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1 INTRODUÇÃO  

 O estágio, conforme Regulamento da Pontifícia Universidade Católica de Goiás 

(PUC-Goiás), proporciona a complementação da formação acadêmico-profissional, 

fortalece os espaços formativos, insere o estagiário na vida econômica, política e 

sociocultural, promove a interação da universidade com os demais segmentos da 

sociedade, possibilitando que o estudante tenha acesso ao campo de sua futura 

profissão, em um contato direto com questões práticas e teóricas. 

 De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, Resolução CNE/CES nº 5, 

de 7 de novembro de 20011, e com base no Regulamento da PUC-GO2, o estágio é um 

componente curricular do processo de formação acadêmica, constituído e constituinte 

das dimensões do ensino, pesquisa e extensão. Com este enfoque, deve ser 

desenvolvido em campos de atuação profissional de acordo com a tendência 

mercadológica e as exigências regulamentadas nas normas de atribuições do 

profissional nutricionista, nas diversas áreas disponibilizadas de atuação, conforme 

disposto na Resolução CFN nº 380/20053. 

 Diante do exposto, o Departamento do Curso de Graduação em Nutrição da 

PUC-Goiás iniciou a Política de Estágio Curricular Obrigatório com a “Primeira Etapa” 

denominada Estágio de Capacitação Prática Especializada I, e a “Segunda Etapa”, 

Estágio de Capacitação Prática Especializada II para os alunos dos 5º e 6º Períodos do 

Curso de Nutrição, respectivamente. Nesta primeira etapa, o aluno deverá desenvolver 

ações relacionadas às disciplinas de Introdução à Nutrição, Epidemiologia e Políticas 

de Saúde Pública, Fundamentos de Técnica Dietética, Técnica Dietética Avançada, 

Educação Nutricional e Nutrição e Dietética. 

 Os estágios serão realizados em Unidades Concedentes, correlacionadas às 

áreas envolvidas, e deverão propiciar atividades de observação, reconhecimento, 

diagnóstico, auxílio básico e acompanhamento da atuação profissional, sob supervisão 

conjunta de professores da PUC-Goiás, denominados supervisores acadêmicos, e 

profissionais do campo, denominados supervisores profissionais.  

 Durante o Estágio de Capacitação Prática Especializada I e II, cada aluno 

passará por 3 áreas da Nutrição propostas: SAÚDE COLETIVA / Atenção Básica em 

Saúde; AUAN (Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição) e NUTRIÇÃO 

CLÍNICA. 
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2 ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A seguir, estão as orientações gerais importantes para o bom desempenho do 

aluno durante o período do Estágio de Capacitação Prática Especializada II (6º 

Período):  

 

1. Os alunos desenvolverão estágios curriculares em duas áreas da Nutrição 

propostas: AUAN e NUTRIÇÃO CLÍNICA. 

2. A dupla ou grupo pré-definido de alunos serão designados ao local de estágio de 

acordo com sorteio, a área e o período.  

3. As datas dos sorteios e de outras atividades obrigatórias relacionadas ao Estágio 

(reuniões, seminários, palestras) serão apresentadas aos alunos em reunião, antes 

do início do período de estágio.  

4. O sorteio das equipes ocorrerá de acordo com cronograma previamente 

estabelecido, apresentado aos alunos em reunião, antes do início do período de 

estágio. 

5. Todos os alunos estagiários deverão comparecer nos locais de estágios com jaleco 

personalizado, calça e sapato fechado, com pouco ou nenhum adorno e adereço 

nas mãos e rosto, de acordo com a exigência do local, evitando roupas 

transparentes, curtas e decotes ousados, mantendo uma postura ética e 

profissional. No estágio de AUAN há especificidade que o aluno esteja de touca, 

sem esmalte e de unhas curtas, sem nenhum tipo de adereço para as visitas aos 

estabelecimentos. 

