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Prezado Estudante,  

 

 

 

 

É com grande alegria que comunicamos o inicio do seu 

estágio no curso de Biomedicina. O estágio é o seu primeiro passo 

para uma carreira de sucesso. Aproveite essa oportunidade e 

desenvolva os seus conhecimentos teóricos na prática do dia-a-dia. 

Para esclarecer todas as suas dúvidas sobre o programa de 

estágio, elaboramos este Manual do Estagiário. Leia cada página 

atentamente, deixe o material em um lugar de fácil acesso e visível 

para consultas. Desejamos sucesso em seu novo desafio 

profissional.  

 

 

 

 

Coordenação de Estágio 

Coordenação Geral 

Curso de Biomedicina 

Unichristus 
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Quando você está estagiando, deve ficar atento a alguns detalhes importantes. Veja quais 

pontos podem lhe ajudar a construir excelentes relações, abrindo portas para seu futuro 

profissional. 

 

 

 

 Seja cordial 

 Seja discreto na forma de vestir 

 Colabore com as pessoas 

 Preste atenção ao que estão dizendo e, em caso de dúvida, pergunte 

 Apresente sugestões para a execução das tarefas que lhe forem solicitadas 

 Zele pelo material da Empresa ou Instituição 

 Procure aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita 

 Aceite críticas, pense a respeito dos ensinamentos e tire proveito deles  

 Se você cometeu um erro, admita-o e corrija 

 Se você causou, na sua prática no estágio, algum acidente que possa vir a danificar 

algum equipamento ou resultado de procedimento, comunique imediatamente ao 

responsável pelo setor.  
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INTRODUÇÃO 

 

O estágio é um momento de aprendizado e, para alguns jovens, é o primeiro 

contato com um ambiente de trabalho. Ao contrário do que muitos pensam, comportar-

se adequadamente em um laboratório ou empresa, mesmo nas mais "modernas", não é 

coisa do passado ou pouco relevante. Os estudantes que almejam uma possibilidade de 

prorrogação e, principalmente, de efetivação, devem tomar alguns cuidados para não se 

comprometerem com os chefes e colegas de trabalho. 

Algumas pessoas associam etiqueta de comportamento a formalismos, regras 

inflexíveis e postura que não condizem com a usual. Cada local tem as suas normas de 

conduta, que não são regras formalizadas, mas cabe a cada um saber como agir da 

maneira adequada; a recompensa é o reconhecimento e até mesmo uma efetivação. Mas 

hoje essa boa conduta também é associada à qualidade dos relacionamentos, à criação e 

manutenção de uma imagem de profissionalismo centrados na ética e no bom senso. 
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ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

A Coordenação de Estágios é responsável por ações integradas e participativas no 

campo de estágios, objetivando a melhor formação profissional dos estudantes. Está 

vinculada à Coordenação Geral do Curso de Biomedicina.  

Dentre suas variadas linhas de ação, está a viabilização dos estágios eletivos e 

obrigatório aos estudantes de graduação do Curso de Biomedicina da Unichristus, de 

acordo com o Projeto Pedagógico do Curso.  

Atua em parceria com as demais unidades e subunidades acadêmicas junto às 

concedentes (Empresas e Instituições) conveniadas com a Unichristus.  

Os Estágios Eletivos são atividades complementares que permitem ao aluno, uma 

experiência em locais de atuação do profissional Biomédico. 

O Estágio Supervisionado (I e II) é componente obrigatório da matriz do curso 

sendo formado por um total de 680 horas, que devem ser cumpridas em 320h no 7º 

Semestre e 360h no 8º semestre, cumprindo-se a solicitação de 20% total do curso, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares para Cursos de Biomedicina (MEC). 
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NORMAS DE CONDUTA 

 

Os locais de estágio (Laboratórios de Análises Clínicas, Laboratórios de Pesquisa, 

etc...) possuem suas próprias normas de conduta, mas alguns comportamentos são 

ESSENCIAIS para garantir relacionamento de confiança com os responsáveis pelos 

setores. 

