
 

 

 

 

 

 

 

COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE E ASSUNTOS INTERNACIONAIS 

 

Fortaleza, Fevereiro de 2023. 

 

 

Informações sobre estágios eletivos internacionais para alunos de Medicina:  

 

A Unichristus proporciona aos seus alunos do curso de Medicina oportunidades de 

estágios internacionais em hospitais na Alemanha, na Argentina, no Chile, nos Estados-Unidos, 

na França e em Portugal. A maior parte das vagas são para alunos do Internato. A lista 

detalhada dos hospitais, das vagas e dos processos de candidatura / seleção consta abaixo. 

 

Aviso importante: A confirmação definitiva do estágio é prerrogativa da instituição de 

acolhimento, que poderá recusar a candidatura do aluno. É responsabilidade do aluno arcar 

com todas as despesas relacionadas ao estágio (passagem, moradia, alimentação, seguro de 

viagem, vacinas, eventuais taxas do hospital parceiro) e possuir a documentação necessária 

para a estadia fora do Brasil (passaporte válido e, dependendo do destino, visto). É também 

responsabilidade do aluno se informar com antecedência sobre as exigências de imunização da 

universidade parceira que acolherá o aluno, inclusive comprovante de vacinação contra a 

Covid 19, e da carteira de vacinas em dia. Alguns hospitais parceiros exigem uma série de 

testes laboratoriais como teste de anticorpos de hepatite B, exame PPD, hemograma e outros. 

 

1. ALEMANHA 

Tipo de Estágio Eletivo Internacional Estágio do Internato 

País/Cidade Alemanha – Aachen 

Universidade RWTH Aachen 

Hospital Uniklinikum der RWTH Aachen  

Duração 1 mês 1 a 4 meses 

Serviços Todos os serviços Todos os serviços 

Período de 
estágio 

Julho (e eventualmente Janeiro) 
Em qualquer mês do ano, sujeito 

à disponibilidade de vagas. 

Nº de vagas 
01 vaga por especialidade e por período, 

sujeito à disponibilidade de vagas. 
02 por ano, sujeito à 

disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 
Cursar no mínimo o 6° semestre Alemão 

intermediário (B2) comprovado por 
certificado de proficiência oficial. 

Alemão intermediário (B2) 
comprovado por certificado de 

proficiência oficial. 
 

https://www.rwth-aachen.de/
https://www.ukaachen.de/


 

   

Processo 
seletivo e 
prazos 

Até 31. de maio de cada ano para 
estágios entre setembro do mesmo ano 
até julho do ano seguinte; processo de 
candidatura online da RWTH Aachen; 
favor procurar a COMAI para maiores 

informações e orientações 

Até 31. de maio de cada ano para 
estágios entre setembro do 
mesmo ano até julho do ano 

seguinte; processo de 
candidatura online da RWTH 

Aachen; favor procurar a COMAI 
para maiores informações e 

orientações 

 

2. ARGENTINA 

 

Tipo de Estágio Eletivo Internacional Estágio do Internato 

País/Cidade Argentina – Buenos Aires 

Universidade Universidad Abierta Interamericana (UAI) 

Hospital Hospital universitário da UAI  

Duração 1 mês 1 a 4 meses 

Serviços Todos os serviços, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Período de 
estágio 

Janeiro a Julho 
Em qualquer mês do ano, sujeito 

à disponibilidade de vagas. 

Nº de vagas 02 por ano, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 
Cursar no mínimo o 6° semestre; 

Espanhol intermediário / avançado (B2)  
Espanhol intermediário / 

avançado (B2) 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Entrevista com o Coordenador de Assuntos Internacionais da Unichristus;  
Candidaturas possíveis em qualquer período do ano, mas com mínimo de 6 

meses antes do início desejado do estágio. 

 

 

3. CHILE 

 

Tipo de Estágio Eletivo Internacional Estágio do Internato 

País/Cidade Chile – Santiago 

Universidade Universidad Finis Terrae (UFT)  

Hospital Hospital associado a UFT 

Duração 1 mês 1 a 4 meses 

Serviços Todos os serviços, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Período de 
estágio 

Janeiro e Julho 
Em qualquer mês do ano, sujeito 

à disponibilidade de vagas. 

