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1. Estágio Curricular Obrigatório  

 

A organização dos estágios curriculares do Curso de Farmácia está em consonância com 

competências e habilidades estabelecidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Farmácia, pelo Regulamento Geral de Estágios dos Cursos de Graduação da UNESC e pela Lei 

Federal nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Também contempla as normativas do Regulamento 

Geral dos Estágios dos Cursos de Graduação da UNESC, aprovado pela Câmara de Ensino de 

Graduação, Res. 09/2008. A sistematização de estágios da Farmácia está regulamentada através da 

Resolução nº 29 de 2014 do Colegiado da UNASAU.  

Com base neste regulamento, a organização das atividades do estágio é elaborada e 

apresentada para os acadêmicos nos respectivos planos de ensino, enquanto o acompanhamento e o 

cumprimento dessas atividades, como frequência e avaliação do desempenho acadêmico, são 

registrados no diário de classe on-line. Para aprovação nas disciplinas que o acadêmico deve obter 

média final (MF) igual ou superior a 6,0 e 100% de frequência.  

Os critérios de avaliação constam no plano de ensino elaborado a cada semestre e 

disponibilizado logo no início das atividades aos estudantes matriculados. Objetivando a agilidade 

das ações, interlocução com os locais de estágios, bem como compromisso com a qualidade destes, 

e por considerar atividade primordial para a formação acadêmica do profissional farmacêutico, o 

curso conta com um Coordenador de Estágios, o qual tem como funções prioritárias:  

a) Propor elaboração de convênios entre as instituições concedentes de estágios e a UNESC, 

juntamente com o Setor de Estágios;  

b) Manter registro dos acadêmicos que realizam estágio não obrigatório, especificando o campo de 

estágio e as atividades desenvolvidas pelos mesmos.  

Para o delineamento do estágio curricular do curso de Farmácia, foi considerado o perfil do 

profissional farmacêutico traçado nas diretrizes curriculares, onde diz que este deve estar capacitado 

ao exercício de atividades referentes aos fármacos e aos medicamentos, às análises clínicas e 

toxicológicas e ao controle, produção e análise de alimentos, pautado em princípios éticos e na 

compreensão da realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua atuação para a 

transformação da realidade em benefício da sociedade. Este profissional deve ter uma formação 

generalista, humanista, crítica e reflexiva, contemplando as necessidades sociais da saúde, a atenção 

integral da saúde no sistema regionalizado e hierarquizado de referência e contra referência e o 

trabalho em equipe, com ênfase no Sistema Único de Saúde. As disciplinas de estágio são 

oportunizadas a partir da segunda fase do curso de farmácia, distribuídas conforme quadro abaixo, 

onde consta também a sua respectiva carga horária.  
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2. Estágio I – Interação Comunitária 

 

A disciplina de Estágio I, também conhecida como Interação Comunitária, possui 

núcleo comum entre os cursos da área da Saúde, proporcionando ao acadêmico em Ciências da 

Saúde da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC uma vivência multiprofissional entre 

os cursos de: Fisioterapia, Biomedicina, Enfermagem, Odontologia, Psicologia, Medicina, Nutrição 

e Farmácia. Além disto, proporciona a aplicabilidade dos seus conhecimentos da saúde coletiva 

para o cenário de práticas procurando reconhecer e contemplar as necessidades da comunidade de 

um Bairro escolhido do Município de Criciúma/SC. 

O Estágio I tem como objetivo propiciar vivências que permitam aos acadêmicos de 

farmácia uma postura crítica e reflexiva voltadas para a compreensão do processo saúde-doença e o 

papel do medicamento na sociedade enquanto apenas uma das estratégias, e não como fator único 

para promoção de saúde. Questões como medicalização, uso racional de medicamentos, 

determinantes de saúde e doença e o farmacêutico como profissional de saúde são amplamente 

debatidos. 

A proposta é trabalhar com a sua área de abrangência como cenário de prática para o 

desenvolvimento do Diagnóstico de Vida e Saúde. A partir da seleção da UBS/ESF, a equipe de 

saúde e as lideranças locais, incluindo Conselho Local de Saúde e Associação de moradores, são 

contatadas pelos professores da disciplina para pactuação das atividades a serem realizadas no 

território. O primeiro contato entre os acadêmicos e a realidade local é para reconhecimento da área 

e envolve a apresentação da equipe de saúde local, conhecimento das dependências da UBS, 

caminhada pelo(s) Bairro(s) e conversa com um representante da liderança local.  

Nesse primeiro encontro já fica estabelecido como um dos objetivos das atividades 

realizadas ao longo do semestre a devolutiva dos dados coletados para a comunidade, consolidado 
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no Diagnóstico de Vida e Saúde local. Esta devolutiva se dá por um processo de reflexão 

compartilhada entre acadêmicos, professores e comunidade, sobre a situação atual e possíveis 

intervenções em saúde intersetorialmente. As atividades são supervisionadas e acompanhadas por 

dois docentes, em um movimento de “ir e vir”, ou seja, vivências práticas seguidas de discussão e 

embasamento teórico que subsidiem as atividades desenvolvidas. 

 

 

3. Estágio II 

 

O Estágio II tem como objetivo propiciar vivências aos acadêmicos de farmácia de modo 

que compreendam a organização de aspectos relacionados à Assistência Farmacêutica no âmbito 

municipal, em diversos níveis de complexidade, e sua importância como apoio às Redes de Atenção 

à Saúde. Este estágio está ancorado em conhecimentos já trabalhados no Estágio I e nas disciplinas 

de Saúde Coletiva, Sociologia, Epidemiologia e Assistência Farmacêutica. Neste momento, o 

acadêmico é levado a refletir criticamente, a partir de um diagnóstico da Assistência Farmacêutica 

Municipal, sobre a execução das atividades clínicas e gerenciais do farmacêutico à luz dos 

princípios e diretrizes do SUS, Politica Nacional de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica.  

O cenário de prática para este estágio ancora-se na Assistência Farmacêutica Municipal, 

incluindo serviços de atenção básica e especializada. O diagnóstico pauta-se em observação e 

diálogo com os diversos atores envolvidos no processo: usuários, equipes de saúde de atenção 

básica e especializada, gestores. Este estágio tem como objetivo propiciar vivências aos acadêmicos 

de farmácia, com foco na integralidade do cuidado, através da instrumentalização realizada para 

construção/compreensão do itinerário terapêutico do usuário/paciente e sua relação com a Rede de 

Atenção à Saúde, ancorando também as disciplinas de Fisiopatologia, Farmacologia e Suporte 

Básico. 

