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Orientações para solicitação de cadastramento de preceptor voluntário

A abertura do processo para solicitação de aprovação para cursar internato com
Preceptor voluntário é feita pela coordenadoria do curso, e segue as diretrizes da
Resolução CONEP nº. 015, de 30 de junho de 2021.
O aluno interessado deverá conversar com o professor coordenador do internato para
maiores informações. Os documentos necessários deverão ser elaborados sob a
supervisão do coordenador do internato.

Segue abaixo a relação dos documentos que devem ser apresentados para a abertura do
processo na UFSJ (enviar os documentos para a Coordenadoria do curso:
coordenacaomedicina@ufsj.edu.br). A instituição concedente poderá requerer
documentos adicionais.
Após o envio pelo aluno, essa documentação precisa ser aprovada pelo Colegiado. Após
aprovação do Colegiado, o Termo de Adesão e Compromisso será encaminhado à
PROEN para assinatura do Pró-Reitor de Ensino de Graduação.

Deverão ser apresentados à Coordenadoria do curso os seguintes documentos:
I - Carta de solicitação da realização do estágio com preceptor voluntário, encaminhada
pelo professor orientador do estágio, com as seguintes descrições: os campos de prática, se
a instituição concedente é credenciada, conveniada com a UFSJ ou não, a modalidade do
estágio se obrigatório ou não obrigatório, a identificação do candidato a preceptor
voluntário e justificativa da solicitação;
II - Carta de aceite da instituição concedente, apresentando a disponibilidade para a
realização do estágio pelo(s) aluno(s) do curso com anuência de acompanhamento do(s)
estágiário(s) por preceptor voluntário;
III - Plano de Estágio do(s) aluno(s) assinado pelo professor orientador do estágio;
IV - Escala de Trabalho do candidato a preceptor voluntário assinada pelo professor
orientador do estágio;
V – Cópia dos documentos pessoais do candidato a preceptor voluntário: CPF e
comprovante de endereço;
VI – Cópia do registro profissional emitido pelo Conselho de Classe do candidato a
preceptor voluntário;
VII – Certidão negativa de débito, quitação e ético-profissional emitida pelo Conselho de
Classe;
VIII – No caso de o estágio ocorrer em campo de prática de instituição não credenciada ou não
conveniada com a UFSJ, incluir na relação de documentos carta de solicitação do aluno para
realização do estágio com anuência do professor orientador do estágio.
IX – Deverá ser celebrado um Termo de Adesão e Compromisso (conforme modelo constante na
Resolução 015/2021/CONEP), que será assinado pelo preceptor voluntário juntamente com o
coordenador do curso de matrícula do estagiário e o pró-reitor de Ensino de Graduação, com prazo
de vigência determinado.

Observações:
- Para fins de registro e evitar questionamentos, a carga horária a ser registrada nos
documentos não deve ser superior a 30 horas semanais.
- O Termo de Adesão e Compromisso para Preceptoria Voluntária não deve ser datado
(somente será datado após a inclusão de todas as assinaturas).
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- Após a aprovação pelo Colegiado e assinatura do Termo de Adesão e Compromisso, o
aluno é informado por e-mail e deverá entrar em contato com o SEACES - CCO
(seacescco@ufsj.edu.br) para a confecção do Termo de Compromisso junto ao setor.

Maio de 2022

Observação:

Para solicitação de estágio em Unidade Básica de Saúde do município de Belo
Horizonte (SMSA-BH), além dos documentos listados, deve ser preenchido o Plano de
Trabalho Educacional (Modelo SMSA-BH), e o coordenador do curso deve enviar, no
início do processo, um email para o setor responsável de lá (CES - Integração Ensino e
Serviço: gedsa.integracao@pbh.gov.br; aseds.integracao@pbh.gov.br), solicitando o
estágio, conforme modelo de mensagem abaixo:

"""""
À CES - SMSA-BH,

Aqui quem escreve é o professor , atual coordenador do curso de medicina da
Universidade Federal de São João del-Rei - Campus Centro Oeste Dona Lindu, em Divinópolis.

Venho por meio desta mensagem solicitar uma vaga de estágio em Medicina de Família e Comunidade
para o(a) aluno(a) . O(A) aluno(a) está regularmente matriculados no
décimo segundo período, e no semestre do ano de , deve realizar 11 (onze) semanas de
estágio em uma Unidade Básica de Saúde para o cumprimento do Internato em Medicina de Família e
Comunidade, obrigatório para a conclusão do curso.

O(A) aluno(a) procurou a coordenação do curso e pediu que fosse oficializada esta solicitação por meio
desta mensagem eletrônica. Encaminho, portanto, toda a documentação solicitada previamente,
devidamente preenchida com o que nos diz respeito. Envio também, com intuito de adiantar os trâmites,
a documentação exigida pela Universidade para oficialização do processo. Acerca dessa documentação,
esclareço o seguinte:

* O documento "Termo de Adesão e Compromisso - Preceptor voluntário (UFSJ)" deve ser preenchido
pelo preceptor que acompanhará as atividades do aluno, após este ser indicado e aceitar a tarefa.

Envio em anexo, também, a carta de solicitação do estágio com sua respectiva justificativa, redigida
pelo(a) aluno(a). Além destes, segue também anexado a este e-mail a cópia do Contrato de Seguro que a
Universidade tem com a SEGURADORA S/A.

Desde já agradeço e me coloco a disposição para possíveis esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente,

prof.
Coordenador do curso de Medicina do CCO.
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