
ANEXO 1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 

REGULAMENTO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM FARMÁCIA 

 

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Artigo 1o – O presente Regulamento visa estabelecer as normas para os estágios do 

Curso de Graduação em Farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) de acordo 

com a Lei 11.788 de 25/09/2008, bem como com a Resolução Normativa, em vigor, que 

regulamenta os estágios curriculares dos alunos dos cursos de graduação da UFSC. 

Artigo 2o – Para os fins do disposto neste Regulamento, considera-se estágio o ato 

educativo escolar supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, previsto no Projeto 

Político Pedagógico do Curso como parte integrante do itinerário formativo do aluno.  

Parágrafo único – O objetivo do estágio é propiciar ao aluno experiência prática do 

exercício profissional, oportunizando uma visão do campo de trabalho, das relações humanas 

envolvidas e da ética profissional. 

CAPÍTULO II - DOS ESTÁGIOS 

Artigo 3º – Os estágios curriculares podem ser: 

I – obrigatórios: constituem-se de disciplinas integrantes do currículo do Curso, cujo 

cumprimento das cargas horárias totais é requisito para a aprovação e a obtenção do diploma. 

II – não obrigatórios: constituem-se de atividades opcionais e complementares à 

formação acadêmico-profissional do aluno. 

Artigo 4º – Os estágios obrigatórios compreendem as disciplinas de Estágio 

Supervisionado em Farmácia (CIF 5353), Estágio Supervisionado em Análises Clínicas (ACL 

5143) e Estágio Final (CIF 5352), organizadas através dos respectivos planos de ensino.  

 

Artigo 5º – Conforme o Projeto Político Pedagógico do Curso os estágios não 

obrigatórios podem ser validados como Atividades Complementares (ACL 5207 e CIF 5304). 

Artigo 6o – A jornada de atividades de estágio deve ser compatível com o horário 

escolar do estagiário e estar adequada ao horário de funcionamento do local de estágio. 

Artigo 7o – A carga horária dos estágios não poderá exceder 6 horas diárias e 30 horas 

semanais. 

§1º – Nos períodos em que não estão programadas aulas presenciais, a jornada de 

atividades de estágio poderá ter carga horária de até 40 horas semanais. 



§2º – No intervalo compreendido entre o fim de um período letivo e o início de outro, 

caracterizado como recesso acadêmico, o aluno poderá realizar estágio em que será admitida 

uma carga horária de até 40 horas semanais. 

Artigo 8º – O tempo de estágio não obrigatório não deverá ultrapassar 2 anos na mesma 

concedente de estágio, exceto quando o estagiário for portador de necessidades especiais. 

 

Artigo 9º – Antes de iniciar o seu estágio e para efetivá-lo, o aluno deverá ter o Termo 

de Compromisso de Estágio (TCE), contemplando o Plano de Atividades de Estágio (PAE), 

cadastrado no Sistema de Informação para Acompanhamento e Registro de Estágios (SIARE), 

devidamente analisado e assinado pelo Coordenador de Estágios, pelo Professor Orientador, 

pelo Supervisor e pelo representante do local de estágio. 

§1º – A definição das atividades de estágio será realizada em comum acordo entre o 

Professor Orientador e o Supervisor de estágio.  

CAPÍTULO III - DOS CAMPOS DE ESTÁGIOS 

Artigo 10 – Serão considerados campos de estágios, os ambientes de trabalho 

pertinentes ao desenvolvimento de atividades de aprendizagem profissional, nas áreas de 

análises clínicas, ciências farmacêuticas ou ciência e tecnologia de alimentos. 

Parágrafo único – Os conteúdos programáticos do Estágio Final devem contemplar uma 

das seguintes áreas temáticas: 

I – Análises Clínicas: desenvolvimento de atividades nos campos de microbiologia 

clínica, parasitologia clínica, micologia clínica, imunologia clínica, hematologia clínica, 

citologia clínica, bioquímica clínica, uroanálise e análises toxicológicas. Envolvendo ainda as 

áreas de coleta e conservação de materiais biológicos, análise e expedição de resultados, gestão 

de qualidade, administração de laboratório e áreas afins. 

