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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 28/2020, de 29 de outubro de 2020. 

 

 Aprova o Regulamento do Estágio Curricular Obrigatório, denominado 

Programa de Internato, do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

O Presidente do Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, no uso de suas 

atribuições que lhe conferem o ato de autorização do Ministério da Educação, o ato da sua 

contratação e nomeação conforme Portaria IESA 01, de 1.º de agosto de 2020, o Regimento 

Interno da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e, ainda, em consonância com a Lei 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996,  

 

CONSIDERANDO: 

 

 a necessidade de fixar regras para o funcionamento do Estágio Curricular 

Obrigatório, denominado Programa de Internato, do Curso de Medicina da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

 as discussões e aprovações do presente Regulamento pelo Colegiado do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reuniões 

específicas; 

 a discussão e aprovação do presente Regulamento pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, em reunião, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1.º Fica APROVADO o Regulamento de Estágio Curricular Obrigatório, denominado 

Programa de Internato, do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

(FASAI), constante no Anexo Único da presente Resolução. 

 

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na presente data, revogando-se todas as disposições 

em sentido contrário, em especial, o Regulamento de Internato em vigor até a presente data. 
 

Publicada em 29 de Outubro de 2020. 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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ANEXO ÚNICO 

 

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE INTERNATO DO CURSO DE MEDICINA 

DA FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA 
 

 
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES CONCEITUAIS 

 

Art. 1.º O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Medicina da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna, sob a denominação de Programa de Internato, tem caráter 

obrigatório para todos os estudantes do Curso de Graduação em Medicina e se rege pelo art. 

7.º da Resolução CNE/CES n.º 4, de 7 de novembro de 2001, no que couber pela Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008 e pelo presente Regulamento. 

 

Parágrafo único. Para fins deste Regulamento, o Estágio Curricular Supervisionado 

Obrigatório do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna será 

denominado, aleatoriamente, Programa de Internato, Estágio Curricular Obrigatório, Estágio 

ou Internato.  
 

Art. 2.º Por se tratar de previsão curricular, constante do Plano Pedagógico do Curso de 

Medina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, a realização do estágio curricular 

obrigatório, aqui denominado Programa de Internato, é condição, na forma da legislação e do 

presente Regulamento, para graduação em Medicina e para a obtenção do título de médico e 

do recebimento do diploma correspondente. 

 

Art. 3.º É caracterizado como estágio não obrigatório a realização, por parte do Acadêmico, 

de atividades de estágio ou prática para a formação acadêmico-profissional, anterior ao 

complemento do oitavo período do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna (FASAI) ou, se posterior, não conceituado como estágio curricular obrigatório. 

 

§ 1.º Eventual realização de estágio não obrigatório, por parte do Acadêmico, não o desobriga 

do cumprimento integral do estágio curricular obrigatório previsto na legislação e no presente 

Regulamento, ainda que o estágio não obrigatório seja objeto de celebração de convênio da 

FASAI ou da sua Mantenedora com Instituições de Saúde, na forma da Lei 11.788, de 25 de 

setembro de 2008. 

§ 2.º O estágio não obrigatório, no todo ou em parte, poderá ser computado como atividades 

complementares, se houver regras, e durante a existência de tais regras, presentes no 

Regulamento de Atividades Complementares do Curso de Medicina da FASAI. 
 

Art. 4.º Entende-se por Programa de Internato o conjunto de atividades de aprendizagem 

prática, profissional e cultural, em forma de estágio curricular obrigatório de formação em 

serviço, integrado, de caráter teórico e prático e sob supervisão docente, cumprido pelos 

estudantes do Curso de Medicina da FASAI, e será atividade avaliativa, com aferição de 

frequência e obtenção de notas ou pontuação nas mesmas condições do Regulamento de 

Aproveitamento dos Estudos da FASAI.  

 

Art. 5.º O Estágio curricular obrigatório definido neste Regulamento é espécie de treinamento 

em serviço para a prática de cerca de 80% (oitenta por cento) da carga horária curricular para 
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o Estágio ou Internato, constante Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da FASAI, é um 

ato de educação escolar supervisionado, a ser desenvolvido em ambiente de trabalho, visando 

à preparação para o exercício profissional produtivo dos Acadêmicos de Medicina da FASAI. 

Parágrafo único. A carga horária teórica será cerca de 20% (vinte por cento) da carga horária 

total do Programa de Internato. 

 

Art. 6.º O Programa de Internato seguirá calendário próprio de início e término de atividades, 

não estando, assim, obrigatoriamente vinculado ao calendário de atividades acadêmicas das 

séries anteriores do Curso de Medicina da FASAI.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA CARGA HORÁRIA, DAS ÁREAS E DO CONTEÚDO DOS PROGRAMAS 

 

Art. 7.º O estágio curricular obrigatório do Curso de Medicina da FASAI terá 3100 horas de 

atividades, distribuídas nos últimos quatro semestres letivos do Curso de Medicina da FASAI, 

e atenderá a atividades no primeiro, segundo e terceiro níveis de atenção em áreas de. Desta 

carga horária, 940 horas (30,3%) são destinadas aos Serviços de Urgência e Emergência e de 

Atenção Primária em Saúde (APS), com predominância de carga horária na APS (55,3%), e 

as demais horas destinadas a Atenção Ambulatorial e Hospitalar. 

 

Art. 8.º Os Planos de Ensino de cada área do Internato (art. 7.º deste Regulamento) serão 

elaborados pelo Supervisor de cada área, com colaboração dos Preceptores, e com 

acompanhamento de um representante discente eleito. 

§ 1.º O representante discente, eleito na forma do art. 47 deste Regulamento, e referido no 

caput do presente artigo poderá delegar a função do acompanhamento também constante do 

caput do presente artigo a um Acadêmico/Estagiário/Interno de cada área que já tenha cursado 

a atividade a ter o Plano de Ensino elaborado. 

§ 2.º Os planos de ensino de cada área do Internato deverão ser, antes da implantação, 

analisados e aprovados pela Comissão de Internato e pelo Colegiado do Curso de Medicina da 

FASAI. 

 

Art. 9.º Os plantões de Centro/Unidade de Tratamento Intensivo (CTI/UTI) serão 

obrigatórios, realizados nas dependências da instituição de saúde concedente do estágio e 

terão carga horária de doze horas semanais em um período de seis meses. 

