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Resolução 01/2020/CCS, de 27 de julho de 2020 
 
  

Regulamenta, em caráter excepcional, em virtude da 
pandemia COVID-19, os procedimentos para liberação da 
realização de atividades de estágio curricular obrigatório 
dos Cursos de Graduação do Centro de Ciências da Saúde. 

 
O Presidente do Conselho do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), no uso de suas atribuições,  
 
- CONSIDERANDO a Resolução Normativa 140/2020/CUN, de 24 de julho de 2020; 
 
- CONSIDERANDO as Portarias Normativas 003/2020/PROGRAD de 4 de junho de 2020 e 
004/2020/PROGRAD de 18 de junho de 2020; 
 
- CONSIDERANDO a necessidade de garantir a segurança de alunos e servidores envolvidos com a 
realização de atividades de estágio curricular obrigatório ligados a atendimentos na área da saúde dos 
Cursos de Graduação do Centro de Ciências da Saúde durante a pandemia COVID 19, em conformidade 
ao Ofício Circular 14/2020/CCS, de 17 de julho de 2020; 
 
 
 
RESOLVE 
 
Art. 1º. Durante a vigência de restrições a atividades de ensino presenciais da Universidade Federal de Santa Catarina 
em decorrência da pandemia COVID-19, os estágios curriculares obrigatórios ligados a atendimentos na área da 
Saúde dos Cursos de Graduação do Centro de Ciências da Saúde (CCS) que tiveram atividades suspensas poderão 
ser reiniciados se forem atendidos os critérios dispostos nesta Resolução. 
 
Art 2º. Um Programa de Atividades de Estágio (PAE) e/ou Plano de Ensino de disciplina/módulo que caracterize 
estágio curricular obrigatório de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso deve ser elaborado pelos professores 
responsáveis, podendo incluir tanto atividades presenciais quanto à distância. 
 
§ 1º. O PAE ou Plano de Ensino deve fazer menção, em seu cabeçalho, que se trata de plano adaptado em caráter 
excepcional, em decorrência da emergência de saúde pública COVID-19, e deve mencionar a quais 
disciplinas/módulos do curso de graduação se refere. 
 
§ 2º. Além dos componentes habituais do PAE ou Plano de Ensino, este documento adaptado deve conter um 
componente adicional intitulado “adaptações para enfrentamento à pandemia COVID-19”, que deve explicitar ao 
menos os seguintes itens: 
 

I. Citação à normativa sanitária local que permita a realização da atividade proposta; 
II. Citação à concordância expressa pela entidade concedente do campo de estágio à realização das atividades, 

em que deve constar a previsão do número de alunos envolvidos; 
III. Descrição das medidas de proteção ao contágio pela COVID-19, incluindo as orientações quanto aos 

ambientes onde se permitem atividades, bem como ao acesso e uso de equipamentos de proteção 
individual (EPI) indicados. Se houver, deve-se fazer referência ao documento de orientação da instituição 
concedente do campo de estágio que será seguido. Obrigatoriamente deve constar a normativa de que as 
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atividades não serão realizadas e alunos/STAEs/docentes não deverão comparecer ao campo de estágio 
em caso de falta de EPI necessário previsto pelo PAE / Plano de Ensino; 

IV. Descrição de um plano de checagem de fatores de risco para complicações da COVID-19 antes do início das 
atividades de estágio para todos os participantes (alunos/STAEs/docentes), incluindo: 
a) Verificação de idade (se igual ou superior a 60 anos). 
b) Presença de doenças crônicas. 
c) Coabitação com pessoa de 60 anos ou mais de idade ou portadora de doença crônica. 
d) Ser responsável por criança em idade escolar 

V. Determinação expressa de que não haverá aceitação de participantes (alunos, docentes ou STAEs) nas 
atividades presenciais de estágio de indivíduos com 60 anos ou mais de idade e de que, quanto aos demais 
fatores de risco mencionados no inciso IV, uma análise caso a caso será realizada pelo professor orientador 
do estágio, Coordenador de Estágios e Coordenador de Curso, que poderão consultar a Direção do Centro 
e Comitês de assessoramento para enfrentamento ao COVID-19, antes de autorizar o início de atividades 
destes casos. 