Assim, estão listados abaixo algumas regras básicas de comportamento. 

1. NUNCA SE ACOMODE: O estágio é um momento de aprendizagem e deve ser 

tratado como tal. É natural que se sentir perdido em um primeiro momento, mas 

é importante ir buscar o conhecimento, procurar saber como faz e também não 

acomodar-se em conhecer somente a sua área de atuação. Um bom líder não é 

aquele que conhece bem a sua área, mas o que conhece todas as outras e sabe 

como a empresa ou laboratório funciona. Quem almeja uma efetivação deve 

pensar nisso. 

2. EVITE GÍRIAS E PALAVRÕES: Há algumas expressões que são comuns no cotidiano 

universitário, mas que devem ser evitadas em um ambiente de trabalho. Isso 

passa uma imagem de falta de profissionalismo e de postura. Apesar de haver 

uma relação informal com os colegas de trabalho, evite tal maneira de falar com 

os mais velhos e com seus superiores. 

3. EVITE CHAMADAS AO CELULAR: O tempo em que você está no estágio é um 

tempo precioso, onde você está aprendendo e sendo também avaliado. Assim, 

evite ficar com o celular, em conversas pessoais, tanto pelo telefone como em 

conversas pelo Whatsapp. Isso demonstra falta de foco e de interesse nas tarefas 

que foram organizadas para você. 

4. NÃO ADIE OS COMPROMISSOS: “Não deixe para amanhã o que você pode fazer 

hoje”. Tenha isso como um lema para o seu trabalho. Normalmente, uma das 

formas de avaliar o estagiário é pelas tarefas que realizam, se não atrasam as 

atividades e se as fazem com qualidade. Isso pode fazer a diferença e o destacar 

dos demais. 

5. NÃO TENHA VERGONHA, PERGUNTE: O estágio é um momento de aprendizagem, 

é natural - e totalmente aceitável - que o estagiário tenha dúvidas durante seu 

período de estágio. Não tenha vergonha de perguntar, mesmo que não seja algo 

relacionado à sua atividade, mas que sejam questionamentos relacionados ao 

ambiente de trabalho. Seus preceptores e chefes estão preparados para 

solucionarem suas questões. 

6. ASSUMA SEUS ERROS: Um grave erro cometido por estagiários é quando eles não 

assumem os próprios erros. Não tenha medo de dizer que cometeu determinada 

falha, por pior que ela seja. Essa atitude passa uma imagem de pessoa responsável 

e digna de confiança, o contrário de quem mente ou tenha "enrolar" o seu 
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superior ou colegas de trabalho. A melhor solução quando isso acontece é dizer o 

que aconteceu e propor soluções que consertem ou minimizem o problema 

gerado. 

7. NÃO PERCA TEMPO: Administrar bem o tempo no trabalho é algo louvável para 

qualquer profissional, seja estagiário ou não. Essa atitude mostra responsabilidade 

e dedicação. Isso significa que é preciso realizar todas as suas tarefas nas seis 

horas diárias de estágio. Para isso, evite navegar na internet para coisas sem 

importância, utilizar programas de relacionamento, como Whatsapp, Facebook, e 

perder tempo à toa com outras coisas que não fazem parte do seu estágio. 

8. ENTENDA SUA POSIÇÃO: Ao iniciar um estágio, o estudante encontra-se na 

condição de aprendiz, ele não pode chegar criticando as políticas da empresa ou 

Instituição e reclamando do trabalho que tem a fazer. É importante expor as idéias 

e sugestões de melhoria, tanto para o método de trabalho, quanto para o setor, 

mas cuidado para não fazer reclamações sem propor algo novo. Com isso, o 

estagiário pode ficar com a fama de quem reclama de tudo, o que prejudica sua 

imagem e chances de efetivação. 

9. EVITE COMENTÁRIOS SOBRE SITUAÇÕES OCORRIDAS NO LOCAL DE ESTÁGIO:  

Nos locais de estágio existem hierarquias de técnicos, profissionais e 

coordenações, e podem ocorrer situações em que erros de funcionários são 

advertidos. Nesses casos, seja discreto e não comente, em hipótese nenhuma, 

dentro ou fora do local de estágio, sobre essas possíveis situações. 