II – Ciências Farmacêuticas: desenvolvimento de atividades práticas em campos das 

ciências farmacêuticas, incluindo as atividades multiprofissionais desenvolvidas no campo da 

saúde. 

III – Ciência e Tecnologia de Alimentos: desenvolvimento de atividades relacionadas 

com análise bromatológica, toxicológica, microbiológica, química e físico-química das 

matérias-primas e produtos alimentícios acabados; atuação na pesquisa e desenvolvimento, 

registro, produção e controle de qualidade na indústria de alimentos; atuação em ações de 

vigilância sanitária e epidemiologia envolvendo doenças transmitidas por alimentos. 

Artigo 11 – Os campos de estágios obrigatórios e não obrigatórios serão ofertados por 

unidades concedentes de direito público ou privado. 

Artigo 12 – Os seguintes critérios serão exigidos para o credenciamento de locais de 

estágio: 

I – cumprir com as exigências legais da UFSC; 

II – atender aos requisitos quanto às instalações físicas e às exigências técnicas, 

científicas, legais e éticas das áreas citadas no artigo 10º deste Regulamento; 

III – assegurar o cumprimento dos planos de atividades dos diferentes estágios; 

IV – dispor de um funcionário do quadro ativo para supervisionar o estagiário. 

CAPÍTULO IV - DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

Artigo 13 – O Coordenador de Estágios será um Docente Farmacêutico efetivo do 

Departamento de Análises Clínicas (ACL), de Ciências Farmacêuticas (CIF) ou de Ciência e 

Tecnologia de Alimentos (CAL). 

Artigo 14 – A Comissão de Estágios será formada por um Docente Farmacêutico de 

cada Departamento (ACL, CIF e CAL), sendo um deles o Coordenador de Estágios. 

§1º – Os membros da Comissão serão indicados pelos respectivos Departamentos e 

aprovados pelo Colegiado do Curso de Graduação em Farmácia, para um mandato de 2 anos. 



§2º – Ao Coordenador de Estágios serão designadas até 10 horas semanais e a cada 

membro da comissão até 4 horas semanais, de atividade administrativa. 

§3º – Nos casos de impedimento ou afastamento do Coordenador de Estágios, um 

membro da Comissão de Estágios responderá pelas atividades relacionadas com os estágios do 

Curso. 

§4º – Compete à Comissão de Estágios: 

I – coordenar as atividades de estágios do Curso; 

II – propor e zelar pelo cumprimento deste Regulamento, respeitando o disposto no 

artigo 1º;  

III – orientar os alunos do Curso sobre as exigências e os critérios para a realização dos 

estágios;  

IV – fomentar, com o apoio de professores dos departamentos ACL, CIF e CAL e do 

Departamento de Integração Acadêmica e Profissional, a captação de vagas de estágios 

necessárias ao Curso;  

V – apresentar o Professor Orientador como responsável pelo acompanhamento e 

avaliação das atividades do estagiário em estágio não obrigatório;  

VI – avaliar a adequação das instalações e infraestrutura da unidade concedente do 

campo de estágio para a celebração de convênio;  

VII – exigir a apresentação periódica de relatório do estagiário em estágio não 

obrigatório;  

VIII– analisar a solicitação de estágio e registrar o TCE no SIARE, observando a 

compatibilidade do PAE com o Projeto Político Pedagógico do Curso; 

IX – firmar e zelar pelo cumprimento do TCE do estagiário;  

X – organizar a documentação relativa aos estágios do Curso e mantê-la à disposição 

em caso de fiscalização.  

