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OBRIGATÓRIOS EM TEMPOS DA PANDEMIA COVID-19 

 Considerando a situação de Pandemia e as Normativas da Universidade Federal 

de Santa Catarina para a realização das atividades de Estágio Obrigatório seguem 

algumas orientações para os alunos na elaboração do novo TCE: 

1. Caso haja TCE relacionado a Estágios Obrigatórios ainda em vigência referente a 

situação anterior da Pandemia estes devem ser excluídos e elaborado novo TCE 

2. Realizar o Registro de novo TCE com as datas de começo e fim das atividades. 

3. No item PROGRAMA DE ATIVIDADES DE ESTÁGIO (PAE) a ser preenchido pelos 

alunos além das atividades pertinentes ao Estágio, é necessário realizar a 

inclusão de elementos orientados pela Resolução do CCS/UFSC  001 de 27 de 

julho de 2020: 

- Mencionar que o plano de atividades de estágios está adaptado em caráter 

excepcional, em decorrência da emergência de saúde pública COVID-19 e que 

segue os elementos do Plano da Disciplina de Estágio Supervisionado. Incluir as 

seguintes observações 

- Cumprir as medidas sanitárias vigentes para a situação de Pandemia; Utilizar os 

equipamentos de proteção Individual; Afastar-se do campo de estágio em caso 

de sinais e sintomas suspeitos de COVID-19 e informar os supervisores e 

professores orientadores do estágio, bem como as autoridades sanitárias; 

Procurar atendimento médico desde o aparecimento dos sintomas. 

4. Após o registro no Sistema SIARE, o aluno deverá assinar o TCE, coletar a assinatura 

do Supervisor e da Profa. Orientadora e enviar para o e-mail da Comissão de Estágios 

(enfermagem.estagios@contato.ufsc.br) para que a coordenadora de Estágio assine e 

envie para o DIP/PROGRAD ou para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para a 

respectiva assinatura do responsável pela concedente.   

ATENÇAO:  

- para estágios na Secretaria Municipal de Saúde - o nome do responsável pela 

Concedente é o Sr.  Evandro Silveira – Chefe do Departamento de Integração Ensino 

e Serviço da SMS 

- para estágios no Hospital Universitário UFSC – o nome do responsável pela 

concedente é o Sr. Alexandre Guilherme Lenzi de Oliveira - Diretor(a) do DIP - PROGRAD – 

UFSC. 


