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Instrução Normativa 05/RIMS/2013 

Florianópolis, 27 de novembro de 2013. 

 

Dispõe sobre a realização de estágios externos. 

 

 A Coordenadora do Curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, 

no uso de suas atribuições, tendo em vista o que deliberou o Grupo de Apoio 

Pedagógico (Colegiado do Curso) em reunião realizada em 11 de outubro de 2013 e de 

acordo com as instruções do Ministério da Educação – Coordenação de Residências, 

 

RESOLVE: 

1. O residente deverá realizar um mês de estágio obrigatório na Rede Municipal 

de Saúde; 

2. Além do estágio na atenção básica, o residente realizará até um mês de estágio 

em outra instituição previamente definida pelo programa, devendo ser este na 

grande Florianópolis; 

3. O contato com essa outra instituição que irá receber o residente deverá ser 

realizado pela coordenação da residência; 

4. O residente poderá ainda realizar um estágio externo não obrigatório de até 

um mês, fora da grande Florianópolis, caso julgue necessário para a 

complementação de sua formação e desde que todas as despesas sejam 

custeadas pelo mesmo; 

5. Em situações em que o residente e o preceptor julgarem necessária a 

realização do estágio externo não obrigatório dentro da grande Florianópolis, a 

solicitação deverá ser encaminhada devidamente justificada para aprovação do 

Grupo de Apoio Pedagógico. 

6. O contato para a realização do estágio externo (fora da grande Florianópolis) 

com a instituição concedente deverá ser realizado pelo próprio residente. Neste 



caso, a carta de aceite com informações acerca da instituição, da especificação 

do período de estágio e distribuição da carga-horária deverá ser encaminhada à 

coordenação da RIMS do HU-UFSC tão logo seja recebida. 

7. Após a realização dos estágios externos, o residente deverá entregar ao 

preceptor a lista de frequência e avaliação devidamente assinadas pelo 

supervisor da instituição que o recebeu, assim como entregar um relatório 

escrito ou realizar uma apresentação oral sobre o estágio realizado. 

 

 

Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação.     

 

Original firmado pela Coordenação da RIMS/HU/UFSC              