Artigo 15 – O responsável por disciplina de estágio obrigatório (Estágio Supervisionado 

em Farmácia - CIF 5353, Estágio Supervisionado em Análises Clínicas - ACL 5143 ou Estágio 

Final - CIF 5352) será um Docente Farmacêutico, vinculado ao Departamento de origem da 

disciplina. 

§1º – Compete ao Docente responsável por disciplina de estágio obrigatório: 

I – elaborar e divulgar para os discentes o Plano de Ensino da disciplina; 

II – auxiliar o estagiário na captação da vaga de estágio; 

III – participar da elaboração do PAE; 

IV – organizar o cronograma de atividades do estagiário no local de estágio; 

V – informar aos estagiários todos os dados necessários para elaboração do TCE; 

VI – zelar pelo cumprimento do PAE pelo estagiário;  

VII – realocar o estagiário, em caso de descumprimento das normas do TCE pela parte 

concedente do campo de estágio; 

VIII – exigir a apresentação de relatório do estagiário; 

XI – fornecer informações sobre o estagiário à Comissão de Estágios; 

X – receber, do Professor Orientador, os documentos referentes à frequência e à 

avaliação do estagiário, computar e divulgar a frequência e a nota final do estagiário; 

XI – participar de reuniões organizadas pela Comissão de Estágios, quando convidado; 

XII – cumprir este Regulamento, respeitando o disposto no artigo 1º. 

§2º – É permitido ao Docente responsável por disciplina de estágio obrigatório 

acumular a atividade de Professor Orientador ou delegar a orientação de estágio a outro docente, 

respeitando o disposto no artigo 16º deste Regulamento. 

§3º – Ao Docente responsável por disciplina de Estágio Supervisionado em Farmácia - 

CIF 5353 ou Estágio Supervisionado em Análises Clínicas - ACL 5143 ou disciplina de Estágio 

Final – (CIF 5352) serão alocadas até 2 horas aula semanais de ensino.  

 

Artigo 16 – As atividades dos estágios (obrigatório e não obrigatório) devem ser 

orientadas por um Docente, lotado em departamento vinculado o Curso de Graduação em 

Farmácia, que atue na área de realização do estágio.  



§1º – Ao Professor Orientador será alocada 1 hora-aula de orientação para cada 

estagiário em conformidade com a legislação da UFSC. 

§2º – Compete ao Professor Orientador: 

I – participar da elaboração do PAE 

II – acompanhar as atividades desenvolvidas pelo estagiário;  

III – realizar reuniões, presenciais ou virtuais com o estagiário;  

IV – manter contato com o Supervisor de estágio; 

V – zelar pelo cumprimento do PAE pelo estagiário; 

VI – exigir a apresentação de relatório do estagiário; 

VII – avaliar o relatório de estágio; 

VIII – realizar juntamente com o Supervisor do estágio a avaliação do estagiário; 

IX – receber as fichas de frequência do estagiário em estágio obrigatório e verificar o 

cumprimento da carga horária total; 

X – entregar os documentos referentes à frequência e à avaliação do estagiário, quando 

em Estágio Final, ao Docente responsável pela disciplina CIF 5352; 

XI – cumprir este Regulamento, respeitando o disposto no artigo 1º. 

Artigo 17 – O estágio em áreas privativas de atuação será obrigatoriamente 

supervisionado por um Farmacêutico. O estágio em áreas não privativas será supervisionado por 

profissional de nível superior, com atuação na área de conhecimento do estágio. O Supervisor 

deverá estar legalmente habilitado para exercer sua profissão. 

§1º – O Supervisor de estágios poderá supervisionar no máximo 10 estagiários 

simultaneamente.  

