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TIPOS DE ESTÁGIOS
QUE PODEM SER

FEITOS

Estágio Curricular

Estágio Não-Curricular
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Caso estiver cursando o período letivo, a carga horária
NÃO pode ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais,
no caso do ensino superior, da educação profissional de
nível médio e do ensino médio regular (Art. 10).

Caso não estiver cursando o período letivo, ou seja, esteja
no período de férias ou no Estágio Final, a carga horária
NÃO pode ultrapassar 8 horas diárias e 40 horas semanais.

CARGA HORÁRIA
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•   Cópia da Carteira de Vacinação
com todas as imunizações em dia;
•   Cópia do CPF e RG;
• Número de matrícula e o
endereço residencial do aluno;
• Telefone de contato com
familiares em caso de emergência;
•     E-mail.

PARA TODAS AS
ÁREAS DE ESTÁGIO
VOCÊ PRECISARÁ

Lembrem-se
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É o estágio já definido no projeto do curso,  cuja a carga horária é requisito
para aprovação e obtenção do diploma.

- Preparar o acadêmico para o mercado de trabalho;

- Aplicar conceito e conhecimentos básicos ministrados;

- Promover o exercício de suas habilidades adquiridas;

- Propiciar o relacionamento com profissionais da área; 

- Desenvolver o conhecimento e a criatividade;

O que é?  

Objetivos
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Estágio I - Metodologia Científica;

Estágio II - Gestão e Gerenciamento da

Assistência Farmacêutica no SUS;

Estágio III - Plantas Medicinais;

Estágio IV - Farmácia de Manipulação;

Estágio V - Dispensação farmacêutica;

Estágio VI - Cuidado Clínico;

Estágio VII - Análises Clínicas;

Estágio VIII - Especialidades, Atividades

Complementares, Trabalho de

Conclusão de Curso, Unidades

Curriculares Optativas.

QUAIS SÃO OS
ESTÁGIOS

OFERTADOS?
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Estágio I - Metodologia Científica

Período ofertado: 2° e 3º períodos.

Docente responsável: Ana Gabriela Reis Solano.

Pré-Requisito: Não há nenhum pré-requisito para cursar Estágio I-A, porém o A é pré-

requisito para cursar o Estágio I-B.

Ofertado no ERE: Sim. Está sendo ofertado de forma dividida em Estágio IA e Estágio 1B,

cada uma com 18 horas.

Carga horária: 36 horas (24h síncronas e 12h assíncronas).

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que

concluir a disciplina no período remoto, é equivalente. Porém, a equivalência para o

Estágio I será dada somente para o discente que cursar as duas frentes (A e B).

Inscrição: Realizada através do Contac na Inscrição Periódica. 
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Estágio II - Gestão e Gerenciamento da Assistência
Farmacêutica no SUS

Período ofertado: 3° período.

Docente responsável: Roberta Carvalho de Figueiredo.

Pré-requisito: Ter sido aprovado em Gestão e Gerenciamento da Assistência

Farmacêutica, disciplina ofertada no 2° período.

Ofertado no ERE: Sim.

Carga horária: 54 horas (24h síncronas e 30h assíncronas).

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que

concluir o estágio no ERE, é equivalente.

Inscrição: Realizada através do Contac na Inscrição Periódica.
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Estágio III - Plantas Medicinais

Período ofertado: 5° período.

Docentes responsáveis: Ana Hortência Fonseca Castro, João Máximo de Siqueira,

Joaquim Maurício Duarte Almeida e Luciana Alves Rodrigues dos Santos Lima.

Pré-Requisito: Ter sido aprovado em Farmacobotânica, disciplina ofertada no 4º

período.

Ofertado no ERE: Sim.

Carga horária: 54 horas (18h síncronas e 36h assíncronas).

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que

concluir o estágio no ERE, é equivalente.

Inscrição: Realizada através do Contac na Inscrição Periódica.
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Estágio IV - Farmácia de Manipulação

Período ofertado: 7° período.

Docentes responsáveis: Ana Julia Pereira Santinho Gomes e Renê Oliveira do Couto.

Pré-Requisitos: Farmacotécnica I - ERE e Farmacotécnica II - ERE.

Ofertado no ERE: Sim.

Carga horária: 72 horas.

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que concluir o

estágio no ERE, é equivalente.

Inscrição: Realizada através do Contac na Inscrição Periódica, sendo necessário seguir as

orientações disponibilizadas no link do Drive, que se encontra no final do documento. 

Orientações e documentos:
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https://drive.google.com/file/d/1Bj7qq2aT3ITy4D5ZjpL50aPHNgmpT79q/view?
usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Bj7qq2aT3ITy4D5ZjpL50aPHNgmpT79q/view?usp=sharing


Estágio V - Dispensação farmacêutica

Período ofertado: 7° período.

Docente responsável: Mariana Linhares Pereira

Pré-Requisitos: Farmacologia Clínica II ERE e Cuidados Farmacêuticos II ERE.

Ofertado no ERE: Sim.

Carga horária: 72 horas.

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que concluir o

estágio no ERE, é equivalente.

Inscrição: Realizada através do Contac na Inscrição Periódica, sendo necessário seguir as

orientações disponibilizadas no link do Drive, que se encontra no final do documento. 