 

Art. 10. Os plantões em Urgência/Emergências são obrigatórios e serão realizados na forma 

prevista nos convênios e terão carga horária de doze horas semanais em um período de seis 

meses ou de vinte e quatro horas semanais em um período de três meses. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

DOS OBJETIVOS 

 

 

Art. 11. O estágio curricular obrigatório do Curso de Medicina da FASAI, para desenvolver e 

aperfeiçoar as competência e habilidades médicas e profissionais dos seus Acadêmicos, tem 
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por objetivos:   

 

I – aproximar a visão teórica da prática da profissão; 

II – complementar a formação acadêmica no processo ensino-aprendizagem, proporcionando 

o contato com a profissão, com o fim de ampliar, integrar e aplicar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso de graduação; 

III – contextualizar o curricular do Curso de Medicina da FASAI, na visão do Acadêmico; 

IV – desenvolver a consciência profissional dentro de conceitos éticos e morais; 

V – desenvolver habilidades práticas a serem utilizadas, pelo Acadêmico, no desenvolvimento 

do Trabalho de Curso (TC); 

VI – desenvolver no Acadêmico/Estagiário/Interno a vida cidadã e a possibilidade do trabalho 

social e profissional.  

VII – efetivar a habilitação profissional; 

VIII – estimular a capacidade de aprendizagem independente;  

IX – estimular a prática da assistência integrada e o comportamento interpessoal, tendo por 

base a interação com os diversos profissionais da equipe de saúde; 

X – estimular o interesse pela promoção, preservação da saúde e prevenção das doenças; 

XI – estimular o exercício de análise crítica da atividade médica, em seus aspectos culturais, 

científicos, éticos e sociais; 

XII – exercitar a consciência da necessidade de educação permanente, com o fim de o 

profissional se manter atualizado em conhecimentos gerais e da sua área de atuação; 

XIII – favorecer a ampliação, integração e aplicação dos conhecimentos teóricos adquiridos 

nos ciclos do Curso de Medicina da FASAI; 

XIV – possibilitar ao Acadêmico o desenvolvimento de recursos como o cognitivo, 

psicomotor e afetivo; 

XV – possibilitar o aperfeiçoamento em técnicas e habilidades indispensáveis ao exercício de 

atos médicos básicos; 

XVI – possibilitar a visão acerca das responsabilidades e deveres éticos do médico, perante o 

paciente, a instituição de saúde na qual atua e a comunidade, dosando também a consciência 

quanto às limitações do profissional e da finitude da vida; 

XVII – promover o aperfeiçoamento, ou aquisição, de atitudes adequadas à assistência aos 

pacientes. 

XVIII – promover o aperfeiçoamento, ou a aquisição, de atitudes adequadas à assistência aos 

pacientes, capacitando-o para comunicar e lidar com os múltiplos aspectos da relação médico-

paciente; 

XIX – propiciar a apuração do raciocínio lógico requerido no diagnóstico e nas condutas 

médicas; 

XX – propiciar a formação de um médico com visão geral e capacidade para distinguir a  

gravidade maior ou menor de uma condição patológica e tratar os casos em que a sua 

competência primária é hábil para tal; 

XXI – propiciar experiências em atividades resultantes da interação escola médica-

comunidade, pela participação em trabalhos fora dos ambientes hospitalares, ou de campo; 

XXII – propiciar treinamento eminentemente prático, tutorado e supervisionado nas grandes 

áreas médicas (art. 7.º deste Regimento), visando capacitar o profissional para atender às 

necessidades de cuidados da saúde mais prevalentes na população. 
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CAPÍTULO IV 

DAS OBRIGAÇÕES E COMPETÊNCIAS DA FASAI  

 

Art. 12. A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, por si ou pela sua Mantenedora, celebrará 

convênio com instituição de saúde que a credencie a ser instituição concedente de Estágio ou 

Internato. 

 

Art. 13. A FASAI é responsável pela contratação de seguro contra acidentes pessoais em 

favor do Acadêmico/Estagiário/Interno, de forma alternativa e segundo a sua escolha: 

I - individual, em nome de cada Acadêmico/Estagiário/Interno; 

II – coletiva, sendo a contratação englobando todos os Acadêmicos que tiverem a qualidade 

de Estagiário/Interno com regular frequência do Programa de Internato. 

Parágrafo único. A FASAI não será responsável pela contratação de seguro contra acidentes 

pessoais em favor do Acadêmico/Estagiário/Interno quando o Acadêmico/Estagiário/Interno: 

I – estiver em licença ou tratamento excepcional deferidos; 

II – não fizer ou não renovar a matrícula nos períodos em que o estágio curricular obrigatório 

seja disciplina curricular; 

III – for reprovado em etapas que terão que ser cumpridas após o período normal de 

integralização do Curso. 

 

Art. 14. São também obrigações da FASAI: 

I – avaliar as instalações da parte concedente e sua adequação à formação profissional do 

Acadêmico/Estagiário/Interno;  

II - exigir do Acadêmico/Estagiário/Interno, ao término do estágio as listas de presença, 

devidamente vistadas pelo Preceptor,  

III – exigir do Acadêmico/Estagiário/Interno o cumprimento do regime disciplinar previsto no 

regimento interno da instituição concedente; 

IV – fornecer declaração de que o Acadêmico/Estagiário/Interno está matriculado e 

frequentando regularmente o Curso de graduação, se o Acadêmico o requerer; 

V – indicar um Professor para atuar como Preceptor e responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do Acadêmico/Estagiário/Interno;  

VI – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, especialmente do plano de atividades 

acordado, encaminhando o Acadêmico/Estagiário/Interno para outro local, no caso de 

desrespeito às suas cláusulas e condições. 

 

Art. 15. É da competência da Central de Benefícios da FASAI, ou órgão correspondente, 

dentre outras: 

I – cumprir e fazer cumprir este Regulamento.  

II – orientar os Acadêmicos, em conjunto com os professores responsáveis, na escolha ou 

indicação do campo de estágio;  

III – manter serviço de documentação sobre o estágio curricular e organizar um cadastro de 

entidades e campos de atuação, bem como programas institucionais que poderão se tornar em 

futuros campos de estágio; 

IV – prover, juntamente com os respectivos responsáveis, todas as informações aos 

estagiários, distribuindo orientações, resolvendo problemas e sugerindo soluções para um 

desempenho eficiente. 

