
                                                       

 

INTERNATO EXTERNO 

Acadêmicos – Internatos de 5º e 6º Ano 

 

Caros Acadêmicos, 

Para realizar o estágio de internato externo, o acadêmico deverá estar ciente que o 

mesmo somente poderá se realizar caso seja na mesma área em que se encontra atuando, bem 

como que tenha duração máxima de 30 (trinta) dias, para as turmas até á entrada de 2012, após 

esta o internato poderá ser de até 25% da carga horária total. Estará ciente também que deverá 

ter conhecimento e realizar todos os tramites aqui descritos. 

Em estando de acordo com estes requisitos, será o acadêmico responsável por, no 

mínimo nos 60 (sessenta) dias anteriores à data inicial do Internato, proceder à coleta de 

informações e documentos necessários, para firmar seu respectivo termo e, ainda, por realizar os 

procedimentos abaixo elucidados.   

01º PROCEDIMENTO 

Necessidade de emissão do Termo de Internato Externo. 

A emissão do Termo de Internato Externo deverá ser solicitada pelo acadêmico, via 

Setor do Protocolo, mediante requerimento destinado à CEFAG (Central de Estágios da FAG) e 

munido do denominado “Formulário 01” (em anexo) devidamente preenchido. 

Dentro do prazo de 10 (dez) dias, o acadêmico poderá proceder a retirada de 02 (duas) 

vias do Termo de Internato Externo no Setor do Protocolo.  

Devidamente emitido, o acadêmico, deverá proceder à coleta da assinatura do 

representante legal da unidade concedente de estágio (com sua respectiva firma reconhecida) no 

Termo de Internato Externo. 

02º PROCEDIMENTO 

Findo o procedimento acima nominado, o acadêmico deverá protocolizar, para ser 

encaminhado ao Coordenador do Curso de Medicina, os seguintes documentos: 



                                                       

a) Cópia do RG e do CPF do acadêmico requerente; 

b) Carta de aceite da Unidade Concedente de estágio; 

c) Currículo Lattes do médico responsável pelo acadêmico durante o internato 

(http://lattes.cnpq.br) 

d) Atos Constitutivos (Contrato Social, ou Ata e Estatuto) da Unidade Concedente de 

estágio; 

e) Termo de Internato Externo, devidamente assinado pelo representante legal da 

Unidade Concedente de estágio; 

f) Cópia do RG e do CPF do representante legal da Unidade Concedente de estágio; 

Os documentos protocolizados serão analisados pela Coordenação do Curso, a qual 

dará o parecer de deferimento ou indeferimento do Internato Externo. Este parecer será 

definitivo e não caberá recurso. 

TÉRMINO DO INTERNATO EXTERNO 

Na data final do internato externo, o médico responsável por supervisionar o 

acadêmico durante a sua realização, deverá encaminhar a nota prática do acadêmico, 

quantificada de 01 a 10, no endereço de e-mail do Coordenador de Medicina da FAG 

(ruimsalmeida@fag.edu.br), por meio de uma Declaração formal timbrada em formato PDF. 

Desde já nos colocamos à disposição para qualquer dúvida ou esclarecimento, os quais 

serão igualmente prestados, caso necessário, pelo Setor da CEFAG. 

Atenciosamente, 

 

 

Prof. Doutor Rui M. S. Almeida  

Coordenador de Medicina da FAG 

 

 

 

FORMULÁRIO 01 



                                                       

DADOS DO ACADÊMICO: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

RG: _______________________________________________________________________ 

CPF: _______________________________________________________________________ 

Filiação: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________________ 

Cidade/ Estado:________________________________________________________________ 

Curso/Período: ________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________________ 

E-mail: _____________________________________________________________________ 

 

CONDIÇÕES DO ESTÁGIO: 

1 – Área ou Setor do Estágio: ____________________________________________________ 

2 – Local do Estágio: ___________________________________________________________ 

3 – Endereço: ________________________________________________________________ 

4 – Dias e Horários de Estágio: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

5 – Nome do Médico Supervisor do Estágio e CRM: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6 – Formação do Supervisor: 

Especialista    (  )      Mestre (  )      Doutor (  )      Pós-Doutor (  ) 

7 – Duração do Estágio: ________________________________________________________ 

8 – Orientador Responsável na FAG: Prof. Doutor Rui M. S. Almeida.  

 



                                                       

DADOS DA UNIDADE CONCEDENTE: 

Nome do Hospital: ____________________________________________________________ 

Razão Social: _________________________________________________________________ 

CNPJ: _______________________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

CEP: _______________________________________________________________________ 

Cidade/Estado: ________________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________________________________________________ 

 

RESPONSÁVEL LEGAL PELA UNIDADE CONCEDENTE: 

Nome: _______________________________________________________________________ 

CPF: _________________________________ RG: ___________________________________ 

 

 

 

 

 