Nº de vagas 02 por ano, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 
Cursar no mínimo o 6° semestre; 

Espanhol intermediário / avançado (B2) 
Espanhol intermediário / 

avançado (B2) 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Entrevista com o Coordenador de Assuntos Internacionais da Unichristus.  
Candidaturas possíveis em qualquer período do ano, mas com mínimo de 6 

meses antes do início desejado do estágio. 

 
 

https://www.uai.edu.ar/
http://www.uaisalud.com.ar/hu/home.html
https://uft.cl/
https://www.medfinis.cl/campus_clinicos.html


 

 
 

Tipo de Estágio Eletivo Internacional Estágio do Internato 

País/Cidade Chile – Talca 

Universidade Universidad Católica de Maule (UCM) 

Hospital Hospital Regional de Talca ou outro hospital associado a UCM. 

Duração 1 mês 1 a 4 meses 

Serviços Todos os serviços, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Período de 
estágio 

Janeiro e Julho 
Em qualquer mês do ano, sujeito 

à disponibilidade de vagas 

Nº de vagas 02 por ano, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 
Cursar no mínimo o 6° semestre; 

Espanhol intermediário e Inglês avançado 
(prova interna na Unichristus) 

Espanhol intermediário e Inglês 
avançado (prova interna na 

Unichristus) 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Entrevista com o Coordenador de Assuntos Internacionais da Unichristus.  
Candidaturas possíveis em qualquer período do ano, mas com mínimo de 6 

meses antes do início desejado do estágio. 

 

 

4. ESTADOS UNIDOS 

 

Tipo de Estágio Estágio do Internato 

País/Cidade Estados Unidos – Miami  

Universidade University of Miami – Miller School of Medicine 

Hospital Jackson Memorial Hospital 

Duração 1 a 4 meses 

Serviços Todos os serviços, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Período de 
estágio 

Em qualquer mês do ano, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Nº de vagas Sem limitação, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 
Cursar no mínimo o 9° semestre (I1) no momento do estágio 

TOEFL IBT mínimo de 79-80. 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Candidatura diretamente através do William J. Harrington Program da Miller 
School of Medicine: preencher todos os pré-requisitos do programa, 

incluindo o resultado mínimo de 79/120 (iBT) no exame TOEFL.  
Candidaturas para estágios nos meses de janeiro até junho: envio até o dia 

31 de julho do ano anterior;  Candidaturas para estágios no período de julho 
até dezembro: envio até o dia 31 de janeiro do mesmo ano.  

Taxa de inscriçõa: 250,00 USD; Taxa administrativa (do Hospital): US$ 
1.200,00 por cada mês de estágio (valor de 2022, sujeito à alteração).  

A Coordenação de Mobilidade e Assuntos Internacionais da Unichristus pode 
providenciar mais informações sobre o programa e apoiar o aluno no 

processo de candidatura.  

 

  

http://portal.ucm.cl/
http://portal.ucm.cl/facultades/facultad-de-medicina/campos-clinicos-centros-practica-fac-medicina
http://med.miami.edu/
https://jacksonhealth.org/jackson-memorial/#gref
http://imi.med.miami.edu/education-and-training/the-william-j.-harrington-programs
http://imi.med.miami.edu/education-and-training/the-william-j.-harrington-programs


 

 

 

5. FRANÇA 

 

Tipo de Estágio Eletivo Internacional Estágio do Internato 

País/Cidade França – Amiens 

Universidade Université de Picardie Jules Verne 

Hospital CHU Amiens-Picardie 

Duração 1 mês 1 a 4 meses 

Serviços Nefrologia e Hematologia 
Nefrologia, Hematologia, Cardiologia, 

Medicina Interna. 

Período de 
estágio 

Janeiro e Julho 
Em qualquer mês do ano, sujeito à 

disponibilidade de vagas. 

Nº de vagas 
02 vagas por especialidade e por 

período, sujeito à disponibilidade de 
vagas. 