 

Art. 16. É da competência da Secretaria Acadêmica da FASAI, ou órgão correspondente: 
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I – apresentar, sempre que solicitado, informações sobre o andamento dos estágios;  

II – cumprir e fazer cumprir este Regulamento; 

III – receber requerimentos dos Acadêmicos/Estagiários/Internos, e dar andamento aos 

procedimentos correspondentes. 

 

 

CAPÍTULO V 

DA COMISSÃO DE INTERNATO 

 

Art. 17. O Internato terá uma Comissão, denominada Comissão de Internato, assim 

constituída: 

I – um Professor, indicado pela Direção da FASAI, que será seu Presidente; 

II – um Professor de cada uma das áreas do Internato (art. 7.º deste Regulamento), eleito pelos 

seus pares, podendo a eleição ser por simples aclamação; 

III – um discente de graduação matriculado em semestre letivo do internato, eleito pelos seus 

pares; 

IV – um servidor técnico-administrativo, que exercerá cumulativamente a função de 

secretário. 

§ 1.º A indicação do Presidente poderá recair em Professor que integre uma das áreas do 

Internato (art. 7.º deste Regulamento), não impedindo que haja o representante da 

correspondente área eleito pelos seus pares. 

§ 2.º O mandato dos membros da Comissão de Internato, descritos nos incisos I, II e IV do 

caput do presente artigo, será de três anos, podendo serem os membros reconduzidos por 

igual período. 

§ 3.º O mandato do representante discente, inciso III do caput do presente artigo, será de um 

ano. 

 

Art. 18. A eleição do discente, conforme inciso III do caput do artigo 17 do presente 

Regulamento, será com um suplente, que poderá ser, conforme Edital a ser lançado pela 

Coordenação do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna: 

I – inscrito em chapa juntamente com o titular; 

II – o segundo mais bem votado entre os candidatos. 

§ 1.º O Edital, a ser lançado pela Coordenação do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, poderá prever que o suplente deverá estar cursando até o Décimo 

Período, para que eventual substituição se dê até o término do seu Curso e, no caso se ser o 

suplente o segundo mais bem votado, deverá este segundo mais bem votado acumular essa 

condição.  

§ 2.º O suplente eleito substituirá: 

I – interinamente, em reuniões ordinárias e extraordinárias, quando a ausência do titular 

estiver programada ou, de última hora, houver possibilidade de comparecimento do suplente;  

II – definitivamente, em caso de o titular completar o Curso, não renovar a matrícula, desistir 

do Curso ou, por qualquer motivo, não continuar no exercício da condição de represente 

discente junto à Comissão de Internato. 

 

Art. 19. A Comissão de Internato reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, em caráter 

extraordinário, quando for convocada pelo Presidente do Internato ou por dois terços dos seus 

membros, devendo, em qualquer caso, ser publicada a pauta a ser discutida. 
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§ 1.º As reuniões serão iniciadas com a presença, em primeira convocação, de membros que 

somem o primeiro número inteiro após a metade dos seus membros, e, em segunda 

convocação, com qualquer número de presentes. 

§ 2.º A segunda convocação acontecerá trinta minutos após o horário fixado para a primeira 

convocação e, para que seja instalada a reunião em segunda convocação, sequer há 

necessidade de constar a ordem das convocações nos editais ou convites de convocação.  

§ 3.º As deliberações ou decisões da Comissão de Internato serão tomadas pelos votos 

favoráveis de mais da metade de seus membros presentes à reunião. 

 

Art. 20. Compete à Comissão de Internato: 

I – analisar solicitações de abonos de ausências de Acadêmicos/Estagiários/Internos; 

II – apoiar os Preceptores no exercício de suas atribuições; 

III – aprovar os Planos de Ensino das diversas áreas do Internato, em conjunto com o 

Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

IV – identificar e solucionar os problemas existentes no Internato; 

V – propor medidas com a finalidade de aperfeiçoar o processo pedagógico do Internato; 

VI – supervisionar, acompanhar e avaliar a execução dos Planos de Ensino; 

VII – zelar pelo cumprimento da legislação relativa ao Internato, do Regimento Interno da 

FASAI, deste Regulamento e das normas de organização e funcionamento das instituições 

onde ocorre o Internato. 

 

Art. 21. Compete ao Presidente da Comissão de Internato exercer as seguintes atribuições: 

I – articular-se com o Coordenador do Curso de Medicina ou o Diretor da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna, dependendo do caso e segundo a sua óptica, visando dirimir dúvidas no 

cumprimento da legislação relativa ao Internato; 

II – articular-se com os Supervisores das áreas que atuam no Programa de Internato, visando 

aperfeiçoar o processo de formação e qualificação profissional; 

III – comunicar ao Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna as transgressões disciplinares cometidas por discentes, para as providências cabíveis; 

IV – conduzir os processos de avaliação do Programa de Internato; 

V – convocar e presidir as reuniões da Comissão de Internato; 

VI – elaborar relatório anual das atividades da Comissão de Internato, para efeito de 

encaminhamento ao Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna; 

VII – informar, semestralmente, ao Coordenador do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna sob o desenvolvimento do Internato; 

VIII – manter um sistema de informações relativas ao acompanhamento e desenvolvimento 

do Internato. 

 

Art. 22. As faltas ou impedimentos do Presidente do Internato, as reuniões serão presididas 

por outro docente devidamente escolhido pelos demais membros, e, sendo possível, recairá no 

membro docente do Internato, sucessivamente: 

I – com maior tempo de docência no Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna; 

II – com maior tempo de docência no Cursos de Medicina; 

III – mais idoso. 
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CAPÍTULO VI 

DOS SUPERVISOR DE ESTÁGIOS 

 

Art. 23. O Supervisor de Estágio é responsável pela coordenação, acompanhamento, 

supervisão, controle e avaliação supervisão de todos os trabalhos e atividades relacionados ao 

estágio curricular obrigatório no âmbito do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna.  

 

Art. 24. O Supervisor de Estágio do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna é nomeado pelo Coordenador de Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna dentre os Professores do Curso. 