O diagnóstico da Assistência Farmacêutica fornece subsídios para a discussão de 

importantes instrumentos de gestão como Plano Municipal de Saúde, como por exemplo: 

indicadores para qualificação da Assistência Farmacêutica e o planejamento em Saúde. 

Compreender a realidade e a fragmentação ainda existente na execução dos serviços de saúde e, a 

partir dela, planejar estratégias para qualificação da Assistência Farmacêutica, levando em 

consideração a importância do trabalho multidisciplinar e o cuidado integral à saúde, contribuem 

sobremaneira para a formação de um profissional capaz de lidar com o Sistema de Saúde de 

maneira crítica, comprometida e eficiente.  

Assim como o Estágio I, as atividades são supervisionadas e acompanhadas por dois 

docentes, em um movimento de “ir e vir”, ou seja, contato com a realidade, seguidas de discussão e 

embasamento teórico que subsidiem as atividades desenvolvidas. 
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4. Estágio III 

 

Seguindo a lógica de complexidade crescente nos estágios conforme a formação na área 

técnica avança, e uma vez compreendido o processo saúde-doença e a organização dos serviços de 

Assistência Farmacêutica, o Estágio III tem como objetivo propiciar aos acadêmicos de farmácia a 

vivencia das atividades técnico-assistencial e clínicas da Assistência Farmacêutica no Sistema de 

Saúde, tendo como cenário de prática a Farmácia Escola UNESC e a Farmácia Solidária, que fazem 

parte da Farmácia Universitária.  

De acordo com a Resolução nº 610 de 2015 do CFF, a Farmácia Universitária constitui um 

laboratório didático-especializado de ensino, pesquisa e extensão que visa à formação dos 

estudantes dos cursos de Farmácia e a qualificação de farmacêuticos, quanto à prestação de serviços 

farmacêuticos e à oferta de produtos, de modo a contribuir para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, além da prevenção de doenças.  

Desta forma, a Farmácia Universitária do curso de Farmácia da UNESC está contemplada 

em dois espaços distintos no IES: o Serviço de Farmácia situado nas Clínicas Integradas da UNESC 

e o Laboratório de Ensino em Análises Clínicas (LENAC). O Serviço de Farmácia por sua vez é 

composto pela: Farmácia Solidária, a Farmácia Escola e o Ambulatório de Serviços Farmacêuticos. 

As atividades desenvolvidas permitem ao acadêmico realizar procedimentos técnico 

gerenciais, a prática da dispensação de medicamentos, da orientação farmacêutica, da educação em 

saúde e do acompanhamento farmacoterapêutico, configurando atividades técnico-assistencias, 

exigindo, portanto, conhecimentos relacionados ao medicamento, as análises clínicas e à gestão da 

clínica. Estas devem estar intimamente relacionadas com os demais níveis de atenção à saúde para 

que se tenha um atendimento integral do paciente, exigindo neste estágio ampla discussão sobre o 

itinerário terapêutico do paciente e sua relação com a Atenção Básica, responsável pela 

coordenação do cuidado em saúde.  

A supervisão do Estágio III é realizada por docentes que acompanham as atividades 

desenvolvidas em tempo integral. São criados momentos para discussão clínica e gerencial que 

subsidiam a prática e possibilitam uma reflexão crítica sobre a prática desenvolvida e 

consequentemente contribuem para a qualificação da Assistência Farmacêutica em âmbito 

municipal. 

 

4.1. Pré requisitos 

 

Para cursar a disciplina de estágio III, entende-se que o aluno deve ter conhecimentos 

relacionados a algumas disciplinas. Desta forma é obrigatório seguir os pré requisitos abaixo citado: 
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ESTÁGIO III  

(Farmácia Escola e Farmácia Solidária) 

Cursada com 

Aprovação  

Cursada ou 

Cursando  

Estágio II  Bioquímica Clínica  

Farmacologia Clínica I e 

Farmacologia Clínica II 
Hematologia Clínica  

Farmacotécnica  

 

 

4.2. Carga Horária  

 

Os horários são divididos e disponibilizados aos alunos na primeira semana de aula. A 

frequência deve ser de 100% e qualquer falta deve ser justificada e feita a reposição. 

Para cursar o estágio III o aluno deve dispor de duas tardes, totalizando 8 horas semanais. 

Desta forma a divisão acontece da seguinte forma: 

 

ESTÁGIO III  

(Farmácia Escola e Farmácia Solidária) 

Turma 1 Segunda e Terça - feira – Horário 13:00 as 17:00  

Turma 2 Quarta e Quinta – feira – Horário 13:00 as 17:00 

 

OBS.: Qualquer quebra de pré-requisito ou solicitação do acadêmico para cursar o Estágio 

III não dispondo de alguma das colocações acima, deve ser encaminhada para avaliação do NDE, 

através do requerimento anexado neste manual – Anexo 6.1 

 

 

4.3 Avaliação do estágio III: 

 

Ao final do Estágio o aluno deverá obter média 6,0 entre as 4 avaliações realizadas e 100% de 

frequência (comprovada através da ficha de frequência) para ser aprovado. As avaliações serão 

divididas em: 

 

 1ª Avaliação (Peso 10): desempenho geral do acadêmico no estágio (realizado pelos Professores 

orientadores)  

o Critérios de avaliação: segundo ficha avaliativa do professor orientador (anexo 6.3) 

 2ª Avaliação (Peso 10): Trabalhos realizados pelo acadêmico no decorrer do estágio: Workshop, 

seminários, materiais educativos, etc. 

 3ª Avaliação (Peso 10): avaliação teórica sobre conteúdo do estágio incluindo questões de 

cálculo, legislação e teoria. 
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 4ª Avaliação:  

o Relatório de estágio (Peso 6,0) produzido pelo acadêmico segundo modelo 

apresentado pelo professor (anexo 6.6).  

o Avaliação do supervisor de campo (Peso 4,0): Farmácia Escola (Peso 2,0) e 

Farmácia Solidária (Peso 2,0), segundo ficha avaliativa do Supervisor de Campo 

(anexo 6.4). 

 

                                                                                                                                                

4.4. Ficha de frequência: 

 

• O registro na ficha deve obedecer exatamente as horas totais, conforme divisão apresentada 

anteriormente (não pode nada a mais, nem a menos) 

• Evitar preencher horas quebradas. 