10. EVITE ENVOLVIMENTOS EMOCIONAIS COM OS FUNCIONÁRIOS: Relações entre 

pessoas são comuns, inclusive no ambiente de trabalho, devido à proximidade. 

Entretanto, enquanto estagiário, evite qualquer situação de envolvimento ou 

posturas amorosas com funcionários ou colegas, que possam comprometer a 

seriedade de suas tarefas. 

11. NÃO SEJA INDIVIDUALISTA: Individualismo é algo mal visto em um ambiente de 

trabalho. Isso significa que o estagiário não deve ter uma visão centrada apenas 

em seu trabalho, deve ser pró-ativo e ajudar os outros sempre que for solicitado. 

O bom relacionamento com os colegas, assim como com os superiores é um 

grande diferencial. 

12. VISTA-SE ADEQUADAMENTE: É preciso ter cuidado na escolha da roupa e 

considerar as normas de Biossegurança, usando calçados fechados, calça, cabelos 

presos, unhas curtas, acessórios pequenos e discretos e maquiagem leve.  

13. EVITE ATRASOS: Pontualidade é imprescindível tanto para um profissional, quanto 

para um estagiário. 
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REGRAS PARA OS ESTÁGIOS 

REGRAS GERAIS 

 

1. Para que o aluno possa realizar estágio em uma instituição ou empresa, deverá ser 

previamente estabelecido o Termo de Convênio entre essa Instituição/Empresa que 

oferecerá o campo de estágio e o Centro Universitário Christus, bem como o termo de 

compromisso entre o estagiário e a referida Instituição/Empresa.  

2. Os estágios tem como objetivo incentivar o desenvolvimento das potencialidades 

individuais para o gerenciamento e responsabilidade técnica de laboratórios de 

Análises Clínicas e especializados. 

3. A Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, define o estágio como o ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação 

para o trabalho produtivo do estudante. O estágio integra o itinerário formativo do 

educando e faz parte do Projeto Pedagógico do Curso. 

4. Nos termos da lei, o estágio não cria vínculo empregatício, todos os estagiários terão a 

garantia de um seguro contra acidentes e receberão a cobertura previdenciária 

prevista na legislação específica, observadas as disposições da resolução supracitada. 
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ESTAGIO SUPERVISIONADO 

 

1. Os pré-requisitos para a realização do Estágio Supervisionado são: 

I. O aluno deve ter sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias até o 6º 

semestre; 

II. O aluno deve estar regularmente matriculado no 7º ou 8º semestres (Estágio 

Supervisionado I e II) e frequentando o curso. 

2. O Estágio Supervisionado faz parte do currículo do Curso e tem a duração de 680 

horas, divididas em 320 horas a serem cumpridas no 7º semestre e 360 horas a serem 

cumpridas no 8º semestre, e é regido pela Legislação Federal n° 6.494/77, 

normatizada pelo Decreto n° 87.4998/82.  

3. O Estágio Supervisionado é uma atividade curricular obrigatória que tem como 

objetivo promover o exercício prático e o aprimoramento dos conhecimentos técnico 

científicos. O Estágio Supervisionado tem as seguintes finalidades: 

I. Articulação da formação acadêmica com a prática profissional; 

II. Desenvolvimento da interdisciplinaridade; 

III. Compreensão das relações no trabalho; 

IV. Aperfeiçoamento e aquisição de técnicas de trabalho; 

V. Período de permanência orientada no exercício profissional. 

4. O Estágio Supervisionado visa consolidar e preparar o acadêmico para assumir as 

responsabilidades da habilitação em Análises Alínicas que será conferida ao término 

do curso, por meio de orientações individualizadas, aprendizado e aperfeiçoamento 

de atividades técnicas e científicas adequadas à prática profissional. 