 

Art. 25. Compete ao Supervisor de Estágio do Curso de Medicina da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna: 

I – acompanhar, implementar e fazer cumprir o cronograma de estágio em consonância com o 

calendário escolar do Programa de Internato e da FASAI, com destaque quanto ao sistema de 

reposição de faltas às atividades por parte dos Acadêmicos/Estagiários/Internos; 

II – acompanhar o desenvolvimento e avaliação da realização do Programa de Internato por 

meio dos relatórios emitidos pelos Preceptores;  

III – apresentar ao Coordenador do Curso o conteúdo estabelecido de reposição de carga 

horária;  

IV – apresentar proposta de alteração para as presentes normas de estágio curricular; 

IV – apresentar, semestralmente, o relatório de atividades, encaminhando-o ao Coordenador 

do Curso de Medicina da FASAI; 

V – centralizar os trabalhos de colaboração do Coordenador de Curso de Medicina, dos 

Preceptores e dos membros a Comissão de Internato com o fim de elaborar o Manual do 

Programa de Internato do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

VI – cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento e demais decisões da FASAI; 

VII – dar conhecimento aos Acadêmicos/Estagiários/Internos das normas, os procedimentos e 

os critérios de avaliação do Estágio; 

VIII – elaborar e entregar porta-fólio, contendo as fichas e relatórios elaborados pelos 

estagiários no decorrer dos estágios, na Coordenação do Curso, para conferência e 

arquivamento de todos os documentos referentes às atividades de estágio curricular 

obrigatório; 

IX – elaborar Plano de Atividades estabelecendo teoria e prática, de acordo com as exigências 

da formação profissional; 

X – fixar prazo para a entrega do relatório final do desenvolvimento da etapa do Estágio 

Curricular; 

XI – manter atualizado os convênios de estágio;  

XII – manter organizada a documentação de cada Acadêmico/Estagiário/Interno;  

XIII – organizar e supervisionar as atividades de Estágio Curricular Supervisionado;  

XIV – orientar ao Acadêmico/Estagiário/Interno, fornecendo-lhe, subsídios para a formulação 

de projetos e relatórios;  

XV – orientar ao Coordenador do Curso de Medicina da FASAI e à Secretaria Acadêmica 

quanto à documentação necessária para a realização do estágio curricular obrigatório; 

XVI – participar das reuniões com a Coordenação do Curso para avaliar o desenvolvimento 

do Estágio;  
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VXII – promover o registro da carga horária cumprida em cada etapa do Estágio bem como 

avaliar as a habilidades de competências do Acadêmicos/Estagiários/Internos;  

XVIII – promover reunião com Acadêmicos/Estagiários/Internos, instituição concedentes de 

estágio, e Coordenação do Curso de Medicina da FASAI, quando entender necessário; 

XIX – registrar frequência e resultado da avaliação do Estágio, encaminhando, no prazo 

estabelecido, à Coordenação do Curso;  

XX – registrar qualquer intercorrência identificada no desenvolvimento do Estágio;  

XXI – visitar as unidades concedentes de estágio, com o fim de supervisionar tanto as 

condições para exercício do Programa de Internato quanto as próprias atividades dos 

Acadêmicos/Estagiários/Internos e dos Preceptores. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DOS SUPERVISORES DE CADA ÁREA 

 

Art. 26. Cada grande área do Internato (art. 7.º deste Regulamento) terá um Supervisor que 

terá as seguintes atribuições: 

I – coordenar as reuniões dos Preceptores; 

II – liderar, acompanhar, controlar e avaliar a execução do Internato, em sua respectiva área 

de atuação; 

III – orientar os Acadêmicos/Estagiários/Internos em relação às suas atividades, seus direitos 

e deveres; 

IV – prestar informações em relação ao desenvolvimento do Internato. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DOS PRECEPTORES 

 

Art. 27. Os Preceptores serão os professores e profissionais médicos que atuam em cada área, 

e serão indicados pela Instituição concedente do estágio à Comissão do Internato. 

Parágrafo único. Compete aos Preceptores: 

I – acompanhar e avaliar o desempenho dos Acadêmicos/Estagiários/Internos em suas 

atividades teóricas e práticas; 

II – apresentar, quando necessário, com o Supervisor de Estágio, relatório, ainda que verbal, 

acerca do desempenho insuficiente ou inadequado do Acadêmico/Estagiário/Interno durante 

as atividades;  

III – coordenar as reuniões e demais eventos programados com os 

Acadêmicos/Estagiários/Internos; 

IV – cumprir e fazer cumprir o Programa do Internato; 

V – cumprir e fazer cumprir o Termo de Compromisso de Estágios, zelando, inclusive, pelo 

não extrapolamento das regras nele estabelecidas; 

VI – executar, em conjunto com os representantes dos Acadêmicos/Estagiários/Internos, o 

Programa de Internato; 

VII – exercer as atividades visando à formação profissional do Acadêmico/Estagiário/Interno, 

considerando as dimensões teórico-metodológica, ético-política e técnico-operativa; 

VIII – participar de reunião com o Supervisor de Estágio e com a Unidade Concedente de 

Estágio;  
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IX – prestar informações ao Supervisor da sua Área sobre o desenvolvimento das atividades 

programadas. 

X – prestar informações, quando solicitadas, ao Supervisor de Estágio, acerca das atividades 

ou do Acadêmico/Estagiário/Interno; 

XI – propor ao Supervisor de Estágio o desligamento do Acadêmico/Estagiário/Interno do 

Programa de Internato, com as justificativas por escrito.  

 

Art. 28. A avaliação dos Acadêmicos/Estagiários/Internos, quanto à realização das atividades 

do Programa de Internato, terá participação do Preceptor. 

Parágrafo único. O Preceptor emitirá relatório, a ser encaminhado ao Supervisor de Estágio, 

narrando as atividades desenvolvidas pelo Acadêmico/Estagiário/Interno da sua área de 

atuação e emitindo um Parecer, quanto ao aproveitamento, especificando, dentre outros 

pontos: 

I – a demonstração de grau de interesse no desempenho das atividades; 

II – a frequência e assiduidade; 

III – a nota, de zero a cem, que, em seu entender, deve ser atribuída ao 

Acadêmico/Estagiário/Interno; 

IV – a qualidade das atividades desenvolvidas pelo Acadêmico/Estagiário/Interno. 

 

 
CAPÍTULO IX 

DO CAMPO DE ESTÁGIO 

 

Art. 29. O estágio curricular obrigatório é desenvolvido junto a órgãos do serviço público, 

junto a Unidades do Sistema Único de Saúde, ou junto a empresa privada ou de economia 

mista, que desenvolvam atividades relacionadas às habilitações pretendidas, segundo a opção 

do estagiário.  

