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FACULDADE SANTO AGOSTINHO DE ITABUNA (FASAI) 

CONSELHO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO SUPERIOR FASAI N.º 53/2020, de 30 de outubro de 2020. 
 

 

 Aprova a Política de Integração da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

com o Sistema Único de Saúde. 

 

 

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 estabelecer uma política de integração entre a Faculdade e o Sistema Único 

de Saúde – SUS, como forma de atender à realização do desenvolvimento dialógico entre 

serviço, ensino e comunidade; 

 o disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional acerca da integração com o Sistema 

Único de Saúde, 

 

RESOLVE: 

 
 

Art. 1.º Fica APROVADO a Política de Integração da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna com o Sistema Único de Saúde, 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. 

Publicada em 30 de Outubro de 2020. 

 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

 

 

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

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 
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POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 

 

 

 

TÍTULO I 

Disposições Preliminares 

 

 

Art. 1º Esta Política tem por finalidade estruturar a integração educacional e 

assistencial de ações de saúde da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna com o 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

 

Art. 2º A integração com o SUS destina-se às atividades curriculares dos 

componentes curriculares do curso de Medicina da FASAI, às necessidades 

acadêmicas dos alunos para oportunidades de ensino-aprendizagem, Trabalhos 

de Conclusão de Curso e Atividades de Extensão e, ainda, à integração ensino, 

serviço e comunidade. 

 

Art. 3º A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna tem autonomia para realizar 

convênios com as instituições públicas e particulares integradas ao Sistema Único 

de Saúde, dos municípios da Região Sul do Estado da Bahia, beneficiando as 

ações de saúde e de educação em saúde. 

 

Art. 4º A presente Política de Integração com o Sistema Único de Saúde está em 

acordo com o artigo 196, da Constituição da República Federativa do Brasil, ao 

dispor que saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 

Parágrafo único. Os serviços e ações de saúde alcançados pela presente Política 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
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organizado de acordo com a descentralização, com direção única em cada esfera 

de governo; o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais; e a participação da comunidade, nos 

termos da Constituição da República Federativa do Brasil. 

 

Art. 5º Para efeitos dessa Política de Integração, considera-se, ainda, o artigo 199, 

da Constituição da República Federativa do Brasil, especificamente no que se 

refere ao conteúdo normativo pelo qual as instituições privadas poderão participar 

de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 

mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

 

Art. 6º  A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna contribuirá com o sistema único 

de saúde para a realização de suas atribuições, nos termos do artigo 200, da 

Constituição da República Federativa do Brasil, a saber: 

 

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para 

a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 

básico; 

V - incrementar, em sua área de atuação, o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação; 

VI - fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 

nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; 

VII - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 

utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; 

VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
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Capítulo I 

Dos Usuários 

 

Art. 7º Os pacientes assistidos são os beneficiários da assistência a eles ofertada 

e os alunos da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna são os principais 

beneficiários para as ações de aprendizado na assistência à saúde. 

 

 

Capítulo II 

Do Acesso 

 

 

Art. 8º A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna estará integrada, por meio de 

convênios, às Unidades Básicas de Saúde – UBS, para os casos programados, 

com o suporte de referência e contrarreferência. Para os casos de urgência e 

emergência, serão firmados convênios com unidades de pronto-atendimento 

(UPA), com retaguarda dos Hospitais Municipais credenciados pelo SUS, bem 

como com o Serviço de Assistência Médica de Urgência (SAMU), que atua para 

assistência e transporte de pacientes em casos de urgência e emergência. 

 

Parágrafo. O Ambulatório Acadêmico da Faculdade Santo Agostinho será 

integrado à rede de saúde, com funcionamento por meio da Central Municipal de 

Regulação, dispondo de serviços na área da atenção primária à saúde, bem como 

serviços especializados, como ginecologia e obstetrícia, pequenas cirurgias, 

pediatria, cardiologia, dentre outras áreas. 