• A ficha deve ser realizada em sequencia (local de estágio / workshop), devendo ter apenas uma para 

todos os encontros e totalizando exatamente as horas relógio, não podendo exceder nem um 

minuto a mais e nem a menos. 

• O Estagiário não pode ultrapassar 6 horas por dia e 30 horas semanais. Lembrando que os encontros 

e seminários também equivalem a hora de estágio.  

Modelo da ficha no anexo 6.2. 

 

 

4.5. Estágio Curricular Não Obrigatório 

Importante: Caso o aluno realize estágio não obrigatório em outro local, o termo com a 

empresa do estágio não obrigatório deve ter uma carga horária de no máximo 22 horas semanais. O 

estagiário não pode ultrapassar 30 horas de estágio semanais e 6 horas por dia.  

Lembrando que 8 horas semanais são destinadas ao estágio III. 

 

 

4.6.  Termo de Compromisso 

 

Os termos do estágio são realizados pelo próprio acadêmico, no novo sistema UNESC 

CARREIRAS. Para o estágio III iremos marcar um dia, para sorteio dos grupos e distribuição dos 

locais de estágio e, juntos, iremos fazer o termo de compromisso do estágio III. 

 

 

4.6.1. Passo a passo do sistema: 
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Primeiro: Acesse o sistema – UNESC Carreiras – com seu login e senha 

 

Segundo: É importante manter o cadastro atualizado, bem como currículo. 

Acesse em Tutoriais – ALUNO e verifique com pode atualizar cadastro. 

 

Terceiro: Acesse Menu – clique em Estágio Obrigatório – clique em Proposta de 

estágio: Para preencher a proposta de estágio você vai precisar: 

- CNPJ da empresa que você realiza estágio; 

CNPJ prefeitura: 82.916.818/0001-13 (Farmácia Escola) 

CNPJ UNESC: 83.661.07/0001-04 (Farmácia Solidária) 

- Nome, cargo e formação do supervisor de estágio; 

- Data de início e data de encerramento do estágio; 

- Carga horária semanal e diária; 

- Horários e dias de semana em que vai realizar o estágio; 

- Departamento / setor e local de atuação, conforme dados abaixo:  

Prefeitura Municipal de Criciúma / Farmácia Escola / Assistência Farmacêutica Pública 

 

- Principais atividades realizadas:  

 

Farmácia Escola: Organização e controle do estoque de medicamentos; Atendimento: 

Abertura de Processo administrativo de solicitação de medicamentos; Atendimento: Dispensação; 

Orientação quanto ao uso racional de medicamentos; Acompanhamento Farmacoterapêutico sob 

supervisão do professor; Estudos aplicados. 

Farmácia Solidária: Triagem dos medicamentos arrecadados; Organização e controle do 

estoque de medicamentos; Atendimento ao público - dispensação de medicamentos; 

Acompanhamento para uso racional de medicamentos; Gerenciamento do descarte de 

medicamentos sob supervisão da Farmacêutica; Gerenciamento dos produtos sujeitos a controle 

especial; Estudos aplicados. 

 

4.7. Dúvidas Frequentes? 
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a) Eu posso fazer estágio IV ou V antes do III. 

Nessa ocasião é necessário preencher o requerimento de solicitação de estágio para análise 

do NDE. Deve-se explicar o motivo de cursar o estágio IV ou V antes de ter o estágio III. Para isso 

alguns requisitos são necessários como: ter o pré requisito da área de atuação do estágio IV e/ou V e 

ter concluído 50% do curso ou mais. No anexo 6.1 temos o modelo para pedido do requerimento. 

 

 

5. Estágio IV e V 

 

Os estágios IV e V, que ocorrem sequencialmente nas duas últimas fases do curso, têm 

como objetivo propiciar ao acadêmico a experiência prática do exercício profissional farmacêutico, 

através da aplicação das ciências farmacêuticas, oportunizando uma visão do campo de trabalho, 

das relações humanas envolvidas e da ética profissional. Nesta etapa de sua formação, o acadêmico 

já possui um embasamento teórico-prático das disciplinas do Ciclo Profissionalizante abrangendo as 

três grandes áreas de atuação, Fármacos e Medicamentos, Análises Clínicas e Toxicológicas e ao 

controle, produção e análise de Alimentos. Os estágios IV e V exigem do acadêmico o 

desenvolvimento de habilidades relacionadas à tomada de decisão e autonomia de maneira mais 

intensa. Além disso, estes estágios permitem a flexibilização, uma vez que o acadêmico direciona 

sua formação para as áreas de maior afinidade. 

 

5.1. Áreas de atuação 

As áreas de estágio oportunizadas para os acadêmicos são contempladas da seguinte forma:  

 Análises clínicas e toxicológicas: laboratório de análises clínicas (particular, público, 

hospitais) e Instituto Geral de perícias (IGP). 

 Alimentos: laboratório de análises de alimentos, vigilância sanitária em alimentos. 

 Fármacos e Medicamento: Dispensação, farmácia hospitalar, manipulação, homeopatia, setor 

público, fitoterapia, vigilância sanitária em medicamento. 

 Tecnologia Farmacêutica / Indústrias: Indústrias de cosméticos, alimentos e medicamentos. 

 Clínico: Ambulatório: atendimento clínico em postos de saúde ou UNESC. 

 

IMPORTANTE: 

 A ÁREA DE FÁRMACO E MEDICAMENTO deve ser contemplada ou no estágio IV ou no 

estágio V. Feito a área de medicamentos em um dos dois estágios, a outra área deve ser escolhida 

entre as demais. 
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 Quem faz estágio no Clínico ou no Ambulatório pode fazer estágio em qualquer uma das outras 

áreas no próximo estágio ou no anterior. 