Orientações e documentos:
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https://drive.google.com/file/d/1FEODDBNlof3zT2JYVH5Zt3DjcUCLcLp3/view?

usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FEODDBNlof3zT2JYVH5Zt3DjcUCLcLp3/view?usp=sharing


Período ofertado: 9° período (especificamente no ERE).  

Docentes responsáveis: Ana Carolina de Oliveira Gonçalves Pontes, Angelita Cristine de

Melo, Mariana Linhares Pereira.

Pré-Requisitos: Cuidados Farmacêuticos III

Ofertado no ERE: Sim, intitulada  "Cuidado farmacêutico na atenção primária à saúde

mediado por tecnologia"

Carga horária: 72 horas.

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que concluir o

estágio no ERE, é equivalente.

Inscrição: Oferta extemporânea, inscrição feita por meio de Edital disponibilizado no

Instagram do CAFar e site da UFSJ na área "Notícias" da Farmácia.

Estágio VI - Cuidado Clínico
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Estágio VII - Análises Clínicas

Período ofertado: 9° período.

Docentes responsáveis: Caroline Pereira Domingueti

Pré-Requisitos: Microbiologia Clínica, Hematologia Clínica, Bioquímica Clínica, Técnicas Lab.

em Parasitologia e Imunologia Clínica.

Ofertado no ERE: Sim

Carga horária: 72 horas.

UC Complementar: Não será ofertado no retorno presencial para o discente que concluir a

disciplina no período remoto, é equivalente.

Inscrição: Realizada através do Contac na Inscrição Periódica,  sendo necessário seguir as

orientações disponibilizadas no link do Drive, que se encontra no final do documento. 

Orientações e documentos:
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https://drive.google.com/file/d/1P31rP5cpG_skJ3pRnApf58Gmi114rQKA/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1P31rP5cpG_skJ3pRnApf58Gmi114rQKA/view?usp=sharing


Estágio VIII - Especialidades (Final)

Período ofertado: 10° período.

Pré-Requisitos: Todas as unidades curriculares da formação específica (ter cursado

3600 horas).

Carga horária: 466 horas.
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Conseguiu o estágio?

 A matrícula é feita por meio de formulário e direcionado ao docente responsável

pela área escolhida para novo direcionamento e preenchimento das documentações

necessárias. A matrícula pode ocorrer fora das inscrições periódicas.
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São estágios realizados durante o curso que não fazem parte da matriz
curricular, mas está relacionado ao curso de Farmácia, e que contam
como horas extras.

O que é?  

Objetivos
- Preparar o acadêmico para o mercado de trabalho;

- Promover o exercício de suas habilidades adquiridas;

- Propiciar o relacionamento com profissionais da área; 

- Desenvolver o conhecimento e a criatividade;

- Experiência com atividades fora da matriz curricular.
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PREENCHA

Encontrou o estágio?

Procure  um professor responsável da
área para avaliar o estágio escolhido

Diferente do Estágio Curricular,
não existe um professor
responsável específico.

PLANO DE
ESTÁGIO

TERMO DE
COMPROMISSO

Encaminhar ao professor responsável 

SOLICITE

APÓLICE DE
SUGURO DE

VIDA

Diferente do Estágio
Curricular, este seguro é pago
ou pelo aluno ou pela empresa
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No pedido de TERMO DE COMPROMISSO é necessário uma contrapartida

oferecida pela empresa (ou um vale refeição/vale transporte/bolsa).

Ao final, o professor entrega um RELATÓRIO ao aluno que será preenchido

pelo responsável pelo estágio.

Concluindo, o aluno recebe um certificado contando como atividade

complementar.

Caso não houver o preenchimento do Relatório, pedir Declaração de

conclusão do estágio para inserir no currículo, o que não será validado

como horas.
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É necessário apresentar um atestado ou

certificado assinado pelo responsável

pela orientação do estágio do discente.

Carga horária limite: Até 18 horas.
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As orientações e documentações

necessárias para realização dos

estágios ficarão disponíveis para

visualização e preenchimento no

Drive do CAFar.

Lembrando que os anexos

foram retirados do Manual de

Estágios e as orientações foram

disponibilizadas pelos docentes

responsáveis. Eventuais dúvidas

e para maiores orientações,

entrem em contato com o

mesmo.

Link do Drive:
https://drive.google.com/drive/u/1/fol

ders/1tok0rMOmjUW5Wx8I-
TUyQEjkQlLaw2j1 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tok0rMOmjUW5Wx8I-TUyQEjkQlLaw2j1


Este Resumo não descarta a importância do documento

completo: Manual de Estágios do Curso de Farmácia.

Leia o material na íntegra e saiba com mais detalhes os seus

direitos e deveres, além de muitas outras informações

necessárias para a sua inserção nos estágios.

https://ufsj.edu.br/portal2-

repositorio/File/cofar/TCC/ERE%201/Manual%20de%20estagio%20Farmacia-%202016.pdf
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https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/cofar/TCC/ERE%201/Manual%20de%20estagio%20Farmacia-%202016.pdf
https://ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/cofar/TCC/ERE%201/Manual%20de%20estagio%20Farmacia-%202016.pdf