6. Todos os alunos estagiários deverão usar nos locais de estágio, crachá de 

identificação padronizado e confeccionado pelo CANUTRI. Quando o campo exigir 

crachá da própria instituição, o estagiário deverá providenciá-lo de acordo com as 

normas e exigências do campo de estágio. 

7. Os estagiários devem estar disponíveis das 7:10h às 13:10h. Alguns campos de 

estágio exigem horários diferenciados que deverão ser discutidos com supervisor 

acadêmico e profissional em conjunto. 
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8. Os alunos poderão permanecer por mais tempo no local de estágio, desde que 

previsto pela supervisão profissional de estágio, sob responsabilidade do próprio 

aluno e da Unidade Concedente de Estágio. 

9. Quanto à frequência: a lista de frequência deverá ser preenchida diariamente pelo 

estagiário e assinada pelo supervisor acadêmico. Não haverá dispensa para alunos 

que trabalham e/ou estejam exercendo estágio curricular não obrigatório e nem 

redução da carga horária do estágio. Os alunos não serão dispensados do estágio 

para atividades extras, tais como participação em congressos e eventos, com 

exceção dos já antecipadamente incluídos no calendário das equipes e dos eventos 

organizados pela coordenação do curso e pelo CANUTRI.  

10. Quanto às faltas: o aluno que não puder comparecer ao estágio deverá avisar, com 

antecedência, aos supervisores acadêmicos. Atestados médicos justificam as faltas, 

mas não abonam as horas. Os alunos têm até 48 horas para justificar a falta, e 

terá direito a apenas 25% de ausência na disciplina. O aluno que não cumprir a 

carga horária estabelecida (75% de frequência) deverá repetir o estágio no próximo 

semestre. 

11. Quanto à pontualidade: além de ser um dos itens avaliados pelos supervisores 

acadêmicos, a pontualidade é característica essencial ao bom profissional, o que 

implica no cumprimento dos horários tanto das atividades propostas nos campos, 

quanto das reuniões com supervisores. Atrasos superiores a 15 minutos, não será 

permitida a entrada do aluno no estágio. 

12.  A pontualidade e presença nos dias de reunião de estágio que acontecem em 

sala de aula são obrigatórias para todos os alunos. 

13.  Quanto à postura: o estagiário, na condição de futuro profissional, deve ter uma 

postura condizente com sua situação. Portanto, deve agir com ética com os colegas 

de faculdade, com os professores, supervisores, técnicos, pacientes e demais 

indivíduos. O futuro profissional deve procurar utilizar uma linguagem adequada, que 

permita a transmissão de conhecimento de forma clara e eficiente. Termos vulgares 

e piadas devem ser evitados a qualquer hora e local do estágio. O bom discurso é a 

porta de entrada do profissional no mercado de trabalho. O uso correto da língua 

portuguesa não só permite uma maior clareza no discurso como também aumenta a 

credibilidade do mesmo. 
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14. Quanto à avaliação: o aluno terá avaliações distintas nas áreas de estágio. Na área 

de Nutrição Clínica e AUAN, o aluno será avaliado apenas pelo supervisor 

acadêmico. A distribuição da nota do aluno consta no Roteiro de Estágio de cada 

área de atuação. Este roteiro será entregue no início de cada estágio.  

15. Quanto aos equipamentos necessários para realização das atividades nos locais 

de estágio: cada aluno (ou dupla) deverá ter seu Kit Nutri-Estágio (para áreas 

relacionadas à clínica e AUAN), conforme Anexo A e demais equipamentos de 

acordo com cada área. 

16.  Para participar do Estágio Curricular Obrigatório o aluno deverá ler e assinar, 

juntamente com as supervisoras acadêmicas de estágio, a coordenadora de Estágio 

do Curso de Nutrição, e a Coordenadora do Curso de Nutrição, duas vias de igual 

teor do Termo de Compromisso (Anexo B).   
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3 NORMAS E REGULAMENTOS DE ESTÁGIO PARA ALUNOS DO 6º 

PERÍODO DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA PUC- GOIÁS 

 

Capítulo I – Das disposições gerais 

 

1.1  Em cumprimento à lei número 36/76, do Conselho Federal de Educação, que 

estabelece o currículo mínimo, os alunos do 6º Períodos do Curso de Nutrição da 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás, desenvolverão estágios curriculares 

obrigatórios nas áreas de Administração de Unidades de Alimentação e Nutrição 

Clínica, totalizando 80 horas de estágio em cada área. 