§2º – Compete ao Supervisor: 

I – participar da elaboração do PAE; 

II – providenciar os documentos solicitados à empresa, devidamente assinados; 

III – informar as normas da empresa ao estagiário; 

IV – fornecer informações sobre o estagiário à Comissão de Estágios e ao Professor 

Orientador, sempre que solicitado; 

V – supervisionar o estagiário, assegurando o cumprimento do PAE; 

VI – realizar juntamente com o Orientador do estágio a avaliação do estagiário; 

VII – controlar a frequência do estagiário; 

VIII – possibilitar o acesso da Comissão de Estágios e do Professor Orientador, ao local 

de estágio, durante as atividades do estagiário; 

IX – cumprir este Regulamento, respeitando o disposto no artigo 1º. 

CAPÍTULO V - DO ESTAGIÁRIO 

Artigo 18 – São deveres do estagiário: 

I – preencher a solicitação de registro de estágio no SIARE, providenciar as assinaturas 

e a entrega do TCE às partes envolvidas; 

II – cumprir as atividades previstas no PAE; 

III – justificar todas as faltas ao Supervisor; 

IV – cumprir o cronograma de estágio e informar previamente qualquer necessidade de 

alteração (termo aditivo ou recisão do TCE) à Comissão de Estágios, ao Professor Orientador e, 

quando em estágio obrigatório, também ao Docente responsável pela disciplina de estágio, para 

que as medidas necessárias sejam tomadas; 

V – cumprir as normas do local de estágio; 

VI – contribuir para o estabelecimento de um ambiente favorável ao desempenho do 

estágio; 

VII – atuar em conformidade com os preceitos éticos e técnico-científicos da profissão 

farmacêutica; 

VIII – atender, dentro dos prazos, às solicitações da Comissão de Estágios, do Professor 

Orientador, do Supervisor e, quando em estágio obrigatório, também do Docente responsável 

pela disciplina de estágio;  



IX – quando em estágio obrigatório, cumprir integralmente a carga horária de estágio, 

realizando a reposição de faltas justificadas, conforme acordado com o Supervisor, o Professor 

Orientador e o Docente responsável pela disciplina de estágio; 

X – quando em estágio obrigatório final, elaborar o relatório de estágio de acordo com o 

plano de ensino da disciplina; 

XI – quando em estágio não obrigatório, preencher os Relatórios de Estágio não 

Obrigatório (RAENO) parcial e final no SIARE e providenciar as assinaturas e a entrega às 

partes envolvidas; 

XII – cumprir este Regulamento, respeitando o disposto no artigo 1º. 

Artigo 19 – Poderá ocorrer o desligamento do estagiário: 

I – a qualquer tempo, observado o interesse e a conveniência de qualquer uma das partes 

envolvidas;  

II – em decorrência do descumprimento do PAE;  

III – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias 

consecutivos ou não, no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do 

estágio;  

IV – por conduta incompatível com a exigida pela entidade concedente ou pela UFSC.  

CAPÍTULO VI - BOLSA DE ESTÁGIO 

Artigo 20 – A bolsa de estágio constitui auxílio financeiro concedido ao estagiário pelo 

período e valor previstos nos TCE.  

§1º – Para o estágio não obrigatório, a concessão de bolsa, de auxílio-transporte, de 

férias remuneradas proporcionais ao período de estágio e a contratação de seguro contra 

acidentes pessoais, em favor do estagiário, são obrigações da concedente. 

§2º – Para o estágio obrigatório é facultativa a concessão de bolsa, de auxílio-transporte 

e férias remuneradas. 

§3º – O estagiário poderá inscrever-se e contribuir como segurado facultativo do 

Regime Geral de Previdência Social.  

CAPÍTULO VII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Artigo 21 – Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão de 

Estágios e, quando necessário, pelo Colegiado do Curso de Graduação em Farmácia da UFSC. 

Artigo 22 – Este Regulamento entrará em vigor após aprovação pelo Colegiado do 

Curso de Graduação em Farmácia da UFSC, ficando revogadas as disposições em contrário. 

 

 

Aprovado em Reunião do Colegiado do Curso de 

Graduação em Farmácia da Universidade Federal 

de Santa Catarina em 10 de maio de 2018. 

 