 

5.2. Pré Requisitos 

 

Importante: Para o aluno cursar o Estágio IV ou V deve ter 50% ou mais do curso de 

Farmácia CONCLUÍDO e os pré-requisitos de acordo com a área de escolha, conforme 

informações abaixo: 

 

ESTÁGIO IV E ESTÁGIO V 

Áreas de Atuação  

Análises Clínicas  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando  

Hematologia Clínica Parasitologia Clínica 

Microbiologia Clínica Urinálise 

Bioquímica Clínica   

Análises Toxicológicas  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando  

 Controle de Medicamentos  

 Toxicologia Clínica  

Farmácia Hospitalar  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando  

Estágio III  

Farmacotécnica  Farmácia Hospitalar 

Farmacologia Clínica I e  

Farmacologia Clínica II 
 

Farmácia Clínica (Ambulatório) 

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Estágio III Urinálise  

Farmacologia I e Farmacologia 

II  
 

Hematologia   

Bioquímica   

Atenção Farmacêutica  

Farmácia de Dispensação  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Estágio III Atenção Farmacêutica 

Farmacotécnica  Fitoterapia e Fitoterápicos 

Farmacologia Clínica I e 

Farmacologia Clínica II 
 

Farmácia de Manipulação  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Estágio III Cosmetologia 
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Farmacotécnica Fitoterapia e Fitoterápicos 

 
Controle de qualidade de 

Medicamentos 

Farmácia Homeopática 

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Homeopatia   

Farmácia Setor Público  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Estágio III  

Assistência Farmacêutica   

Farmacologia Clínica I e 

Farmacologia II 
 

Indústria de Medicamentos Alopáticos e Fitoterápicos  

Cursada com Aprovação  

Obrigatória se a Indústria 

Trabalhar com e/ou exclusivamente 

com Fitoterápicos  

Estágio III Fitoterapia e Fitoterápicos 

Tecnologia Farmacêutica   

Controle de Qualidade de 

Medicamentos  
 

Indústria de Cosméticos  

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Farmacotécnica 

Controle de Qualidade de 

Medicamentos 

Cosmetologia 

Indústria de Nutracêuticos e Alimentos Funcionais 

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Bromatologia   

Tecnologia de Alimentos   

Controle de Qualidade em Medicamentos  

Tecnologia Farmacêutica   

Alimentos 

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Bromatologia  Gestão da Qualidade 

Tecnologia de Alimentos   

Fitoterapia 

Cursada com Aprovação  Cursada ou Cursando 

Estágio III  

Fitoterapia e Fitoterápicos  

 

OBS.: Qualquer quebra de pré requisito ou solicitação do acadêmico para cursar o Estágio 

IV ou V não dispondo de alguma das colocações acima, deve ser encaminhada para avaliação do 

NDE, através do requerimento anexado neste manual – Anexo 6.1 
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5.3. Estágio Curricular Não Obrigatório 

Importante: Caso o aluno realize estágio não obrigatório em outro local, o termo com a 

empresa do estágio não obrigatório deve ter uma carga horária de no máximo 18horas semanais 

para o estágio IV e 10 horas semanais para o estágio V. O estagiário não pode ultrapassar 30 

horas de estágio semanais e 6 horas por dia. O aluno é responsável pela alteração do termo do 

estágio não obrigatório. 

 

 

5.4. Atividades de estágio e orientações: 

A primeira semana de aula é destinada para a divisão de vagas, preparação da documentação 

e atividades de orientação para o início do estágio.  Com a documentação em mãos, o acadêmico 

inicia as atividades no local de estágio a partir da segunda semana do período letivo se estendendo 

até a última semana do semestre. 

 Durante este período, o acadêmico participa, semanalmente, das orientações de estágio 

realizadas na instituição ou à distância quando se tratar de estágios fora da região da AMREC, sob a 

supervisão do professor orientador. 

  

O dia e horário destas orientações são estipulados pelo professor conforme sua 

disponibilidade. Segue abaixo o quadro de professores orientadores: 

 

Coordenador(a) de 

Estágio 

Prof.a Zoé Paulina 

Feuser 

Área Professor 

Análises clínicas Hugo Dal Pont 

Análises clínicas 

Municipal 

Gustavo 

Setor público Larissa de Oliveira 

Hospitalar Angela Rossato 

Alimentos Miquele Padua 

Manipulação Zoé Feuser 

Dispensação Eduardo Agnes 

Homeopatia Juliana Lora 

Análises Toxícológicas Eduardo Agnes 

Indústria de cosméticos Zoé Feuser 

Indústria de 

Medicamentos 

Eduardo Agnes 

Ambulatório Clínico Silvia Dal Bó 

Fitoterápico Angela Rossato 
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5.5. Carga horária e presença: 

 

Os horários são divididos e disponibilizados aos alunos na primeira semana de aula. A frequência 

deve ser de 100% e qualquer falta deve ser justificada e feita a reposição. 

 

5.5.1. Estágio IV 

 Carga horária total: 216 Horas relógio - divididos 

– 2h: 1º encontro (registrar na ficha de encontros - pegar assinatura com coordenador de 

estágio) 

– 30horas: com professor orientador do estágio: 

15 encontros semanais de 2h. (registrar na ficha de encontros - pegar assinatura do 

professor orientador) 

– 16 horas Seminário integrador – 4 tardes (uma por mês). Horário 13:30 as 17:30 (registrar 

na ficha de encontros - pegar assinatura com coordenador de estágio / ou professor responsável pelo 

seminário) 

–  2 horas: avaliação teórica (registrar na ficha de encontros - pegar assinatura com 

coordenador de estágio) 

–  

 166 horas: Local de estágio 

 

 TOTAL: 216 Horas relógio 

 

Importante: Caso o aluno perca uma das atividades acima, deve fazer reposição. 

Lembrando que é obrigatório 100% frequência. Faltas só serão aceitas com atestado ou 

justificativas plausíveis e a reposição deve ser feita, conforme indicado pelo professor orientador da 

área de estágio. 

 

 

5.5.2. Estágio V 

 Carga horária total: 360 Horas relógio - divididos 

– 2h: 1º encontro (registrar na ficha de encontros – pegar assinatura com coordenador de 

estágio) 

– 30horas: com professor orientador do estágio: 

15 encontros semanais de 2h. (registrar na ficha de encontros - pegar assinatura do 

professor orientador) 
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– 16 horas Seminário integrador – 4 tardes (uma por mês). Horário 13:30 as 17:30 (registrar 

na ficha de encontros - pegar assinatura com coordenador de estágio / ou professor responsável pelo 

seminário) 

–  2 horas: avaliação teórica (registrar na ficha de encontros - pegar assinatura com 

coordenador de estágio) 

 310 horas: Local de estágio 

 

 TOTAL: 360 Horas relógio 

 

 Importante: Caso o aluno perca uma das atividades acima, deve fazer reposição. 

Lembrando que é obrigatório 100% frequência. Faltas só serão aceitas com atestado ou 

justificativas plausíveis e a reposição deve ser feita, conforme indicado pelo responsável. Caso 

aluno se matriculou após o início das atividades, deve procurar o professor responsável para 

reposição. 