1.2  Os alunos do 6º período serão divididos em quatro equipes (A, B, C e D). O grupo A 

é a primeira equipe que irá para o estágio em NUTRIÇÃO CLÍNICA e grupo B para 

AUAN. Em sequência, o grupo C e o grupo D irão para os estágios em Nutrição 

Clínica e AUAN, respectivamente. Após, aproximadamente 30 dias, os grupos A e B, 

iniciam seus estágios em AUAN e Nutrição Clínica, respectivamente. Por último, os 

grupos C e D, realizarão seus estágios em AUAN e Nutrição Clínica, 

respectivamente. Todos os alunos, de ambas as equipes, devem participar de todas 

as reuniões agendadas. 

1.3  O estágio será realizado em duplas ou grupos compostos por até cinco alunos 

salvo a característica de cada Unidade Concedente de Estágio, pré-definidas pela 

Comissão de Estágio do Curso de Nutrição. Em alguns casos específicos, decididos 

pela Comissão de Estágio, o aluno irá a campo individualmente. 

1.4 Os alunos do 6º período desenvolverão o estágio em sistema de rodízio, cumprindo 

80 horas em AUAN e 80 horas em Nutrição Clínica. Essa carga horária corresponde 

a 6 horas/relógio por dia, em um total de 7 dias (7 dias para AUAN e 7 dias para 

Clínica), indo a campo 2 vezes por semana. O restante da carga horária será 

complementado com os encontros de todas as equipes.  

1.5  A distribuição dos alunos por locais de estágio será realizada por sorteio, e 

acontecerá nos primeiros dias de reunião com cada equipe.  

1.6  O período de estágio corresponde ao semestre letivo. As atividades realizadas 

durante recessos e/ou férias serão consideradas não obrigatórias, ficando a 
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Unidade Concedente de Estágio responsável pelo aluno e encarregada de garantir a 

ele uma declaração das horas extras realizadas. 

1.7  Todos os profissionais e estagiários obedecerão como regra principal, os preceitos 

existentes no Código de Ética do Nutricionista, disponibilizado no site do CFN 

(www.cfn.org.br). 

1.8  A utilização de equipamentos da Instituição e do próprio Kit Nutri-Estágio será de 

inteira responsabilidade do aluno, devendo este zelar pelos cuidados e manutenção 

das condições dos mesmos. 

1.9 As atividades definidas para cada área e atribuídas aos estagiários serão avaliadas 

pela supervisão acadêmica.  

1.10 O estágio não estabelece vínculo empregatício entre o estudante e a Unidade 

Concedente de Estágio. 

 

Capítulo II – Dos supervisores acadêmicos  

 

Cabe aos supervisores acadêmicos: 

2.1  Planejar o estágio juntamente com a coordenação do Curso de Nutrição e os 

supervisores profissionais das Unidades Concedentes de Estágio. 

2.2  Discutir e avaliar, em diferentes momentos, o andamento do estágio juntamente 

com os alunos e os supervisores profissionais das Unidades Concedentes de 

Estágio. 

2.3  Realizar supervisão das atividades realizadas nos diversos setores pelos 

estagiários. 

2.4  Realizar reuniões periódicas com os alunos para discussão de textos, estudos de 

caso e apresentação de seminários, conforme calendário entregue no início do 

estágio. 

2.5  Orientar e supervisionar o estágio nas áreas específicas de Nutrição, de acordo 

com Roteiros de Atividades por área de atuação. 