OBS: Esse estágio tem como objetivo incentivar o desenvolvimento das 

potencialidades individuais para o gerenciamento e responsabilidade técnica 

de laboratórios de Análises Clínicas. 

5. O Estágio Supervisionado será realizado em laboratórios de Análises Clínicas, e poderá 

ainda ocorrer em Empresas, Fundações Públicas ou Privadas, Institutos de Pesquisa e 

outros locais conveniados com o Centro Universitário Christus, que atendam o critério 

mencionado.  

I. Os locais do estágio serão definidos conjuntamente pela Coordenação de 

Curso, Coordenação de Estágio e com a participação do estagiário, dentre 

aqueles realizados no Centro Universitário Christus ou em locais conveniados 

com o mesmo. 

II. No inicio do semestre haverá uma reunião onde serão definidos os locais, 

tendo o estagiário a opção de escolha, mediante critério de classificação 

decrescente definido pelo Índice de Rendimento Acadêmico (IRA).  

III. O Estágio Supervisionado deverá ser regido por Termo de Compromisso e as 

instituições conveniadas deverão dispor de preceptor com curso superior para 

acompanhamento e orientação do estagiário. 
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IV. O aluno só poderá iniciar o estágio após a comprovação de que receberam 

todas as vacinas solicitadas. O aluno deverá apresentar o cartão de vacinação 

e entregar uma cópia para arquivo na Coordenação de Estágio.  

V. Ao término dos Estágios Supervisionados I e II totalizando as 680 horas, o 

aluno deve ter frequentado os seguintes setores das Análises Clínicas: 

hematologia, microbiologia, imunologia, parasitologia, bioquímica, líquidos 

corporais, endocrinologia, coleta e triagem de amostras biológicas, 

esterilização e qualidade. 

6. O Estágio Supervisionado do Curso de Biomedicina será acompanhado por uma 

equipe constituída pelo Coordenador do Curso de Biomedicina, Coordenador do 

Estágio, Professores de Estágio e Preceptores. O Coordenador do Curso de 

Biomedicina terá como atribuição, nessa atividade específica: 

I. promover a comunicação entre a Reitoria do Centro Universitário Christus, 

Coordenação de Estágio e responsáveis pelos locais de estágio; 

II. oferecer condições para a realização dos planos elaborados; 

III. em situações de ausência ou impedimento do Coordenador de Estágio, 

suas atribuições deverão ser desempenhadas pelo Coordenador de Curso; 

IV. estimular a elaboração e desenvolvimento de trabalhos de conclusão de 

curso na área de estágio. 

7. O Coordenador de Estágio terá as seguintes atribuições: 

I. coordenar, acompanhar e providenciar a escolha dos locais de estágio; 

II. solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

III. manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s); 

IV. fornecer os documentos solicitados pela Instituição/Empresa conveniada; 

V. realizar o controle das documentações acadêmicas referentes ao estágio; 

VI. promover a comunicação direta entre Coordenação do Curso, Professores 

de Estágio, Preceptores e estagiários; 

VII. apresentar as normas do Estágio Supervisionado para os acadêmicos; 

VIII. manter o controle do cartão de vacinação dos estagiários; 

IX. manter organizado os registros acadêmicos do sistema de avaliação e 

freqüência; 

X. elaborar e apresentar, juntamente com os Professores de Estágio e 

Preceptores, os planos de atividades atualizados e específicos de cada local de 

estágio; 

XI. estimular a elaboração e desenvolvimento de trabalhos de conclusão de 

curso na área de estágio. 

8. O Professor de Estágio terá as seguintes atribuições: 

I. apresentar os locais de estágio aos estagiários; 

II. manter organizado os registros acadêmicos do sistema de avaliação e 

freqüência; 
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III.  elaborar e apresentar, juntamente com o Coordenador de Estágio e 

Preceptores, os planos de atividades atualizados e específicos de cada local de 

estágio; 

IV. estimular a elaboração e desenvolvimento de trabalhos de conclusão de 

curso na área de estágio. 