§ 1.º O Programa de Internato somente poderá se realizar em unidades que tenham condições 

de proporcionar experiência prática na linha de formação considerada, e que aceite o 

estagiário e se comprometa a supervisionar suas atividades, devidamente explicitado nos 

termos de cooperação e de compromisso.  

§ 2.º O desenvolvimento do Programa de Internato será realizado por meio de convênio entre 

a instituição de saúde e a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna ou sua Mantenedora, 

conforme estabelecem as Diretrizes Curriculares dos Cursos de Medicina, a Resolução 

CNE/CES n.º 4, de 7 de novembro de 2001, e a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

§ 3.º Em casos especiais, tendo o Acadêmico requerido e Coordenador do Curso de Medicina 

da FASAI deferido, o Acadêmico poderá estagiar na própria empresa ou órgão público em 

que trabalha, ou ainda em campos avançados, em programas especiais de extensão, sempre de 

acordo com as oportunidades oferecidas e garantida a sua supervisão, e condicionado ao 

convênio definido no § 2.º deste artigo. 

§ 4.º Em casos especiais, analisados, discutidos e aprovados pelo Colegiado do Curso de 

Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, poderá ser realizado, pelo Acadêmico, o 

Programa de Internato em forma de ação comunitária sem que a Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna ou sua Mantenedora tenham celebrado convênio.   

 

Art. 30. As condições operacionais estabelecidas no termo de convênio são de competência 

da Comissão de Internato que considerará, para cadastramento das instituições prestadoras de 

serviços médicos, os seguintes critérios e/ou exigências:  
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I – comprovação de funcionamento regular e existência de condições técnicas e científicas 

compatíveis com as exigências da formação a ser dispensada ao estagiário;  

II – existência de pessoal médico capacitado para exercer a função de Preceptor;  

III – existência de Programa de Residência Médica reconhecido na área de estágio.  

IV – localização da instituição de saúde, do campo de estágio, preferencialmente no Estado da 

Bahia. 

Parágrafo único. A Comissão de Internato deverá, a cada ano, reexaminar a possibilidade de 

continuidade da manutenção do convênio, levando-se em consideração: 

I – a manutenção das condições existentes quando da celebração do convênio; 

II – a implantação de condições necessárias, convencionadas quando da celebração do 

convênio; 

III – eventuais melhorias fora dos ajustes fixados como necessários. 

 

 
CAPÍTULO X 

DO INGRESSO NO INTERNATO 

 

Art. 31. O Acadêmico do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna, ao 

requerer a sua matrícula nos nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo períodos, 

estará, automaticamente, inscrevendo-se no Programa de Internato. 

Parágrafo único. Somente estará apto a cursar o Programa de Internato o Acadêmico que 

tenha cursado todas, e aprovado em todas, as disciplinas curriculares até o oitavo período, 

inclusive, ainda que se trate de créditos de disciplinas optativas, eletivas ou outras 

denominações, constantes da estrutura curricular até o referido oitavo período. 

 

Art. 32. Para o desenvolvimento do Programa de Internato, o Acadêmico deverá apresentar à 

Secretaria Acadêmica da FASAI, o Termo de Compromisso de Estágio celebrado entre ele e a 

instituição de saúde que o receberá. 

 

Art. 33. Ao Acadêmico que exercer atividades profissionais na condição de empregado, 

autônomo ou voluntariado, cujas atividades estão em áreas correlatas ao Curso, fica vedado o 

aproveitamento dessas atividades, por mais compatíveis que sejam com o Programa de 

Internato, como substitutas da carga horária exigida para o estágio curricular obrigatório, 

denominado Programa de Internado, ou como substitutas do próprio Programa.  

 

 

CAPÍTULO XI 

DOS ACADÊMICOS/ESTAGIÁRIOS/INTERNOS 

Seção I 

Das Disposições Iniciais Quanto ao Capítulo 

 

Art. 34. O Acadêmico, até a última semana de aulas do Oitavo Período do Curso de Medicina 

da FASAI, deverá apresentar à Secretaria Acadêmica da FASAI o Termo de Compromisso de 

Estágios celebrado entre ele e uma instituição de saúde, com a qual a Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna ou sua Mantenedora tenham convênio, ou com quem poderá celebrar 

convênio, para o exercício do estágio curricular obrigatório, no formato aqui denominado 

Programa de Internato. 
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Art. 35. A realização do estágio curricular, por parte do Acadêmico/Estagiário/Interno, não 

acarreta vínculo empregatício de qualquer natureza, ressalvado o que dispuser a legislação 

providenciaria, devendo o estagiário, em qualquer hipótese, estar segurado contra acidentes 

pessoais.  

Parágrafo único. O Acadêmico/Estagiário/Interno pode receber bolsa, ou outra forma de 

contraprestação que venha a ser acordada com: 

I – Administração Pública; 

II – a instituição concedente do estágio; 

III – entidades ou empresas privadas; 

IV – órgãos de fomento. 

 

Art. 36. As atividades de estágio a serem cumpridas pelo Acadêmico/Estagiário/Interno 

devem ser compatíveis com o seu horário escolar e da instituição concedente do estágio. 

 

Art. 37. As atividades do Programa de Internato, por serem de prática e de exercício 

exclusivo com a presença física do Acadêmico/Estagiário/Interno, devem ter carga a horária 

prevista no currículo pleno cumprida integralmente pelo Acadêmico/Estagiário/Interno, não 

sendo possível: 

I – abono de faltas; 

II – exercício de atividades domiciliares ou fora do ambiente da instituição concedente do 

estágio; 

III – licenças e tratamentos excepcionais. 

Parágrafo único. As faltas deverão ser repostas, na forma deste Regulamento.  

 

 

Seção II 

Da Escala 
 

 

Art. 38. A escala de estágio curricular obrigatório será definida pelo Coordenador do Curso 

em conjunto com Supervisor de Estágio no primeiro dia do estágio. 

Parágrafo único. Da elaboração da escala, participarão, com direito a discussão, voz e voto, 

os representantes dos Acadêmicos, de cada área prevista no art. 7.º deste Regulamento.  