 

Art. 9º O acesso para os alunos dá-se através do convênio firmado entre as 

Secretarias de Saúde dos Municípios e a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 

que, em comum acordo, distribui os alunos nas diversas unidades, conforme 

planejamento curricular, com a assistência dos Professores e Supervisores de 

Estágio. 
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Capítulo III 

Dos Horários 

 

Art. 10 Os horários são definidos de acordo com as necessidades curriculares de 

cada módulo, organizados em consenso entre a Coordenação do Curso e a 

Secretaria Municipal de Saúde. 

 

 

TÍTULO II 

Das Normas de Elaboração de Convênios 

 

 

Capítulo IV 

Da Solicitação para Convênios 

 

Art. 11 A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna possui minuta de convênio 

padrão que, apresentada aos municípios como referência, adapta-os, de acordo 

com suas peculiaridades, porém sem interferir nos processos de ensino-

aprendizagem, conteúdo, carga horária da disciplina e os fundamentos legais que 

o regem. 

 

 

Capítulo V 

Da Formalização dos Convênios e Execução 

 

Art. 12 Após análise das partes, o termo de convênio é formalizado e assinado 

entre a Secretaria de Saúde do Município, a Direção Geral da instituição e a 

coordenação do curso, a execução se dá cumprindo os termos estabelecidos e 

dentro das diretrizes acadêmicas de cada disciplina, sob o acompanhamento da 

Coordenação do Curso. 
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TÍTULO III 

Da Forma de Execução 

 

Capítulo VI 

Das Normas de Higiene e Segurança 

 

Art. 13 Os municípios conveniados disponibilizam todas as suas redes de atenção 

à saúde e a Faculdade Santo Agostinho de Itabuna propõe a inserção dos alunos 

de acordo com as necessidades educacionais/curriculares de cada período, 

resguardando todos os princípios de higiene e segurança das partes envolvidas 

no processo, respeito às normas sanitárias vigentes e proteção ao meio ambiente. 

 

 

Capítulo VII 

Dos Equipamentos e Insumos 

 

Art. 14 Todos os equipamentos e insumos necessários são disponibilizados pelos 

conveniados, em suas unidades de saúde, pertencendo aos seus quadros de 

patrimônios. 

 

Parágrafo único. Quando da autorização do responsável pela unidade, no 

atendimento ambulatorial, é permitido ao aluno/professor o uso de aparelhos de 

propriedade individual. 

 

 

Capítulo VIII 

Das Competências 

 

Art. 15 Compete ao Diretor Geral da Faculdade Santo Agostinho: 

 

I.   A elaboração e formalização dos convênios perante os municípios; 

II.  O acompanhamento das atividades propostas no termo de convênio, de 

acordo com as necessidades da coordenação do curso; 
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III.  Estabelecer convênios para os alunos regularmente matriculados que 

assegurem sua proteção e assistência, em caso de acidentes pessoais 

 

Art. 16 Compete ao Conveniado: 

I.  Celebrar termo de compromisso com a proponente e o aluno, zelando pelo 

seu cumprimento; 

II.  Oferecer instalações que tenham condições de proporcionar ao estagiário 

ou aluno prática, atividades de aprendizagem técnica, científica, social, 

profissional e cultural; 

III.  Assinar os relatórios e emitir pareceres para fins de avaliação, 

manifestando sobre o desenvolvimento do estágio e desempenho dos 

alunos; 

IV.  Acompanhar para que o convênio estabelecido com a Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna esteja de acordo com as diretrizes do SUS e com a 

Lei n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Lei dos Estágios). 

V. Manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação 

de estágio. 

 

Art. 17 Compete à Coordenação do Curso de Medicina e aos Coordenadores de 

Estágio/Internato da FASAI: 

I.  Definir a escala de alocação e a disponibilidade de horário das unidades 

conveniadas; 

II.  Designar um supervisor de estágio/professor da Faculdade Santo 

Agostinho de Itabuna para acompanhar a execução do programa de estágio 

em cada município, especialmente direcionado ao estágio de Atenção 

Primária à Saúde; 

III.  Designar e acompanhar os supervisores de estágios hospitalares, 

especialmente para as ações de convênios junto aos hospitais; 