 

 

5.6. Ficha de frequência: 

 

• O registro na ficha deve obedecer exatamente as horas totais, conforme divisão 

apresentada anteriormente (não pode nada a mais, nem a menos) 

• Evitar preencher horas quebradas. 

• IMPORTANTE: A ficha deverá ser apresentada semanalmente ao professor 

orientador para este validar as horas – assinar e acompanhar. 

• Não pode deixar para trazer apenas ao final. 

• A ficha deve ser realizada em sequencia (local de estágio), devendo ter apenas uma para 

todos os encontros (tanto no local como na universidade) e totalizando exatamente às horas 

relógio, não podendo exceder nem um minuto a mais e nem a menos.  

– No início da ficha de frequência tem um campo destinado aos encontros da universidade: 

encontro com coordenador: 2h: (1º encontro) + 30 horas de orientação de estágio com o professor 

orientador da área de atuação + 16hrs do seminário integrador + 2hrs da avaliação estágio).  

– O Estagiário não pode ultrapassar 6 horas por dia e 30 horas semanais. Lembrando que os 

encontros e seminários também equivalem a hora de estágio.  

 

• Modelo da ficha no anexo 6.3.  
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5.7. AVALIAÇÃO DE ESTÁGIO IV e V 

 

Estágio IV e V 

Avaliações Peso Observações 

Avaliação 1 

(Prova da área específica de 

estágio) 
Peso 10 

Questões sobre legislação; questões 

cálculos; questões conhecimentos 

específicos. 

A
v
al

ia
çã

o
 

2
 

Avaliação Professor 

orientador 
P6 

Avaliação do Prof. Orientador segundo ficha 

modelo. (anexo 4) 

Avaliação Supervisor 

de Campo 
P4 

Ficha anexo ao caderno de estágio 

(anexo 5) 

A
v
al

ia
çã

o
 3

 

Relatório P5 De acordo com o modelo (Anexo 8) 

Seminário integrador 

 
P5 Participação nas atividades propostas (será 

considerado: pontualidade, participação, 

realização das atividades, interesse, respeito 

com colegas, professores e pacientes, 

postura crítica nas discussões, iniciativa e 

responsabilidade) 

 

Para aprovação nas disciplinas o acadêmico deve obter média final (MF) igual ou 

superior a 6,0 e 100% de frequência. 

 

 

5.8. PASSO A PASSO DO SISTEMA – Termo de Compromisso: 

Primeiro: Acesse o sistema – UNESC Carreiras – com seu login e senha 

 

Segundo: É importante manter o cadastro atualizado, bem como currículo. 

Acesse em Tutoriais – ALUNO e verifique com pode atualizar cadastro. 

 

Terceiro: Acesse Menu – clique em Estágio Obrigatório – clique em Proposta de 

estágio: 

Para preencher a proposta de estágio você vai precisar: 

- CNPJ da empresa que você realiza estágio; 

- Nome, cargo e formação do supervisor de estágio; 

- Data de início e data de encerramento do estágio; 

- Carga horária semanal e diária; 
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- Horários e dias de semana em que vai realizar o estágio; 

- Departamento / setor e local de atuação; 

- Principais atividades realizadas:  

 

De acordo com a área de atuação que o aluno irá realizar o estágio, selecione a atividade 

relacionada: 

Local Atuação Professor Resp. Atividades Realizadas 

Dispensação Eduardo Agnes Atividades relacionadas ao exercício teórico-prático das 

atividades de assistência farmacêutica 

Alimentos Miquele Padula Acompanhamento das atividades que envolvem a produção 

de alimentos seguros ao consumidor. Tais como: seleção 

da matéria prima, formulação do produto, etapas do 

processamento, controle de qualidade microbiológico e 

química e garantia de qualidade. 

Setor Público Larissa Oliveira Atividades relacionadas com o exercício teórico prático de 

assistência farmacêutica. 

Análises 

Clínicas 

Gustavo Menezes 

Hugo Dal Pont 

Microbiologia clinica, parasitologia clinica, hematologia, 

parasitologia clinica. Acompanhamento nas atividades de 

analises clinicas. 

Hospitalar Angela Erna Rossato Serviços farmacêuticos na farmácia hospitalar.   

Farmácia Interna: Logística e Gestão dos Sistemas de 

Distribuição de Medicamentos e Fluxos Especiais de 

Distribuição de Medicamentos. Farmácia Satélites: Pronto 

Socorro, Centro Cirúrgico, Centro Obstétrico, Farmácia 

CACON. Central de Abastecimento Farmacêutico: 

Logística e Gestão de Suprimentos. Setor de Compras. 

Farmacotécnica. Hospitalar: Setor de Quimioterapia, 

Fracionamentos de sólidos e líquidos orais. Atividades 

Clínicas. 

Homeopatia Juliana Lora Acompanhamento das atividades que envolvem a 

manipulação do medicamento homeopático. Preparação de 

soluções hidroalcólicas. Atendimento ao cliente. 

Orientações sobre o uso do medicamento homeopático. 

Estudo de matérias médicas.  

Carga horária total estágio em Homeopatia: 120 horas; 

Cosméticos Zoé Paulina Feuser Acompanhamento das atividades relacionadas a indústria 

de cosméticos, tais como produção, desenvolvimento, 

controle de qualidade de cosméticos, bem como legislações 

pertinentes. Estudo das matérias primas  e classificação dos 

cosméticos. 

Manipulação Zoé Paulina Feuser Acompanhamento das atividades relacionadas a 

manipulação na Farmácia Magistral: produção, controle de 

qualidade, bem como legislações pertinentes. Atendimento 

ao cliente e análise de prescrições. 

Fitoterapia Angela Erna Rossato Dispensação de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. 

Manipulação de Formas Farmacêuticas Fitoterápicas. 

Fitoterapia Baseada em Evidências. Educação em Saúde. 

Orientação sobre o Uso Correto das Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos. Casos Clínicos e Prescrição Fitoterápica. 

Carga horária total estágio em Fitoterapia: 120 horas; 

Ambulatório Silvia Dal Bó Acompanhamento dos serviços clínicos farmacêuticos: 
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Clínico Consulta farmacêutica, seguimento farmacoterapêutico, 

conciliação farmacêutica, organização da farmacoterapia, 

educação em saúde individual e coletiva. 

Análises 

Toxícológicas 

Eduardo Agnes Discussão das atividades realizadas no local de estágio: 

Legislação. Análises de cocaína, crack, maconha, 

anfetaminas, flunitrazepan, LSD, ecstasy, entre outras. 