 

Art. 39. O estagiário deverá realizar o Programa de Internato no prazo estabelecido na escala, 

vedada a prorrogação ou antecipação do estágio, exceto em casos excepcionais, mediante 

comprovação junto ao Supervisor de Estágio e ao Coordenador do Curso de Medicina da 

FASAI, que analisarão caso a caso e terão como padrão inicial os casos de:  

I – compromissos eleitorais e/ou judiciais; 

II – doença infectocontagiosa; 

III – óbito de cônjuge ou companheiro(a); 

IV – óbito de parentes em linha colateral até segundo grau; 

V – óbito de parentes em linha reta; 

VI – óbito de parentes por afinidade em primeiro grau; 

VII – hospitalização própria ou de pessoas descritas nos incisos II a VI deste artigo;  

VIII – participação em eventos científicos específicos da área de Medicina. 
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Seção III 

Das Faltas, da Reposição das Atividades e da Reprovação por Faltas 

 

 

Art. 40. Para reposição do estágio curricular obrigatório, o Acadêmico/Estagiário/Interno 

deverá protocolizar requerimento junto à Secretaria Acadêmica, acompanhado de 

documento(s) comprobatório(s), sendo aceitos: 

I – atestado de óbito; 

II – certificado de participação em evento de cunho científico, em caso excepcional de 

reposição posterior à falta);  

III – comprovante de inscrição em evento científico, quando se tratar solicitação antecipada 

de reposição; 

IV – convocação ou intimação do Poder Judiciário, do Ministério Público de Delegacia de 

Polícia; 

V – laudo médico e/ou atestado médico ou odontológico, juntamente com a ficha de 

atendimento da instituição com o número de registro no órgão. 

§ 1.º O requerimento deverá ser protocolizado com antecedência ao acontecimento do motivo, 

sempre que a situação permitir, ou no prazo de 48 (quarenta e oito) horas da data do início da 

ausência; 

§ 2.º O requerimento poderá ser feito pelo próprio interessado ou por qualquer pessoa, sem 

necessidade de procuração. 

§ 3.º O Supervisor de Estágio deferirá ou indeferirá o requerimento no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, após o qual a Secretaria Acadêmica dará continuidade ao procedimento.  

 

Art. 41. As faltas, mesmo justificadas na forma do art. 40 deste Regulamento, e até o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária da etapa, deverão ser repostas conforme 

escala elaborada pelo Supervisor de Estágio. 

 

Art. 42. A reposição das atividades de Estágio Curricular acontecerá somente após 

autorização pelo Supervisor de Estágio e o pagamento, por parte do 

Acadêmico/Estagiário/Interno requerente, da taxa estipulada pela Secretaria Acadêmica. 

 

Art. 43. As faltas às atividades que ultrapassarem o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da 

carga horária da etapa já representam a reprovação direta na correspondente etapa. 

Parágrafo único. Será igualmente reprovado na correspondente etapa o 

Acadêmico/Estagiário/Interno que, tendo faltado a até 25% (vinte e cinco por cento) da carga 

horária da etapa, não fizer a reposição a contento, conforme relatório do Preceptor ou do 

Supervisor de Estágio. 

 

Art. 44. A reprovação em mais de uma das etapas de Estágio trará para o 

Acadêmico/Estagiário/Interno a condição de automaticamente reprovado, sem direito à 

reposição, devendo cursar: 

I – a única etapa em que foi reprovado e a etapa correspondente ao período, em horário 

distinto ao da realização do estágio da etapa corrente, quando se tratar de reprovação no 

durante a realização do primeiro ou segundo campos de estágio; 

II – as etapas em que foi reprovado e a etapa correspondente ao período, em horário distinto 

ao da realização do estágio da etapa corrente, quando se tratar de reprovação no durante a 

realização do primeiro ou segundo campos de estágio; 
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III – a(s) etapa(s) na(s) qual(is) foi reprovado no semestre letivo seguinte, quando a 

reprovação se der em etapas do terceiro campo de estágio. 

 

Art. 45. A Acadêmica/Estagiária/Interna gestante terá seus direitos resguardados de acordo 

com a Lei, e com a Resolução FASAI que cuida do Tratamento Especial, e as atividades de 

estágio/internato perdidas durante o período de licença serão repostas após o prazo da licença, 

observando: 

I – em havendo compatibilidade de tempo e horários, concomitantemente com outras 

atividades acadêmicas; 

II – de forma isolada, e como condição para colação de grau, quando não houver 

compatibilidade com o exercício das demais atividades acadêmica. 

 

 

Seção IV 

Dos Direitos 

 

Art. 46. Aos Acadêmicos regularmente matriculados no Programa de Internato, são 

assegurados os seguintes direitos: 

I – escolher o local para a realização do seu estágio, formalizando o instrumento jurídico e sua 

caracterização, para aprovação pelos responsáveis; 

II – promover e organizar eventos na FASAI, com autorização prévia da FASAI; 

III – tomar ciência, de qualquer acusação que lhe for feita; 

IV – ser tratado com respeito, atenção e urbanidade por seus colegas e servidores do 

estabelecimento; 

V – utilização da estrutura da FASAI, de acordo com as diretrizes curriculares, nas atividades 

do Internato, de forma adequada e digna; 

VI – votar e ser votado para representante de Acadêmicos/Estagiários/Internos. 

 

Art. 47. Os Acadêmicos/Estagiários/Internos elegerão um representante, em votação direta, 

nominal e secreta, para integrar a Comissão de Internato. 

§ 1.º A eleição será conforme Edital a ser elaborado pela Comissão de Internato e, na primeira 

formação após o início das atividades do Programa de Internato, pelo Coordenador do Curso 

de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

§ 2.º No Edital, poderá constar, alternativamente, que o representante dos discentes o 

Acadêmico/Estagiário/Interno será: 

I – o que tiver o maior número de votos, ficando o segundo mais bem votado com a condição 

de suplente; 

II – que o suplente deve se candidatar em chapa juntamente com o candidato a representante 

titular; 

III – que o suplente deve se candidatar em chapa isolada, exclusivamente na condição de 

candidato a suplente de representante. 

§ 3.º O mandato do representante discente junto à Comissão de Internato será de um ano, a 

contar da data da posse. 

§ 4.º Os detalhes quanto à eleição constarão do Edital. 