2.6  Orientar estudos de casos a serem desenvolvidos pelos alunos. 

2.7  Orientar elaboração de Relatórios Parciais e Finais de estágio. 

2.8  Avaliar o aluno com relação ao seu desempenho no local de estágio. 

http://www.cfn.org.br/


11 
 

 

2.9  Orientar e cobrar conduta ética e profissional do estagiário, de acordo com as 

normas apresentadas neste Manual.  

 

Capítulo III – Dos estagiários 

 

3.1 Cumprir integralmente a carga horária mínima prevista no capítulo I e todas as 

atividades programadas. 

3.2 Fazer um planejamento de atividades individual e/ou em dupla, conforme indicação 

da supervisão, procurando utilizar as referências bibliográficas básicas para estudar 

e se preparar regularmente para aplicar as atividades. 

3.3 Cumprir os preceitos da ética profissional, manter postura acadêmica ainda 

aprendiz, mas já com responsabilidade profissional. 

3.4 Participar de seminários e reuniões interdisciplinares. 

3.5 Realizar levantamento bibliográfico, apresentar resenhas e discutir artigos 

científicos de periódicos nacionais e internacionais com os supervisores. 

3.6 Atender a atividades extras solicitadas pela Instituição, somando atendimentos e 

contribuindo com uma maior cobertura de atenção. 

3.7 Solicitar, sempre que necessário, a orientação do supervisor, mesmo que este não 

se encontre no local do estágio. 

3.8 Cumprir as normas e regulamentos dos locais de estágio. 

3.9 Informar ao supervisor qualquer anormalidade porventura ocorrida no estágio, seja 

de ordem técnica, de conduta sua ou de outrem. 

3.10 Apresentar relatórios, exercícios, estudos dirigidos e estudos de caso, sempre que 

solicitados e dentro da data estipulada pelo supervisor.  

 

Capítulo IV – Da avaliação 

 

O aluno será avaliado: 

4.1  Pela sua conduta pessoal, técnica e postura no decorrer do estágio. 

4.2 Pela sua responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos. 

4.3 Pelo cumprimento das normas de estágio. 

4.4 Pela sua assiduidade e pontualidade no decorrer do estágio. 
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4.5 Pelo seu entrosamento com o pessoal do local de trabalho e comunidade. 

4.6 Pelo seu planejamento inicial e seu relatório final. 

4.7 Pela avaliação do seu supervisor. 

4.8 Pela avaliação final com toda equipe de trabalho (Instituição e Unidade Concedente 

de Estágio). 

4.9 Quanto aos seminários, cabe ao (s) aluno (s) responsável (is) entregar um trabalho 

digitado, conforme previsto em Roteiro de Atividades Específico por Área de 

Atuação, devendo os demais realizar leituras prévias de artigos que lhes tornem 

preparados para discussão. 

 

O aluno poderá ser reprovado: 

4.10 Se não cumprir 75% de carga horária mínima para o período de estágio (160 

horas), não haverá direito a exame final.     

4.11 Se infringir normas e regras do estágio ou do local de estágio (normas internas da 

Unidade Concedente de Estágio). 

4.12 Se receber advertência ou suspensão causada por comportamentos que firam a 

ética profissional. 

4.13 Se não cumprir com obrigações didáticas estabelecidas pela supervisora 

acadêmica de estágio, dentro das datas estipuladas. 

4.14 Casos não identificados neste Manual de Orientação deverão ser avaliados pela 

Coordenação do Curso de Nutrição, em conjunto com a Coordenadora de Estágio 

do Curso de Nutrição e com as Supervisoras Acadêmicas e, se necessário, com a 

Comissão de Ética de Ensino da Instituição.  

