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INTERESSADOS EM VAGA DE ESTÁGIO ELETIVO EM OUTRA IES 

1. VAGA

▪ Solicitar à Coordenação do 
Curso de Medicina UFU a 
Carta de Apresentação, caso 
necessário, informando a 
Instituição de interesse e a 
área, através do e-mail 
comed@famed.ufu.br, para 
pleitear vaga de estágio. 

2. PEDIDO DE LIBERAÇÃO

▪ Após conseguir a vaga, 
solicitar autorização para 
estágio eletivo externo 
obrigatório no Portal do 
Estudante (Recurso ao 
Colegiado) anexando a 
documentação de aceite da 
instituição concedente; 

▪ Colegiado de Curso analisará 
a solicitação.

3. DOCUMENTAÇÃ0

▪ Deferida a solicitação pelo 
Colegiado de Curso, 
preencher devidamente o 
TERMO DE COMPROMISSO 
DE ESTÁGIO (TCE) 
OBRIGATÓRIO da UFU ou 
da concedente – 03 vias, 
após receber as instruções 
necessárias.
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ORIENTAÇÕES SOBRE O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO (TCE)

▪ O(A) estudante deverá preencher o TCE da UFU, diretamente pelo link, e imprimir 03 vias para assinaturas;

▪ Documento disponível em:  
http://www.prograd.ufu.br/sites/prograd.ufu.br/files/media/documento/tce_externo_obrigatorio_2021_2.pdf

▪ Enviar/entregar à Coordenação do Curso de Medicina UFU as vias do TCE preenchidas e assinadas pelo(a) 
estudante, contendo ou não as assinaturas da Instituição Concedente. 

▪ Após assinatura da Coordenação do Curso, e contendo no TCE as assinaturas da Instituição Concedente, este 
é enviado ao Setor de Estágio UFU para análise e assinatura. 

▪ Após assinatura da Coordenação do Curso, e não contendo no TCE as assinaturas da Instituição Concedente, 
o(a) estudante encaminha o TCE para a Instituição Concedente do Estágio para coleta das assinaturas e, 
posteriormente, retorna o TCE à Coordenação de Curso para ser enviado ao Setor de Estágio UFU, para 
assinatura.

▪ Caso o(a) estudante tenha iniciado o estágio antes de colher as assinaturas da Instituição Concedente, deverá 
preencher um Termo de Comprometimento, em que se compromete a entregar/enviar o TCE ao Setor de 
Estágios UFU em até 15 dias úteis a partir da data de início do estágio;
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TÉRMINO DO ESTÁGIO

▪ O(A) estudante deverá entregar, imediatamente ao término do estágio, o comprovante de 
frequência e aproveitamento (NOTA) emitidos pela instituição concedente e o Relatório de Estágio. 



OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

▪ A instituição concedente do estágio deverá ser Instituição de Ensino Superior reconhecida
pelo MEC ou Instituição que possua Programas de Residência Médica reconhecidos;

▪ O(A) estudante não poderá realizar o estágio sem a liberação/autorização do Colegiado de
Curso;

▪ Dúvidas? Entre em contato com a Coordenação do Curso de Medicina (e-mail:
comed@famed.ufu.br).
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