
 
 

 

 

 

Acadêmicos - Internatos 6° e 5° Ano 

 Para realizar o estágio de internato externo o acadêmico deverá se responsabilizar 

pela busca de um internato na mesma área em que está atuando no momento, assim 

como as informações e documentos necessários para firmar o estágio (convênio, 

comprovante de matricula...). O Internato externo poderá ter duração de no máximo 

30 dias, sendo assim a solicitação deve ser encaminhada no mínimo 30 dias antes da 

data inicial. 

 A FAG necessita dos seguintes documentos para efetivar o internato externo: 

 Currículo Lattes do Médico qual ficará responsável pelo Acadêmico (a) 

(whttp://lattes.cnpq.br/) 

  Carta de aceite do hospital em documento timbrado, assinado e 

carimbado pelo representante legal do hospital. Nesta declaração deve 

conter as seguintes informações: 

 Nome do Hospital; 

 CNPJ; 

 Endereço;  

 Nome completo do representante legal do hospital; 

 Nome completo do médico que ficará responsável pelo nosso acadêmico, RG, CPF; 

 Carga horária que irá realizar semanalmente; 

 Descrição das atividades; 

 Período do estágio (datas, Seg. á Sábado, 8h ás 18h?); 

 E-mail e telefone do Representante Legal e Médico Responsável. 

Internato Externo 

http://www.cnpq.com.br/


 

 

 

 

O Acadêmico deve protocolar os seguintes documentos: 

1.  Carta de aceite do Hospital; 

2. Termo de Internato Externo CEFAG assinado pelo Hospital; (Entrar em contato com a 

Luiza do CEFAG solicitando o Termo cefag@fag.edu.br) 

3. Declaração relatando que o Grupo e o Coordenador de Internato FAG estão cientes da 

ausência do Acadêmico nos 30 dias de Internato Externo. (Assinatura do Coordenador e 

todos os alunos do grupo no Documento especificar as datas de ausência). 

 

*Estes documentos depois de protocolados serão encaminhados a coord. do Curso 

de Medicina e analisados pela Coordenação qual dará o parecer de deferimento ou 

indeferimento do internato externo. Na aprovação o acadêmico deve providenciar o 

Convênio se acaso as instituições ainda não estiverem conveniadas. Reforço que 

esta documentação deve ser providenciada no mínimo 30 dias antes da data inicial 

do internato externo. 

 

 

 

 

 

DADOS DO ACADÊMICO: 

Nome: ______________________________________________________________ 

RG:_________________________________________________________________ 

CPF: _______________________________________________________________ 

Filiação: ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Cidade:_____________________________________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Curso/período: _______________________________________________________ 

Telefone: ___________________________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________________________ 

 

Dados necessários para 

convênio FAG 

 

 



 

 

 

CONDIÇÕES DO ESTÁGIO: 

1) Área ou setor do estágio: ____________________________________________ 

2) Local do estágio: __________________________________________________ 

3) Endereço: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

4) Dias e Horário do estágio: ___________________________________________ 

5)Nome do Supervisor do estágio na empresa e CRM: _______________________ 

___________________________________________________________________ 

6) Formação do supervisor : ____________________________________________ 

Especialista (  )          Mestre (  )           Doutor (  )            Pós Doutorado (  ) 

7) Duração do estágio _______________________________________________ 

8) Orientador Responsável FAG: Dr. Rui M. S. Almeida 

 

DADOS DA EMPRESA:  

Nome do Hospital:______________________________________________ 

Razão Social: _________________________________________________ 

 

CNPJ: _______________________________________________________ 

ENDEREÇO: _________________________________________________ 

CEP: ________________________________________________________ 

Cidade/UF: ___________________________________________________ 

Telefone:_____________________________________________________ 

 



 

 

 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA EMPRESA: 

Nome:__________________________________________ 

CPF:_________________________________ R.G_________________________ 

 

Documentos obrigatórios: 

1. ATOS CONSTITUTIVOS (CONTRATO SOCIAL em caso de pessoa 

jurídica e nos demais casos ATA E ESTATUTO). 

2. Cópia de documentação do representante legal da empresa; 

3.  Cópia do documento RG e CPF do estagiário e comprovante de 

residência. 

 

* Após coletada as informações acima e com a cópia dos documentos 

obrigatórios em mãos o Jurídico da FAG irá firmar o acordo, ao assinar o 

convênio, reconhecer a assinatura do representante legal, da unidade 

concedente do estágio e entregar diretamente a Coordenação do Curso de 

Medicina. O médico responsável deverá encaminhar a nota prática (1 – 10) 

do acadêmico no e-mail dmantovani@fag.edu.br com cópia ao 

ruimsalmeida@iccop.com.br na data final do estágio por meio de uma 

Declaração timbrada em PDF. 

 

 

 

 

Coordenação de Medicina FAG 
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