
ORIENTAÇÕES SOBRE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DO INTERNATO
Afim de proporcionar melhor entendimento acerca do funcionamento administrativo do setor de

internato do Curso de Medicina Campus Dom Bosco, atribui-se:

AO DISCENTE:

- Inserir documentos solicitados pelas instituições, através do drive compartilhado pelo setor de internato*
dentro do prazo estabelecido;
- Imprimir e assinar os termos de compromisso de estágio (TCE) disponibilizados via e-mail;
- Encaminhar TCE assinado, para o responsável na instituição/unidade assinar;
- Recolher TCE assinado pela instituição/unidade, escanear e postar no drive do internato;
- Imprimir listas de presença para controle e assinatura de alunos e preceptores, disponibilizadas na
página da CMEDI.Disponível em https://ufsj.edu.br/cmedi/internato.php
- Escanear e inserir mensalmente, as listas de presença preenchidas no drive compartilhado, e entregar ao
coordenador do internato a lista de presença física;
*Cada discente possui pasta individualizada no drive compartilhado pelo setor de internato da CMEDI para postar documentos.

AO PRECEPTOR:

- Preencher mensalmente o relatório de preceptoria com avaliação dos estagiários, disponibilizado em
https://ufsj.edu.br/cmedi/internato.php na aba “ Área do Preceptor”. Carimbar, assinar e enviar até o quinto
dia útil do mês subsequente para o endereço eletrônico: internato.medicinacdb@ufsj.edu.br , conforme
previsto em edital.
- Assinar e carimbar a lista de presença do aluno;
- Assinar plano de estágio**

AO COORDENADOR DE INTERNATO:

- Enviar ao setor de internato com no mínimo 1(um) mês de antecedência ao início das atividades as
seguintes informações:
 Nome dos discentes;
 Distribuição e subdivisão dos grupos de cada área;
 Campos de prática;
 Nome dos preceptores que acompanharão os discentes.

- Comunicar ao setor de internato quaisquer informações referentes aos preceptores, tais como: férias,
afastamentos, abandono das atividades de preceptoria e suspensão do contrato.
- Entregar as listas de presença dos discentes (impressa, assinadas e carimbadas pelo docente/preceptor),
para o setor de internato ao final de cada ciclo.
- Elaborar relatório semestral de supervisão contendo resumo das atividades executas ao longo do
internato e encaminhá-los à instituição; **
- Assinar planos de estágio.**
** Válidos apenas para os internatos que possuem campo de prática na Santa Casa de Misericórdia de São João del-Rei

https://ufsj.edu.br/cmedi/internato.php


ÀS INSTITUIÇÕES:
- Enviar mensalmente nota fiscal para pagamento referente aos serviços prestados.
- Solicitar assinatura dos TCE’s aos responsáveis pela instituição.

AO SETOR DE INTERNATO:
- Solicitar aos discentes as documentações e exames exigidos pelas instituições, mediante ao envio das
informações pelos coordenadores de internato;
- Confeccionar TCE’s e plano de estágio e encaminhá-los para assinatura do Coordenador do Curso;
- Encaminhar ao discente via e-mail os TCE’s contendo suas informações pessoais e dados das
instituições, para impressão e assinatura;
- Enviar a relação com nome dos alunos para as instituições e informar o período de permanência de cada
aluno/grupo.
- Mensalmente, anexar ao processo a solicitação de pagamento para preceptores e encaminhá-lo à
PPLAN após comprovação dos serviços prestados.
- Solicitar nota fiscal às instituições e encaminhá-las aos fiscais de contrato para ateste e trâmites de
pagamento.
- Credenciar preceptores classificados em edital e encaminhar a outros setores para solicitação de
dotação orçamentária e assinatura do termo.
- Encaminhar memorando eletrônico ao coordenador do curso para deliberação e encaminhamento ao
departamento - DEMED, os pedidos de auxílio (bolsa internato) destinados aos discentes.

AO COORDENADOR DO CURSO:
- Oferecer as unidades curriculares do internato com carga horária docente no sistema CONTAC;
- Efetuar a matrícula dos discentes no CONTAC, após recebimento da divisão dos grupos de discentes
pelos coordenadores de internato;
- Solicitar aos docentes a se voluntariarem à fiscais e suplentes de credenciamentos de instituições
hospitalares e após aceitação, encaminhar ao gabinete da reitoria o pedido de nomeação;
- Assinar e atestar solicitação de pagamento dos preceptores via memorando eletrônico através do
sistema SIPAC;
- Calcular o valor a ser pago às instituições hospitalares e repassar valores ao setor de internato para
solicitação de nota fiscal;
- Assinar TCE’s para encaminhar aos discentes;
- Elaborar edital de credenciamento de preceptoria;
- Abrir processo para pagamento de preceptores;
- Deliberar pedidos de bolsas internato dos discentes e encaminhar ao DEMED para solicitação ao setor
financeiro.


