação em programas de estágio 

(inclusive voluntário), com exceção do estágio 
curricular obrigatório 

Até 25 horas no decorrer 
do Curso. 

O acadêmico deverá 
apresentar o termo de 

compromisso / Contrato 
de Estágio. 

4.2 
 

 
Participação em visitas técnicas realizadas pela 

Faculdade do Vale do Araranguá. 
Até 20 horas por evento. 

O comprovante será 
solicitado pelo acadêmico 
ao professor responsável 

pelo evento. 

4.3 
 

Atividades profissionais em áreas 
correlacionadas ao Curso 

Até 25 horas no decorrer 
do Curso. 

O acadêmico deverá 
apresentar a cópia do 

Contrato de Trabalho e 
Declaração das atividades 

desempenhadas. 

 

Grupo 
5 

EXTENSÃO COMUNITÁRIA 
(Máximo para o grupo: 20 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

5.1 
Participação em Projetos de Extensão 

Comunitária organizados pela Faculdade ou 
quando designado pela Coordenação do Curso. 

Até 10 horas durante o 
curso 

O comprovante será 
solicitado pelo acadêmico 
ao Coordenador do Curso 

 Prestação de serviços em eventos comunitários Até 10 horas por evento. O comprovante será 
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5.2 

na área do Curso, através de entidade 
beneficente ou organização não governamental 
instituída, com a anuência da Coordenação do 

Curso e devidamente comprovada. 

solicitado pelo acadêmico 
ao Coordenador do Curso. 

 

Grupo 
6 

ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO 
ACADEMICA 

(Máximo para o grupo: 30 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

6.1 Representação em Colegiados da Faculdade 
por pelo menos 02 semestres. 

Até 10 horas no decorrer 
do Curso. 

Declaração expedida pelo 
Órgão Colegiado. 

6.2 Líder ou Vice-líder de Turma 
Até 10 horas no decorrer 

do Curso. 

O registro será solicitado 
pelo acadêmico à 

Coordenação do Curso por 
ocasião do encerramento 

do semestre. 

6.3 
Participação como membro da Diretoria de 

Diretório Acadêmico (DA). 
Até 10 horas no decorrer 

do Curso. 
Declaração expedida pelo 

Diretório. 

 

Grupo 
7 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO NA 
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL 

(Portaria MEC/SESU 4.059/04) 
(Máximo para o grupo: 40 horas) 

CARGA HORÁRIA 
COMPUTADA PARA 

ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

COMPROVAÇÃO 

7.1 

Participação em Cursos de Extensão e 
aperfeiçoamento realizados na modalidade on-

line promovidos por Instituição idônea, 
relacionados com os objetivos do Curso de 

Graduação ou área afim. 

Até 20 horas no decorrer 
do Curso. 

O comprovante será 
solicitado à Instituição 
promotora do evento. 

7.2 

Participação em palestras e conferências 
realizadas na modalidade on-line promovidas 
por Instituição idônea, relacionados com os 

objetivos do Curso ou área afim. 

Até 20 horas no decorrer 
do Curso. 

O comprovante será 
solicitado à instituição 

promotora do evento e será 
entregue a Diretoria de 

Extensão acompanhado do 
formulário de participação 

em palestras e cursos. 

Tabela 13 - Tabela de Atividades Complementares. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 
  

 
1.1.2 Ficha de Controle de Atividades Complementares 

 

Nome  Semestre  

Curso  Matrícula  

CPF  Ano  

Atividade Complementar Quantidade Carga Horária 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Tabela 14 - Ficha de Controle das Atividades Complementares. Fonte: Direção de Ensino, 2015. 
 

 
 

 