Especificidade e Sensibilidade. Análise de sangue oculto e 

resíduos de disparo de arma de fogo. 

 

Quarto: Após inserir todos os dados solicitados clique em SALVAR e ENVIAR para Aprovação 

 

Para finalizar, depois que você receber um e-mail informando que o professor responsável 

APROVOU a sua solicitação, entre no UNESC CARREIRAS - menu Estágio Obrigatório - e 

imprima as TRÊS VIAS do seu contrato, ASSINE as três vias e entregue na secretaria do curso. 

 

Pendência: Caso o e-mail venha com PENDENCIA – arrume o termo, conforme solicitação e 

clique em SALVAR e ENVIAR para Aprovação novamente.  

 

Na primeira semana de aula será destinado um encontro para tirar as dúvidas, escolha do 

local e providenciar o termo de compromisso, com auxilio do coordenador de estágio.   
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5.8                                                                   ANEXO 6.1 
 
 
  
 
DADOS DO ACADÊMICO 

Nome:................................................................................................Código: .................................  

Email: :................................................................................................ Fone:.................... ............ 

Curso:................................................................................  Fase:........................................................... 

Processo seletivo/Bolsista: (  ) PróUni (  ) Nossa Bolsa (  ) Minha Chance (  ) 

Fundo Social 

 
SOLICITAÇÃO:  
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

Conclusão do curso:  

Qual previsão de conclusão do curso: ___________________________________________________ 

Observação:  
* Colocar qual disciplina quer cursar e em que área de atuação; 
* O acadêmico deve referir as disciplinas com o nome que está na matriz curricular e código; 
* Anexar Espelho Acadêmico, destacando as solicitações.  
* Justificar o motivo 
 

DATA: ............................................ ASSINATURA:....................................................................................... 

 
TIPO DE SOLICITAÇÃO: 

(   ) Análise de Pré requisito   

(   ) Outro:- Especificar  

PARECER DO COORDENADOR DO NDE (FARMÁCIA) 
........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

 
 
 
 
DATA: .................................... ASSINATURA e CARIMBO:.......................................................................... 

 

REQUERIMENTO SOLICITAÇÃO PARA ESTÁGIO 
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ANEXO 6.2: 

                                                                                                                                                 
FICHA DE FREQUÊNCIA 

 
Estagiário: ________________________________________________________________________________  

Professores Supervisores de estágio:___________________________________________________________ 

Dias e horários de estágio: ____________________________________________________________________ 

 

DATA HORÁRIO Total de horas  
Diárias  

ASSINATURA DO 
ESTAGIÁRIO 

ASSINATURA DO 
PROFESSOR  

Local 

Entrada Saída 

    /    /       Treinamento geral 

    /    /       Treinamento 
específico 

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

/    /       

/    /       

/    /       

/    /       

/    /       

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

    /    /        

/    /       

/    /       

/    /       

/    /       

/    /       

    /    /        

    /    /        

    /    /        

       

 
Total de horas de estágio: ____________________                                                                                    

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 

CURDO DE FARMÁCIA 

ESTÁGIO III 
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ANEXO 6.3: 

                                                                                                                                              
FICHA DE FREQUÊNCIA – Estágio _____ 

 
Estagiário: _______________________________________________________Local de Estágio: _______________________________________ 

Professores Supervisores de estágio:_______________________________________________________________________________________ 

Dias e horários de estágio: ________________________________________________________________________________________________ 

DATA HORÁRIO TOTAL DE 
HORAS / DIA 

ATIVIDADE RUBRICA DO 
ESTAGIÁRIO 

RUBRICA DO 
PROFESSOR 

 Entrada Saída 50hrs Seminário / Encontro / Orientação   

   2 horas ENCONTRO   

 13:30 17:30 4 horas SEMINÁRIO   

 13:30 17:30 4 horas SEMINÁRIO   

 13:30 17:30 4 horas SEMINÁRIO   

 13:30 17:30 4 horas SEMINÁRIO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

   2 horas ORIENTAÇÃO   

 13:30 15:30 2 horas AVALIAÇÃO FINAL   

 
 

DATA 

 
HORÁRIO 

 
Total de 
horas  

Diárias  

 
RUBRICA DO 
ESTAGIÁRIO 

 
RUBRICA DO 
SUPERVISOR DE 
CAMPO 

 
RUBRICA DO 
PROFESSOR   

Entrada 
 

Saída 
 

Entrada  
 

Saída  

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         

UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE – UNESC 
 

CURDO DE FARMÁCIA 

ESTÁGIO ____ 
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/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

/    /         
/    /         

 
 

Total de horas de estágio: ____________________                                                                                    
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ANEXO 6.4 
Ficha avaliativa do Professor Orientador 

 
 

Acadêmico(a): ________________________________________________________________ 
Professor(a) orientador(a):______________________________________________________ 
Área do estágio:_______________________________________________________________ 
 

 
Data: _____/_____/_____ 

 
 

Critério Descrição Peso 

Frequência e 
pontualidade 

Cumpre toda a carga horária e respeita os horários dos encontros 
de estágio 

1,0 

Participação Participa das atividades propostas, das discussões, etc. 1,5 

Iniciativa Apresenta ideias ou propostas novas para resolução de 
problemas e/ou adversidades do local de estágio.  

2,0 

Interesse Demonstra vontade de apropriar-se do conhecimento, demonstra 
interesse pelos assuntos discutidos, etc. 

1,5 

Relacionamento Relaciona-se bem com os colegas, professores e pacientes. 2,0 

Conhecimento 
teórico-prático 

Apresenta os conhecimentos teóricos e práticos necessários para 
um bom desempenho das atividades de estágio.  

2,0 

TOTAL   

 
 
 
 

_____________________________________ 
 

Professor(a) orientador 
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ANEXO 6.5 

 

FICHA DE DESEMPENHO AVALIADA PELO SUPERVISOR DE CAMPO 

ESTÁGIO _____ 

 
Acadêmico(a): ________________________________________________________________ 
Supervisor(a):_________________________________________________________________ 
Área do estágio:_______________________________________________________________ 

 
Data: _____/_____/_____ 

 

Critério Descrição Peso 

Frequência e 
pontualidade 

Cumpre toda a carga horária e respeita os horários de 
estágio 

1,0 

Comportamento Cumpre as normas/ condutas estabelecidas pelo campo de 
estágio 

1,5 

Iniciativa Apresenta espírito proativo, ideias e/ou propostas novas 
para resolução de problemas e/ou adversidades do local de 
estágio. Busca alternativas para aproveitamento do tempo 

ocioso. 