9. Os Preceptores do Estágio terão como atribuições: 

I. acolher os acadêmicos no local de estágio; 

II. apresentar aos estagiários as normas de funcionamento da 

instituição/empresa; 

III. elaborar e apresentar, juntamente com o Professor de Estágio, os planos 

de atividades atualizados e específicos de cada local de estágio; 

IV. apresentar e acompanhar as atividades que deverão ser realizadas pelos 

estagiários; 

V. manter organizado os registros acadêmicos do sistema de avaliação e 

frequência. 

10. São direitos do Estagiário: 

I. Matricular-se nas disciplinas Estágio Supervisionado I e II; 

II. Conhecer as normas do estágio curricular; 

III. Receber carta de encaminhamento e apresentação do Estagiário expedida 

pela Coordenação de Estágios; 

IV. Receber orientação para realizar suas atividades previstas no programa de 

estágio curricular; 

V. Expor aos Coordenadores quaisquer problemas de ordem pessoal que 

dificultem ou impeçam a realização do Estágio Supervisionado, para que se possa 

buscar soluções; 

VI. Receber apólice de seguros contra acidentes pessoais, conforme legislação 

vigente; 

VII. Receber orientações sobre vacinação; 

VIII. Solicitar à Coordenação de Estágio a mudança de local de estágio, 

mediante justificativa, quando as normas estabelecidas e o planejamento do 

estágio não estiverem sendo seguidos. 

11. São deveres do Estagiário: 

I. Apresentar a documentação exigida para realização do estágio; 

II. Assumir e cumprir o estágio conforme estas normas, assinando Termo de 

Compromisso e Termo de Sigilo e apresentando-o à Coordenação de Estágios; 

III. Conhecer e cumprir as normas do Estágio Supervisionado; 

IV. Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos 

utilizados durante o Estágio Supervisionado; 

V. Respeitar a hierarquia dos locais de estágio, obedecendo a determinações 

de serviços e normas locais; 
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VI. Manter padrão de comportamento e de relações humanas condizentes 

com as atividades que serão desenvolvidas; 

VII. Elaborar e apresentar os relatórios de atividades, de acordo com as normas 

e orientações do Professor de Estágio; 

VIII. Submeter-se ao controle e avaliação estabelecidos pelas normas de 

estágios; 

IX. Demonstrar iniciativa e sugerir inovações nas atividades desenvolvidas no 

estágio curricular; 

X. Manter sigilo sobre pacientes atendidos e documentação de uso exclusivo 

das Instituições/Empresas; 

XI. Apresentar cartão de vacinação atualizado; 

XII. Comunicar imediatamente ao Preceptor e ao Professor de Estágio quando 

ocorrer acidentes com perfuro-cortantes ou produtos químicos. 
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ENCAMINHAMENTOS NECESSÁRIOS 

 

1. Ao dirigir-se ao local de estágio, o estagiário deverá, juntamente com o Coordenador 

ou Professor de Estágio, apresentar ao Preceptor ou responsável pelo Centro de 

Estudos os seguintes documentos: 

I. Carta de encaminhamento e apresentação do Estagiário. 

II. Plano de estágio.  

a. No plano de estágio deverão ser evidenciados os objetivos a serem 

alcançados e a descrição das atividades desenvolvidas. 

2. O acadêmico deverá apresentar-se ao Preceptor na Instituição/Empresa na data 

estabelecida pelo Coordenador de Estágio. 

3. Fica sob responsabilidade do Professor de Estágio e do Preceptor o controle de 

frequência do estagiário bem como o relatório das atividades desenvolvidas pelo 

acadêmico durante estágio supervisionado. 

4. Será considerado aprovado na disciplina Estágio Supervisionado, o acadêmico que 

apresentar no mínimo 75% de frequência e obtiver média final igual ou superior a 5,0.  

 

 

Quaisquer situações não previstas serão analisadas pelo Coordenador do Estágio e 

encaminhados à Coordenação geral do Curso de Biomedicina e à Reitoria caso seja 

necessário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versão atualizada em 17 de janeiro de 2017. 