VI. Descrição de um plano de checagem diária da presença de sintomas agudos, iniciando antes das atividades 
do primeiro dia de estágio (incluindo os sintomas de síndrome gripal ou síndrome respiratória: febre, tosse, 
dor de garganta, coriza, falta de ar, mas não necessariamente limitados a estes) ou de coabitação com 
pessoa que seja caso suspeito ou confirmado de COVID pelos alunos, servidores e docentes envolvidos nas 
atividades de estágio. Deve constar no plano: 

a) A orientação de que o aluno, bem como o servidor ou o docente, que se enquadrar na presença 
de algum destes critérios, não poderá comparecer ao local de estágio. 
b) A orientação de acesso imediato a serviço de atendimento ao caso suspeito de COVID para a 
devida orientação de tratamento, monitoramento e notificação do caso. Em se tratando de estágio 
no HU/UFSC ou outra unidade de saúde que disponha de serviço de emergência, deve ser 
direcionado para o atendimento na emergência respiratória desta unidade, onde se realizarão os 
procedimentos conforme as orientações da instituição. Em se tratando de estágio em outra 
unidade concedente sem este tipo de atendimento, pode ser inicialmente orientado o contato 
imediato do caso com o serviço de tele atendimento do município (no caso de Florianópolis, Alô 
Saúde: 0800-333-3233 ou https://alosaudefloripa.com.br ), devendo ser seguidas as orientações 
dadas pela equipe de atendimento de saúde. Havendo o sintoma de falta de ar deve ser orientado 
o comparecimento imediato à unidade de emergência mais próxima. 
c) A obrigatoriedade de comunicação do fato ao professor responsável pelo estágio, que orientará 
ao aluno afetado o afastamento das atividades presenciais por no mínimo 14 (quatorze) dias, 
sendo necessário estar livre de sintomas para retorno a atividades após este período. No caso de 
tratar-se de STAE ou docente, a mesma orientação para afastamento deve ocorrer, mas torna-se 
também necessário a comunicação ao DAS/PRODEGESP através do e-mail: 
perito.juntamedica@contato.ufsc.br . 

VII. Deve haver menção ao fato de que, em caráter excepcional devido a pandemia COVID-19, a eventual 
impossibilidade de completar a carga horária prevista como necessária para aprovação no PAE ou Plano de 
Ensino será tratada de modo a não implicar em prejuízo aos registros acadêmicos do aluno afetado 
(podendo ser utilizada a menção “P” nos registros de histórico escolar), mas sendo mantida a 
obrigatoriedade de integralização da carga horária para fins de aprovação, com a possibilidade de 
reingresso no estágio/módulo ou disciplina em oferta posterior de matrícula. 

 
 
Art 3º. O Coordenador de Estágios do Curso, ou instância colegiada a ele equivalente, devem avaliar a proposta de 
PAE ou Plano de Ensino. 
 
§ 1º. O Coordenador de Estágios do Curso, ou instância colegiada a ele equivalente, pode, ao entender que tem 
dúvidas quanto ao PAE ou Plano de Ensino proposto, encaminhá-lo à Coordenadoria do Curso solicitando consulta. 
Sanada a dúvida, deve manifestar-se sobre o plano, podendo encaminhá-lo para correções aos professores 
elaboradores se julgar necessário ou, ao considerar aprovado, deve encaminhá-lo ao Colegiado do Curso de 
Graduação correspondente, para deliberação. 
 
§ 2º. Nos cursos em que não houver Coordenador de Estágios ou instância colegiada a ele equivalente intermediando 
alguma atividade de estágio, as funções previstas no Art 3º devem ser realizadas pelo(s) professor(es) responsáveis 
pela elaboração do PAE ou Plano de Ensino. 
 
Art 4º. O Colegiado do Curso deve avaliar a proposta de PAE ou Plano de Ensino.  
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Parágrafo único. O Colegiado do Curso pode, ao entender que tem dúvidas quanto ao PAE ou Plano de Ensino 
proposto, encaminhá-lo à Direção do Centro solicitando consulta. Sanada a dúvida, deve manifestar-se sobre o 
plano, podendo encaminhá-lo para correções ao Coordenador de Estágios ou instância colegiada a ele equivalente, 
se julgar necessário ou, ao considerar aprovado, deve encaminhá-lo para a Direção do Centro. 
 
Art 5º. A Direção do Centro manifestará aprovação ao PAE ou Plano de Ensino, se atendidos todos os critérios 
mencionados nesta Resolução, e o remeterá à Coordenadoria do Curso correspondente.  
 
Parágrafo único. Em caso de dúvida, a Direção poderá encaminhar consulta ao subcomitê/comitê de enfrentamento 
a COVID-19 correspondente na UFSC. 
 
