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Instrução Normativa 07/RIMS/2014 

Florianópolis, 23 de maio 2014. 
 
Dispõe sobre o recebimento de residentes de outras instituições na RIMS do U UFSC. 
 
 A Coordenadora do Curso de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, no uso de suas 
atribuições, em relação ao recebimento de residentes de outras instituições, 
 
RESOLVE: 

1. O interessado deverá fazer o contato inicial com a coordenação do curso ou diretamente com o 
Serviço desejado. No caso de ser diretamente com o serviço, esse deverá repassar os documentos e 
informações à coordenação da RIMS. 

 
2. São documentos de apresentação obrigatória antes do início do estágio:  

 Pedido oficial de estágio com recomendações do residente e informações da Instituição, emitida 
pela Coordenação da Residência; 

 Ficha de cadastro do residente preenchida; 

 Cópia da apólice de seguro dos residentes da instituição solicitante. Caso a instituição não faça 
seguro para os residentes, os mesmos deverão providenciar um seguro particular de vida; 

 Plano de trabalho elaborado em conjunto com o serviço do HU-UFSC, devendo o residente se 
comprometer a adequar-se às normas, condutas e rotinas do serviço do HU-UFSC; 

 Especificação do período de estágio e a carga-horária semanal; 

 Fichas de frequência e de avaliação final. 
 

3. A solicitação deverá ser formalizada, incluindo a entrega de todos os documentos necessários 
acima citados, com antecedência mínima de 30 dias antes do início do estágio. 

 
4. Todas as despesas (transporte, hospedagem, alimentação) devem ser custeadas pelo solicitante. 

 
5. A permanência de um residente externo à RIMS será de no mínimo 15 dias e no máximo dois 

meses. 
 

6. Após a realização do estágio, o residente externo deverá entregar ao preceptor um relatório escrito 
ou realizar uma apresentação oral sobre o estágio realizado, para que possamos avaliar nosso 
processo e promover melhorias. 

 
Esta instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Original firmado pela Coordenação da RIMS/HU/UFSC 
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Ficha de Cadastro – Estágio Residente Externo 
 

Área em que realizará estágio: 

Saúde da Mulher  (   ) 

Saúde da Criança (   ) 

Alta Complexidade (   ) 

Urgência e Emergência (   ) 

UTI (   ) 

Outro - especificar (   ) _______________________________________ 

 

Dados Pessoais 

Nome completo:  

Data de Nascimento:  

CPF:  

Endereço Residencial:  

Complemento:  

Cidade:  

CEP:  

Telefone:  

Celular:  

E-mail:  

Graduação em:  

Dados Profissionais                                                             

Residência/Tipo:  

Residente do: 1º ano (    ) 2º ano (    ) 

Local/Instituição:  

Área:  

Telefone/ramal:  

Fax:  

Orientador/Nome:  

Orientador/Fone:  

E-mail:  

Seguro Saúde  Nº de apólice: 

OBS:  

Data de preenchimento:  

Assinatura:  

 