2,0 

Interesse e 
Participação 

Demonstra vontade de apropriar-se do conhecimento, 
demonstra interesse pelos assuntos discutidos, etc. 

1,5 

Relacionamento Relaciona-se bem com a equipe e pacientes.  
Consegue receber e emitir críticas. Tem postura ética. 

2,0 

Conhecimento 
teórico-prático 

Apresenta os conhecimentos teóricos e práticos necessários 
para um bom desempenho das atividades de estágio. Utiliza 

terminologia técnica adequada. 

2,0 

TOTAL   

 
Comentários.: ________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

 
 

_____________________________________ 
Supervisor (a) Campo 
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Anexo 6.6 – Perguntas frequentes 

 

1. Eu posso fazer o Estágio V e/ou IV sem ter feito o estágio III? 

Caso você tenha todos os pré requisitos necessários para a área de atuação e tenha 50% do 

curso ou mais concluído, SIM, poderá fazer. Lembrando que para a área de medicamentos 

é obrigatório ter concluído o Estágio III. 

 

2. Eu posso fazer o estágio V antes do IV? 

Caso você tenha todos os pré requisitos necessários para a área de atuação e tenha 50% do 

curso ou mais concluído, SIM, poderá fazer. 

 

3. Eu me matriculei depois e perdi o primeiro encontro, como faço? 

Entre em contato com o coordenador de estágio, no e-mail zoe@unesc.net 

 

4. Eu estou cursando uma disciplina que é pré requisito da área de atuação que 

desejo. Eu posso fazer estágio dessa área? 

Não. Não haverá quebra de pré requisitos. 

 

5. Para quem entrego o relatório no final do semestre? 

Quem avalia o relatório é o professor orientador. Este é responsável por recolher o 

relatório, ao final do estágio e avaliar. Também é criada uma pasta no AVA para 

postagem do relatório final. 

 

6. Tem a possibilidade de eu fazer dois estágios juntos? 

A carga horária impossibilita isso. Caso tenha alguma justificativa, deve preencher o 

formulário de solicitação para estágio, esclarecendo as necessidades. 

 

7. Eu perdi um encontro de orientação o que faço? 

Você receberá falta e deve conversar com o orientador de estágio e ver a possibilidade de 

reposição (avaliar a melhor forma de repor esse dia junto ao professor orientador). 

Lembrando que faltas só são aceitas mediante atestado médico e/ou justificativa plausível.  

 

 

 

 

mailto:zoe@unesc.net
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO III ANEXO 6.7 – 

 

Introdução- 1,00 

-Especificar o período de realização do estágio, caracterização do local (serviços, horário 

de funcionamento, pessoal envolvido no trabalho, etc)  

 

Desenvolvimento- 4,00 

Farmácia escola (2,00):  

- relato detalhado de todas as atividades e tarefas 

- o aluno entendeu realmente o que fez  

- embasar a escrita com as literaturas e legislações específicas (uso de citações) 

 

Farmácia solidária (2,00) 

- relato detalhado de todas as atividades e tarefas 

- o aluno entendeu realmente o que fez 

- embasar a escrita com as literaturas e legislações específicas (uso de citações) 

 

Discussão – Estudos aplicados-2,00  

Farmácia escola (1,00):  

- descrição das atividades que foram trabalhadas no workshop 

- relação com a literatura (citações) 

 

Farmácia solidária (1,00) 

- descrição das atividades que foram trabalhadas no workshop 

- relação com a literatura (citações) 

 

Escrita-1,00 

-Uso de português adequado ao longo do trabalho e concordância na escrita 

 

Conclusão-1,00 

- Avaliação do crescimento pessoal 

- Concluir com a importância do farmacêutico nos diferentes serviços  

 

Referências- 1,00 

-Uso de referências apropriadas 



UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINESE – UNESC 

CURSO DE FARMÁCIA 

________________________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6.7.1. 

                                    Orientações para elaboração do relatório do ESTÁGIO III 
 

O corpo do relatório deve ser composto de Introdução, Desenvolvimento, 

Conclusão e Referencial bibliográfico. Deve ser formatado nas normas da ABNT.  

 

Introdução: Na introdução deve-se apresentar uma breve descrição sobre o estágio. 

Deve-se especificar o período de realização do estágio, assim como a caracterização do 

local de estágio (serviços, horário de funcionamento, pessoal envolvido no trabalho, etc) e 

outras informações que considerar relevantes.  

 

Desenvolvimento: O desenvolvimento deve conter um relato detalhado de todas as 

atividades e tarefas desenvolvidas durante o período de estágio. Não basta descrever 

resultados, é necessário demonstrar que você entendeu realmente o que fez e a 

importância dos procedimentos adotados, para isso, é necessário relacionar e embasar as 

atividades realizadas com as literaturas e legislações específicas.  

Ex: Na Dispensação de medicamentos controlados, analisa-se a via da receita que 

será retida na farmácia e são preenchidas as informações necessárias para o controle 

dos medicamentos. Este procedimento é realizado de acordo como previsto pela portaria 

nº344/98 que dispõe sobre os medicamentos de controle especial. 

Atenção: Toda referência citada no corpo do texto deve ser colocada no referencial 

bibliográfico. 

Durante a escrita do relatório é desnecessário citar pessoas nominalmente. Limite-

se ao trabalho desenvolvido, não aborde assuntos paralelos.  

 

Workshop (será discutido dentro do desenvolvimento):  você deve descrever as atividades 

que foram trabalhadas no workshop de cada farmácia, e relacionar as atividades 

realizadas com a prática de cada local do estágio discutindo com a literatura. 

 

Ex: Durante o workshop da farmácia solidária foram abordadas as técnicas de 

comunicação. Este conteúdo é de extrema relevância na área da dispensação e é um 

conhecimento exigido para que o farmacêutico possa realizar as suas atribuições clínicas, 

como por exemplo, a prescrição farmacêutica (Pedroso, 2007). 
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Conclusão: deve-se relacionar as informações apresentadas no texto anterior com a sua 

análise crítica sobre o seu período de estágio de uma forma sucinta. Analise o seu 

crescimento pessoal e profissional durante este período para finalizar o texto relacionando 

com os conhecimentos adquiridos ao longo da graduação (pode-se citar as disciplinas).  

 
Referencial Bibliográfico: deve ser elaborado nas normas da ABNT. 
 