 

Art. 48. O representante dos discentes, junto à Comissão de Internato, terá direito a voz e 

voto, competindo-lhe exercer as seguintes atribuições: 
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I – acompanhar a elaboração do Plano de Ensino, da área que representa, pelo Supervisor de 

Área, com colaboração dos Preceptores (art. 8.º deste Regulamento);  

II – participar ativamente das reuniões da Comissão de Internato, exercendo todos os poderes 

e assumindo os deveres dos integrantes desta referida Comissão; 

III – reunir-se, semestralmente, com os Acadêmicos/Estagiários/Internos para efeito de 

conhecimento do desenvolvimento do Programa; 

IV – submeter à apreciação e aprovação da Comissão de Internato as reivindicações dos 

Acadêmicos/Estagiários/Internos. 

 

Art. 49. O Acadêmico/Estagiário/Interno terá um período de quatro semanas de férias, 

mediante escala determinada pela Comissão de Internato. 

 

Seção V 

Dos Deveres 

 

Art. 50. São deveres dos Acadêmicos/Estagiários/Internos: 

I – apresentar conduta e comportamento inerentes ao exercício profissional; 

II – apresentar-se convenientemente trajado, com crachá e jaleco para desenvolvimento das 

atividades;  

III – cumprir as disposições contidas neste Regulamento, no Regimento e nas normas 

didático-pedagógicas e administrativas da FASAI; 

IV – cumprir as normas de organização e funcionamento, as normas de segurança de trabalho 

e o regime disciplinar das Instituições concedentes do Internato; 

V – cumprir as normas relacionadas à ética e pesquisa com seres humanos tanto da FASAI 

quanto da Instituição concedente do Estágio;  

VI – cumprir horários estabelecidos, bem como dos plantões que lhes forem destinados;  

VII – cumprir o calendário da FASAI, referente ao Internato; 

VIII – cumprir o estabelecido no Termo de Compromisso de Estágios;  

IX – cumprir os prazos previstos para a entrega dos relatórios, parcial e final; 

X – dedicar-se aos estudos e às atividades programadas; 

XI – elaborar e cumprir individualmente o programa de estágio; 

XII – evitar manifestações barulhentas em qualquer recinto da Instituição; 

XIII – frequentar integralmente todas as atividades programadas para o Internato, como 

cursos, reuniões e outros eventos incluídos no Programa de Internato, não sendo permitido, 

sob hipótese alguma, o abono de faltas; 

XIV – manter comportamento compatível, de acordo com o nível de aprendizado, respeitando 

as orientações do Professor Supervisor e normas técnicas e administrativas da Instituição 

Concedente; 

XV – não portar e/ou consumir cigarros e drogas ilícitas, seja nos ambientes da Instituição 

concedente de Estágio ou nos intervalos das atividades; 

XVI – não manter qualquer tipo de relação pessoal afetiva com o paciente/cliente e ou 

funcionário do local de estágio durante o período de realização do estágio, mesmo que o 

estagiário já o conheça previamente;  

XVII – recusar qualquer tipo de gratificação pelo trabalho prestado em campo de práticas;  

XVIII – relacionar-se de forma ética e cortês para com os pacientes, docentes, técnicos-

administrativos, colegas e demais colaboradores da FASAI e da Instituição concedente do 

estágio; 
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XIX – responsabilizar-se pelo reparo ou substituição de qualquer material, utilizado durante a 

realização do estágio, ao qual danificar por culpa ou dolo; 

XX – ter pleno conhecimento do Regulamento do Estágio e dos prazos estabelecidos;  

XXI – tratar com respeito seu Supervisor de Estágio, Supervisor de Estágio, Coordenador de 

Curso, demais profissionais alocados em seu campo de estágio, bem como os colegas de 

estágio;  

XXII – tratar o paciente/cliente com respeito, sem preconceitos e ou preferências de qualquer 

natureza; 

XXIII – zelar pela utilização de equipamentos que lhe forem confiados;  

XXIV – cumprir outras obrigações que lhe forem indicadas no desenvolvimento das 

atividades.  

 

Art. 51. O estagiário que cometer infrações éticas e morais estará sujeito às penalidades 

estabelecidas no Regimento da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna e pelo Código de Ética 

da Profissão.  

 

Art. 52. Os erros técnicos de natureza grave, cometidos pelo acadêmico-estagiário no 

desempenho de atividades serão examinados e avaliados pelo Coordenador de Curso ou pelo 

Supervisor de Estágio, estabelecendo penalidade a ser aplicada.  

 

Art. 53. O estágio curricular obrigatório de Acadêmicos/Estagiários/Internos estrangeiros 

regularmente matriculados na FASAI deverá observar: 

I – as disposições da Lei 6.815, de 19 de agosto de 1980 (Estatuto do Estrangeiro); 

II – as normas de cunho didático-pedagógico e administrativas da FASAI; 

III – as normas descritas neste Regulamento; 

IV – o prazo do visto temporário de Acadêmicos/Estagiários/Internos; 

V – o Regimento Interno da FASAI.  

 

Art. 54. É vedado ao Acadêmico/Estagiário/Interno assinar qualquer documento médico para 

fins legais. 

 

Seção VI 

Do Processo de Avaliação do Estágio/Internato  
 

Art. 55. É obrigatória a frequência integral em todas as atividades programadas para o 

Programa de Internato.  

Parágrafo único. A ausência do Acadêmico/Estagiário/Interno às atividades deverão ser 

reposta, na forma do presente Regulamento. 

 

Art. 56. A avaliação é parte integrante do processo pedagógico, devendo ser efetivada sob 

dois enfoques: 

I – avaliação dos Acadêmicos/Estagiários/Internos; 

II – avaliação do Programa de Internato. 

 

Art. 57. Os Acadêmicos/Estagiários/Internos serão avaliados, quanto às competências, 

habilidades e atitudes, pelo Supervisor de Estágio com fundamento: 

I – nos relatórios emitidos pelos Preceptores; 

II – nos eventuais relatórios dos Supervisores das grandes áreas (art. 7.º deste Regulamento). 
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Parágrafo único. O processo avaliativo constará de ficha individual para cada 

Acadêmico/Estagiário/Interno, em fichas organizadas e visadas pelo Supervisor de Estágio, 

que serão enviadas à Secretaria Acadêmica ao fim de cada etapa, para o fim de lançamento do 

resultado das avaliações. 

 

Art. 58. Os Acadêmicos/Estagiários/Internos serão submetidos aos seguintes instrumentos e 

modalidades de avaliação: 

I – das competências, habilidades e atitudes; 

II – de aprendizagem, no final de cada fase do internato; 

III – diagnóstica; 

IV – Trabalho de Curso. 