IV.  Autorizar ou não a utilização de equipamentos estranhos às atividades; 

V.  Aplicar o cumprimento das resoluções de estágio, de acordo com o 

regimento geral e resoluções da Faculdade Santo Agostinho de Itabuna; 

VI.  Promover o regular acompanhamento dos alunos, relativos à frequência, 

pontualidade, cumprimento dos objetivos curriculares da disciplina e facilitar 
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o relacionamento entre os alunos, médicos e equipes de saúde das 

unidades; 

VII. Fazer uma análise crítica e avaliar propostas de mudanças, no sentido de 

aperfeiçoar os métodos de ensino, os princípios éticos e melhorar a 

capacidade de absorção da aprendizagem pelo aluno; 

VIII. Acompanhar a aplicação das normas de biossegurança. 

 

Art. 18 Compete aos alunos: 

I. Estar regularmente matriculado na instituição de ensino; 

II. Cumprir o planejamento de estágio relacionado a cada disciplina; 

III. Respeitar e cumprir as normas institucionais de estágio; 

IV.  Manter conduta ética, obedecer às normas internas de cada unidade de 

saúde e preservar o sigilo das informações a que tiver acesso; 

V.  Comunicar, de imediato e por escrito, a ocorrência de qualquer fato 

relevante relacionado à realização do estágio e, da mesma forma, a 

interrupção, suspensão ou cancelamento de sua matrícula; 

VI.  Permanecer nas unidades conveniadas devidamente vestido usando o 

jaleco, sem bolsas ou outros utensílios alheios às práticas das atividades; 

VII.  Responsabilizar-se pelos danos causados às instituições e a terceiros, 

durante as atividades desenvolvidas, sejam eles de ordem material ou 

moral; 

VIII.  Tratar de forma cordial e ética os colaboradores das Unidades de Saúde 

conveniadas, em quaisquer circunstâncias, podendo o aluno sofrer 

penalidades determinadas pelo Regimento da Faculdade Santo Agostinho 

de Itabuna. 

 

Parágrafo Único. Os alunos estarão automaticamente de acordo com as normas 

e procedimentos dispostos nesta Política no ato da primeira utilização das 

dependências das Unidades de Saúde conveniadas. 

 

Art. 19 Compete aos Professores/Supervisores de Estágio/Internato: 

I. Cumprir a programação estabelecida pela disciplina/módulo; 
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II. Acompanhar os alunos em suas atividades acadêmicas, a aplicação dos 

princípios éticos e de biossegurança; 

III. Facilitar a integração do aluno na Unidade de Saúde conveniada e o bom 

relacionamento com pacientes e equipes de saúde; 

IV.  Avaliar os alunos e providenciar registros acadêmicos planejados para cada 

disciplina/módulo. 

 

 

Capítulo IX 

Disposições Gerais 

 

Art. 20 A Faculdade Santo Agostinho de Itabuna poderá disponibilizar, por meio 

de convênios específicos com os Municípios, os serviços das unidades de 

Assistência à Saúde de sua infraestrutura própria (ambulatório para assistência 

médica em diversas especialidades, salas de pequenas cirurgias ambulatoriais) e 

demais unidades que lhe convier, de forma complementar à rede assistencial 

municipal do Sistema Único de Saúde (SUS), com a finalidade educacional e 

assistencial, direcionado a seus municípios, respeitando as diretrizes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e, de forma integrada com os princípios de melhores 

práticas assistenciais, referência e contra referência e com a demais ações de 

saúde do Município. 

 

Art. 21 A Direção Geral e a Coordenação da Faculdade Santo Agostinho de 

Itabuna, juntamente com o Secretário de Saúde e Gestor Local do Sistema Único 

de Saúde (SUS) poderão, a qualquer tempo, propor, acordar e formalizar 

mudanças, com o objetivo de aperfeiçoar o processo de ensino-aprendizagem e a 

assistência à saúde da população, em sintonia com as diretrizes legais e do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Itabuna – Bahia, 30 de Outubro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Luciano de Oliveira Souza Tourinho 
Diretor Geral 

Faculdade Santo Agostinho de Itabuna 