Até 04 vagas por ano, sujeito à 
disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 

Cursar no mínimo o 4° semestre no 
momento da candidatura e ter 

cursado a especialidade desejada;  
Francês intermediário (B2) 

(prova interna na Unichristus) 

Cursar no mínimo o 9° semestre (I1) 
no momento do estágio; 

Francês avançado (B2/C1) 
(prova interna na Unichristus) 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Em março: para os eletivos no mês 
de julho; Em setembro/outubro: 

para os eletivos no mês de janeiro 
do ano seguinte. 

Processo de seleção interno: 
1ª etapa: prova de conteúdo escrita 

na especialidade desejada 
2ª etapa: prova oral de francês 

 

Entrevista com o Coordenador de 
Assuntos Internacionais e o Pró-reitor 
de Pesquisa e Extensão da Unichristus.  

Candidaturas possíveis em qualquer 
momento do ano, mas com mínimo de 

6 meses antes do início desejado do 
estágio. 

 
Tipo de Estágio Estágio do Internato 

País/Cidade França – Paris 

Universidade Université Paris-Sud  

Hospital Hôpital Bicêtre  

Duração 1-2 meses 

Serviços 
Medicina interna, Infectologia, Cirurgia, UTI, outros serviços sujeitos à 

disponibilidade de vagas. 

Período de 
estágio 

Em qualquer mês do ano, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Nº de vagas 02 por ano, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos 
Cursar no mínimo o 9° semestre (I1) no momento do estágio 

Francês avançado (B2/C1) (prova interna na Unichristus) 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Entrevista com o Coordenador de Assuntos Internacionais e o Pró-reitor de 
Pesquisa e Extensão da Unichristus. 

Candidaturas possíveis em qualquer momento do ano, mas com mínimo de 
6 meses antes do início desejado do estágio. 

https://www.u-picardie.fr/
http://www.chu-amiens.fr/
https://www.u-psud.fr/
http://hopitaux-paris-sud.aphp.fr/


 

 

 

 

6. PORTUGAL 

 

Tipo de Estágio Estágio do Internato 

País/Cidade Portugal – Lisboa 

Universidade Universidade NOVA de Lisboa 

Hospital Hospital Curry Cabral 

Duração 1-2 meses. 

Serviços Nefrologia, UTI 

Período  Julho, Agosto 

Nº de vagas 04 vagas, 02 por especialidade, sujeito à disponibilidade. 

Pré-requisitos Cursar no mínimo o 9° semestre (I1) no momento do estágio 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Em novembro/dezembro: para as vagas de estágio do ano seguinte.  
Seleção baseada na excelência acadêmica (IRA) dos candidatos.. 

 

Tipo de Estágio Estágio do Internato 

País/Cidade Portugal – Faro 

Universidade Universidade do Algarve 

Hospital Hospital de Faro, Centros de Saúde da UALG 

Duração 1-2 meses 

Serviços Todos os serviços, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Período  Junho, Julho, Agosto 

Nº de vagas 04 - 06 vagas, sujeito à disponibilidade de vagas. 

Pré-requisitos Cursar no mínimo o 9° semestre (I1) no momento do estágio 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Em novembro/dezembro: para as vagas de estágio do ano seguinte.  
Seleção baseada na excelência acadêmica (IRA) dos candidatos. 

 

 

Tipo de Estágio Estágio do Internato 

País/Cidade Portugal – Covilhã 

Universidade Universidade da Beira Interior  

Hospital Centro Hospitalar Cova da Beira 

Duração 1-2 meses 

Serviços  Todos os serviços, sujeito à disponibilidade de vagas 

Período de 
estágio 

 Em qualquer mês do ano, sujeito à disponibilidade de vagas 

Nº de vagas  De 04 a 06 vagas por ano, sujeito à disponibilidade 

Pré-requisitos  Cursar no mínimo o 9° semestre (I1) no momento do estágio 

Processo 
seletivo e 
prazos 

Em novembro/dezembro: para as vagas de estágio do ano seguinte.  
Seleção baseada na excelência acadêmica (IRA) dos candidatos. 

 

https://www.unl.pt/
http://www.hccabral.min-saude.pt/Homepage
https://www.ualg.pt/pt
http://www.chualgarve.min-saude.pt/como-chegar/hospital-de-faro/
http://www.ubi.pt/Sites/FCSaude/
http://www.chcbeira.pt/