Ex:  
 
PEDROSO, Ênio Roberto Pietra; OLIVEIRA, Reynaldo Gomes de. Blackbook - Clínica 
médica: medicamentos e rotinas médicas. 1. ed. Belo Horizonte: Black Book, 2007. 734p. 
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ANEXO 6.8 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO 

ESTÁGIO IV e V 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO 

 

 

Introdução- 2,00 

-Especificar o período de realização do estágio, caracterização do local 

(especifique os tipos de serviços realizados e a proposta de trabalho do local, horário 

de funcionamento, pessoal envolvido no trabalho, público alvo, atividades e 

legislação pertinente, etc)  

 

Desenvolvimento- 5,00 

- relato detalhado de todas as atividades e tarefas desenvolvidas ao longo do 

semestre 

- o aluno entendeu realmente o que fez  

- embasar a escrita com as literaturas e legislações específicas (uso de 

citações) 

 

Escrita-1,00 

-Uso de português adequado ao longo do trabalho e concordância na escrita 

 

Conclusão-1,00 

- Avaliação do crescimento pessoal 

- Concluir com a importância do farmacêutico nos diferentes serviços  

 

Referências- 1,00 

- Uso de referências apropriadas. 

 

 

Anexo 6.8.1 

ORIENTAÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO  
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ESTÁGIO IV E V 

 

O que é um relatório?  

 Entende-se por relatório, um documento elaborado pelo acadêmico onde este fará a 

exposição escrita de um determinado trabalho ou experiência prática. Deve situar o leitor a respeito 

do local de desenvolvimento do trabalho, das atividades realizadas, bem como das ideias 

associadas, de modo a constituir uma compilação completa e coerente de tudo o que diga respeito a 

esse trabalho.  

 

Partes do relatório 

O relatório será composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, contemplando as 

seguintes informações: 

 

Introdução: Na introdução deve-se apresentar uma breve descrição sobre o estágio. Deve-se 

especificar o período de realização do estágio, assim como a caracterização do local de estágio 

(especifique os tipos de serviços realizados e a proposta de trabalho do local, horário de 

funcionamento, pessoal envolvido no trabalho, público alvo, atividades e legislação pertinente, etc) 

e outras informações que considerar relevantes.  

 

Desenvolvimento: O desenvolvimento deve conter um relato detalhado de todas as atividades e 

tarefas desenvolvidas durante o período de estágio. Não basta descrever resultados, é necessário 

demonstrar que você entendeu realmente o que fez e a importância dos procedimentos adotados, 

para isso, é necessário relacionar e embasar as atividades realizadas com as literaturas e legislações 

específicas.  

a) Descrição inicial: traduza suas impressões iniciais ao ter contato com a empresa, 

responsável técnico, colegas de trabalho e público. Saliente se teve ou se tem insegurança em 

relação ao trabalho ou à convivência profissional no grupo de trabalho, etc;  

b) Relato detalhado de todas as atividades desenvolvidas e tarefas desenvolvidas 

durante o período de estágio. Citar suas dúvidas e/ou dificuldades encontradas, bem como quais 

atitudes foram tomadas frente a situações relevantes vivenciadas, que se apresentaram durante o 

período de estágio.  Não basta descrever resultados, é necessário demonstrar que você entendeu 

realmente o que fez. É desnecessário citar pessoas nominalmente. Limite-se ao trabalho 

desenvolvido, não aborde assuntos paralelos.  
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c) Análise crítica do trabalho executado e sua validade como contribuição para a 

formação profissional.  

d) Relacionar os conhecimentos adquiridos na Universidade com os problemas 

encontrados.  

e) Sugestões que julgar importantes para que haja uma melhor integração entre aquilo 

que é oferecido no Curso de Farmácia e as atividades desenvolvidas no estágio. 

Ex: Na Dispensação de medicamentos controlados, analisa-se a via da receita que será 

retida na farmácia e são preenchidas as informações necessárias para o controle dos 

medicamentos. Este procedimento é realizado de acordo como previsto pela portaria nº344/98 que 

dispõe sobre os medicamentos de controle especial. 

Atenção: Toda referência citada no corpo do texto deve ser colocada no referencial 

bibliográfico. 

 

 

Seminário Integrador (será discutido dentro do desenvolvimento):  você deve descrever as 

atividades e assuntos que foram abordados no seminário, em cada encontro, e relacionar as 

atividades realizadas com a prática de cada local do estágio discutindo com a literatura.  

 

Conclusão: deve-se relacionar as informações apresentadas no texto anterior com a sua análise 

crítica sobre o seu período de estágio de uma forma sucinta. Analise o seu crescimento pessoal e 

profissional durante este período para finalizar o texto relacionando com os conhecimentos 

adquiridos ao longo da graduação (pode-se citar as disciplinas). Pode opinar sobre o mesmo e fazer 

colocações para a melhoria do estágio. 

 

Referencial Bibliográfico: deve ser elaborado conforme normas oficiais (ABNT, vancouver, etc); 
 

 

 

ANEXO 6.9. FORMULÁRIO DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO 

ESTÁGIO ______ 

(DEVE ESTAR ANEXADA NO RELATÓRIO) 

IDENTIFICAÇÃO 

Acadêmico (a):_______________________________________________________ 

Ano:__________   Semestre: ___________    
Fase:_________ 
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1 DADOS DO ESTÁGIO 

1.1 Instituição e/ou empresa em que realizou o estágio 
Instituição e/ou empresa:_____________________________________________ 

Supervisor (a) de estágio: ____________________________________________ 

Período realização de estágio:________________________________________ 

Carga horária: _______ horas/relógio 

 

1.2 Atividades realizadas: 

Carga horária: ______ Horas (inclui encontro primeira semana, treinamento sobre 
os serviços farmacêuticos e avaliação final) 

 

1.3  Orientação periódica com professor orientador 
Carga horária:  30 horas 

Professor(a) orientador(a):____________________________________________ 

 

1.4 Seminário integrador 
Carga horária:  16 horas 

Professor(a) mediador(a):____________________________________________ 

 

2  TOTAL GERAL/CARGA HORÁRIA:  ______ horas relógio. 
 

Eu________________________________________________________________   

declaro para os devidos fins que tive acompanhamento/orientação dos  
supervisores de campo e/ou professores orientadores de estágio em todas as horas 
mencionadas neste Formulário. 

Criciúma,        de ______de 20___. 

 

______________________________________ 

Acadêmico 