 

Art. 59. O processo de avaliação do estagiário deve levar em conta, obrigatoriamente, a 

assiduidade e a produtividade ou aproveitamento estagiário, seu aproveitamento nas 

atividades desenvolvidas, suas dificuldades, seu interesse, suas habilidades, suas propostas e o 

seu processo de formação 

 

Art. 60. Tem natureza avaliativa a emissão, pelo Acadêmico/Estagiário/Interno, de um 

relatório das suas atividades como Estagiário/Interno, a ser remetido ao Supervisor de 

Estágio. 

Parágrafo único. As normas para elaboração do relatório serão fixadas pelo Supervisor de 

Estágio e somente poderão ser alteradas com vigência previstas para a próxima etapa de 

processo avaliativo. 

 

Art. 61. A nota mínima exigida para aprovação será 70 (setenta) pontos, na média final, em 

escala que varia de zero a cem, excluindo-se a avaliação diagnóstica. 

§ 1.º Durante as atividades do internato nos Nono, Décimo e Décimo Segundo Períodos do 

Curso de Medicina da FASAI, haverá avaliações de competência, habilidades e atitudes que 

comporão a nota final juntamente com a avaliação de aprendizagem. 

§ 2.º No Décimo Primeiro Período, além dos processos avaliativos descritos no parágrafo 1.º 

do presente artigo, haverá, por acréscimo, a elaboração, por parte do 

Acadêmico/Estagiário/Interno, de um Trabalho de Curso. 

§ 3.º A média aritmética da avaliação das competências, habilidades e atitudes e da avaliação 

da aprendizagem teórica ao fim de cada programa do estágio, e do Trabalho de Curso quando 

for o caso, comporá a nota final. 

§ 4.º Em casos de nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos, na média final, o 

Acadêmico/Estagiário/Interno será aprovado de forma direta. 

§ 5.º Em casos de nota inferior igual ou superior a 50 (cinquenta) pontos, mas inferior a 70 

(setenta) pontos, na média final, o Acadêmico/Estagiário/Interno será submetido a nova 

avaliação sendo que, não obtendo nota igual ou superior a 70 (setenta) pontos, será reprovado. 

§ 6.º Em casos de nota inferior a 50 (cinquenta) pontos, na média final, o 

Acadêmico/Estagiário/Interno estará reprovado. 

 

Art. 62. Será reprovado o Acadêmico/Estagiário/Interno que faltar mais do que 25% (vinte e 

cinco) das atividades do Programa de Internato, não considerando faltas, para este efeito, 

quando houver reposição, na forma deste Regulamento. 

Parágrafo único. A reprovação por não frequência se dará independentemente de o 

Acadêmico/Estagiário/Interno obter, por qualquer motivo, nota suficiente para aprovação, 
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uma vez que, na forma do Regulamento de Rendimento Escolar da FASAI, a aprovação se dá 

pelo conjunto indissociável de frequência e nota. 

 

Art. 63. A reprovação representa a necessidade de o Acadêmico/Estagiário/Interno repetir as 

atividades da disciplina ou etapa, havendo necessidade de cumprimento das normas referentes 

à matrícula, aproveitamento de estudos, pagamentos e outras regras pertinentes à 

dependência.  

 

Art. 64. A avaliação diagnóstica, com o objetivo de verificar o nível de conhecimento dos 

internos, será realizada pela Comissão de Internato no início de cada fase do Internato e 

constará de prova escrita (pré-teste) sobre os conteúdos que serão desenvolvidos nas 

respectivas fases conforme estabelecido pela Comissão do Internato. 

§ 1.º O Acadêmico/Estagiário/Interno cujos conhecimentos forem considerados insuficientes 

deverão recuperar conteúdos e atualizar conhecimentos durante o Internato, conforme 

programação definida pela Comissão de Internato. 

§ 2.º A avaliação diagnóstica não será critério de aprovação. 

 

Art. 65. A avaliação de competências, habilidades e atitudes será realizada ao longo das 

atividades nas áreas do internato, e constará de: 

I – avaliações práticas e ou teóricas para julgamento da aquisição das habilidades, 

desempenho e competências necessárias à área do Internato específico; 

II – avaliação da conduta ética; 

III – avaliação de frequência, pontualidade, assiduidade, dedicação, interesse e 

responsabilidade. 

 

Art. 66. A avaliação de aprendizagem será realizada no final de cada fase, em data, horário e 

local a serem agendados e comunicados ao Acadêmico/Estagiário/Interno no início do período 

letivo. 

Parágrafo único. As avaliações de aprendizagem serão elaboradas e coordenadas pela 

Comissão de Internato, ou Comissão designada para este fim. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 67. O presente Regulamento se complementa pelo Regimento Interno da Faculdade 

Santo Agostinho de Itabuna e pelos Regulamentos específicos de cada atividade a exemplo 

de: 

I – Aproveitamento de Estudos e Frequência; 

II – Matrícula; 

III – Monitoria; 

IV – Trabalho de Conclusão de Curso; 

V – Tratamento Especial, no que couber. 

 

Art. 68. Os acidentes ocorridos durante o desenvolvimento do Estágio Curricular deverão ser 

comunicados ao Supervisor de Estágio e ao setor responsável da Instituição concedente do 

estágio, obedecendo aos critérios do convênio firmado entre a Instituição e a FASAI.  
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Parágrafo único. O Supervisor de Estágio é o responsável pela adoção das providências 

cabíveis no momento do acidente. 

 

Art. 69. Os casos omissos no presente Regulamento serão resolvidos pelo Supervisor de 

Estágio ou pelo Coordenador do Curso, conforme o caso. 

 

Art. 70. De todas as decisões do Supervisor de Estágios, dos Preceptores, da Comissão de 

Internato, da Coordenação do Curso de Medicina, dos órgãos e setores administrativos da 

FASAI ou do Diretor da FASAI, referentes ao Programa de Internato, caberão recursos, de 

forma sucessiva, para o: 

I – Colegiado do Curso de Medicina da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

II – Conselho Superior da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna. 

 

Art. 74. O presente Regulamento entrará em vigor quando após discussão e análise por parte 

do Colegiado do Curso de Medicina da FASAI, for aprovado pelo Conselho Superior da 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna (FASAI). 

 

 

Itabuna – Bahia, 29 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Presidente do Conselho Superior 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