Art. 6º. O início de atividades por aluno em estágio deve ser precedido pela assinatura do mesmo em termo de 
compromisso em que manifeste a concordância com sua participação nas atividades previstas no plano de atividades 
de estágio ou plano de ensino, a ser arquivado pela Coordenadoria de Estágios ou Coordenadoria de Curso 
correspondente. Para essa finalidade pode ser aceita a assinatura no Termo de Compromisso de Estágio (TCE), 
quando este fizer menção a PAE ou Plano de Ensino que atenda aos quesitos do Art 2º desta Resolução. Para as 
demais situações, deve ser usado o modelo no ANEXO I desta Resolução. 
 
Parágrafo único. O aluno matriculado na disciplina correspondente ao estágio que optar pela não-participação 
poderá realizar cancelamento ou trancamento da matrícula, manifestando esta decisão por assinatura em 
declaração apropriada, conforme o modelo no ANEXO II desta Resolução. 
 
 
Art 7º. Todo Curso de Graduação que venha a realizar atividades presenciais de estágio deve constituir, em conjunto 
com sua Coordenadoria de Estágios, um sistema para registro da ocorrência de casos suspeitos de COVID-19 entre 
os alunos, STAEs e docentes envolvidos em atividades de estágio, com base nas informações previstas no Art.2º, 
inciso VI, desta Resolução. 
 
Parágrafo único. A ocorrência de caso suspeito ou confirmado de COVID-19 ou a necessidade de afastamento por 
coabitação com caso suspeito ou confirmado de COVID-19 deve gerar a resposta, por parte dos professores 
responsáveis pelo estágio, com supervisão do Coordenador de Estágios, da verificação da ocorrência de contato dos 
demais alunos com o caso em questão, para avaliação da necessidade de afastamento dos mesmos das atividades. 
 
Art. 8º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________ 

CELSO SPADA 
Diretor do CCS/UFSC 

Portaria nº 2850/GR/2016 
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Resolução 01/CCS/2020 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM _____________ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-____ 

E-MAIL: ____@contato.ufsc.br 

 

DECLARAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIO 

 

Eu, ________________________________________________, CPF _____________ 

estudante regularmente matriculado no curso de graduação em _________________________ 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina sob o número 

__________________, declaro que: 

 

1. Estou ciente e fui esclarecido a respeito do Plano de Atividades de Estágio / Plano de 

Ensino da disciplina / módulo ____________________________________________ , 

elaborado de forma adaptada em caráter excepcional, devido à emergência de saúde 

pública COVID-19.  

2. Estou de acordo com as medidas de adaptação para enfrentamento à pandemia 

COVID-19 expostas no Plano mencionado, bem como com as demais normas de 

caráter acadêmico contidas no Plano. 

3. Caso eu venha a apresentar algum sintoma de síndrome gripal ou respiratória (febre, 

tosse, dor de garganta, coriza, falta de ar) ou qualquer outro sintoma agudo, não 

comparecerei às atividades de estágio, procurarei orientação/atendimento médico e 

entrarei em contato por telefone ou meio eletrônico com o professor responsável pelo 

estágio. 

4. É minha decisão livre participar das atividades de estágio de acordo com o Plano 

mencionado 

 

 

 

Florianópolis, ___ de _______________ de 2020 

 

 

 

 

Estudante:  

Número de Matrícula: 
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ANEXO II 
Resolução 01/CCS/2020 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM _____________ 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-____ 

E-MAIL: ____@contato.ufsc.br 

 

DECLARAÇÃO PARA NÃO-PARTICIPAÇÃO EM ESTÁGIO 

 

Eu, ________________________________________________, CPF _____________ 

estudante regularmente matriculado no curso de graduação em _________________________ 

do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Santa Catarina sob o número 

__________________, declaro que: 

 

1. Estou ciente e fui esclarecido a respeito do Plano de Atividades de Estágio / Plano de 

Ensino da disciplina / módulo ____________________________________________ 

, elaborado de forma adaptada em caráter excepcional, devido à emergência de saúde 

pública COVID-19.  

2. É minha decisão livre NÃO participar das atividades de estágio de acordo com o 

Plano mencionado. 

3. Estou ciente e de acordo que minha decisão acarreta a obrigatoriedade de aguardar 

por outra oportunidade para a realização de estágio obrigatório para integralização 

curricular de meu curso. 

 

 

 

Florianópolis, ___ de _______________ de 2020 

 

 

 

 

Estudante:  

Número de Matrícula: 
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