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Estágios supervisionados nas áreas: Educacional, Trabalho, Clínica, Institucional/Social. 

 

CRONOGRAMA – 2° SEMESTRE/2017 
DATA ATIVIDADE LOCAL 

10/07 a 

14/07/2017 
Rematrícula dos Veteranos 

Internet e/ou 

Campus I-UNIFAI 

10/07 a 

14/07/2017 
Processo de confirmação das atribuições de estagiários/ supervisores/ datas de supervisão. 

Secretaria do 

NUPFAI. 

10/07 a 

14/07/2017 

Inscrição para solicitação de supervisor para alunos que farão a disciplina de estágio em 

condição de dependência e solicitação de alteração de atribuição. 

Secretaria do 

NUPFAI 

19/07/2017 Divulgação do resultado de novas atribuições e alterações solicitadas. 
NUPFAI e salas de 

aula do C. II 

20/07 a 

26/07/2017 
Retorno às atividades do estágio (supervisões). 

NUPFAI, C. II e 

Santa Casa 

04/08/2017 

Prazo limite para: Regularização de entrega de documentos e de resolução de situações 

pendentes para o início das atividades práticas: 02 cópias de apólice de seguro contra 

acidentes pessoais, declaração de regularidade de vacina (01 cópia) emitida por Unidade 

de Saúde municipal, termos de responsabilidade do acadêmico por área (imprimir e 

preencher os dados, após confirmação do campo de estágio). Somente com a regularidade 

destes documentos podem ser retirados os termos de cooperação e de compromisso 

para assinaturas. 

Secretaria do 

NUPFAI 

04/08/2017 

Data limite para: Confirmação de novos estagiários nos campos de estágio – fornecimento 

dos dados necessários para confecção dos termos de cooperação e compromisso pela 

UNIFAI (impresso próprio do NUPFAI). 

Secretaria do 

NUPFAI 

04/08/2017 
Prazo limite para o retorno dos atendimentos clínicos, devendo os estagiários estarem 

regularmente matriculados e com documentação regularizada. 

NUPFAI 

11/08/2017 

Data limite para retirada da ficha de controle de atividades e horas de estágio – 

CONDICIONADA A REGULARIDADE DA SITUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO.  

O estágio somente poderá ser iniciado a partir desta situação.  

*Não serão consideradas as atividades realizadas anteriores a regularização do estágio. 

Secretaria do 

NUPFAI 

25/08/2017 
Data limite para entrega de uma via do plano de estágio por área para encaminhamento ao 

docente-supervisor (via para correção). 

Secretaria do 

NUPFAI 

08/09/2017 

 Data limite para entrega do Plano de estágio digitado (2 vias) assinado pelo aluno, corrigido 

e assinado pelo supervisor por área.  

Atenção! Após esta data só serão recebidos Planos de estágio acompanhados de uma 

justificativa por escrito do aluno, com assinatura de ciência do supervisor. 

Secretaria do 

NUPFAI 

11/09 a 

15/09/2017 
Entrega para os supervisores da Ficha de avaliação dos estagiários. 

NUPFAI e salas de 

aula – C. II 

15/09/2017 Publicação do Edital de estágios em condição irregular.  

Atenção! Os alunos que estiverem com o estágio em situação irregular que independa da 

instituição concedente e da interveniente (UNIFAI) estarão sujeitos às medidas cabíveis: 

advertência, suspensão provisória das atividades de estágio, cancelamento do estágio, 

reflexos na avaliação quantitativa e qualitativa da disciplina de estágio, podendo culminar 

em reprovação. 

NUPFAI e salas de 

aula - C. II 

29/09/2017 
Sugestão de data limite para os supervisores realizarem avaliação parcial dos estagiários. 

Aos cuidados do 

supervisor 

02/10 a 

06/10/2017 

Data limite para 1ª entrega do relatório de estágio por área para correção.  

 

ATENÇÃO! O NÃO CUMPRIMENTO DESTE PRAZO IMPLICA NA PERDA DE 2 

(DOIS) PONTOS NA NOTA DA ÁREA CORRESPONDENTE. 

Relatórios incompletos, faltando itens, especialmente a discussão teórica (diálogo entre a 

teoria e a prática desenvolvida), terão prejuízo de 2 (dois) pontos. 

Secretaria do 

NUPFAI 

16/10 a 

20/10/2017 

Data final de recebimento de relatórios parciais. A não entrega até esta data implicará na 

reprovação do estagiário. 

Secretaria do 

NUPFAI 

24/11 a 

30/11/2017 

Encerramento das supervisões e das atividades de estágio em campo 

Entrega dos relatórios de estágio por área: Estágio Sup. Trabalho, Educacional e 

Institucional/Social – 2 vias 

Estágio Sup. Clínica – 1 via  

*salvaguardadas solicitações dos supervisores, para datas anteriores.  

 

ATENÇÃO! O NÃO CUMPRIMENTO DESTE PRAZO IMPLICA EM REPROVAÇÃO. 

Nas supervisões, 

aos cuidados do 

supervisor 

30/11/2017 

 
Término do 2° semestre letivo de 2017.  

------------ 

15/12/2017 

 

 

Data limite para os supervisores entregarem as Avaliações finais dos estagiários, composta 

por: 2 vias do relatório de estagio (pasta do aluno e da instituição), Ficha de controle de 

atividades e horas de estágio e Documento de Avaliação do estagiário. 

Secretaria do 

NUPFAI 

 