 

Capítulo V – Do relatório final 

 

A elaboração dos Relatórios Parciais e Final e/ ou outro tipo de produção 

definida para as Atividades de Estágio deverão ser baseados no Roteiro de Atividades, 

específico por Área de Atuação, e o (a) aluno (a) deverá seguir as Normas para 

Elaboração e Apresentação de Trabalhos Acadêmicos do Curso de Nutrição da PUC-

Goiás.  
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3 ORIENTAÇÕES GERAIS SOBRE POSTURA E CONDUTA BÁSICA 

PARA ALUNOS DO CURSO DE NUTRIÇÃO DA PUC-GO 

 

Capítulo I – Dos direitos do estagiário 

 

1.1  Solicitar cópias da documentação relacionada ao vínculo do estagiário à Unidade 

Concedente de Estágio; 

1.2  Receber o seguro contra acidentes pessoais, dentro dos padrões exigidos para a 

execução do estágio, pela Instituição de Ensino; 

1.2.1 A Universidade somente assumirá o pagamento de seguro de acidentes 

pessoais aos estudantes matriculados no estágio curricular obrigatório. 

1.3 Solicitar auxílio para esclarecimento de qualquer dúvida relacionada ao estágio, 

junto ao Supervisor Acadêmico; 

1.4 Desenvolver atividades de acordo com as condições estabelecidas no Termo de 

Compromisso e Manual de Orientação; 

1.5 Receber orientação, acompanhamento e avaliação do estágio executado; 

1.6 Receber informações sobre cronograma de atividades exigidas e propostas com 

antecedência, a fim de que possa se organizar para o proposto em tempo hábil; 

1.7 Receber documento ou cartão de ponto para registrar frequência diária. 

 

Capítulo II – Das responsabilidades e deveres do estagiário 

 

2.1 Frequentar regularmente as aulas do curso, conforme cronograma das disciplinas; 

2.2  Registrar diariamente a frequência nas aulas e nos locais de estágio, de forma que 

possa atender 75% do mínimo exigido. Os casos de licença médica e maternidade 

seguirão normas da Universidade baseadas nas leis do Ministério da Educação;  

2.3  A carga horária diária de estágio obedecerá a dinâmica da Unidade Concedente, 

devendo o aluno cumprir, no mínimo, 6 horas diárias. Os horários de entrada, 

almoço e saída seguirão as determinações de cada Unidade Concedente de 

Estágio; 
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2.4  O estagiário poderá entregar, a pedido do Supervisor Acadêmico e com o acordo 

do Supervisor Profissional, sua ficha de frequência no local de estágio, para que os 

Supervisores façam a somatória da carga horária realizada; 

2.5  Elaborar e entregar Planos, Relatórios, Seminários, Pesquisas e outros documentos 

solicitados nas datas estabelecidas; 

2.6  Utilizar, guardar e conservar, com todo o cuidado, impressos e outros materiais de 

utilização; 

2.7  Buscar aperfeiçoamento nos conteúdos objetos do Estágio; 

2.8  Manter sigilo sobre conteúdo de documentos e de informações confidenciais 

referentes ao local de Estágio; 

2.9  Comunicar a Instituição / Unidade Concedente de Estágio, qualquer alteração da 

situação escolar, mudança de endereço, telefone e desistência do estágio por força 

maior; 

2.10 Acatar orientação e sugestão dos Supervisores de Estágio; 

2.11 Apresentar Relatório Final de acordo com determinação de modelo e data de 

entrega; 

2.12 Assumir o estágio com responsabilidade, zelando pelo bom nome da Instituição, 

quanto às normas internas da mesma; 

2.13 Acatar orientação e decisões da Unidade Concedente ou Supervisor Profissional, 

quanto às normas internas técnico-administrativas; 

2.14 Cumprir integralmente o horário estabelecido pela Instituição dentro da Unidade 

Concedente de Estágio, observando pontualidade e assiduidade; 

2.15 Comunicar com antecedência de 24 horas, no caso de falta, tanto para 

Supervisor Acadêmico, como para Supervisor Profissional; 

2.16 Tratar cordialmente chefes, funcionários e colegas que trabalham na Unidade 

Concedente de Estágio; 

2.17 Manter boa apresentação e vestir-se de acordo com o exigido, com jalecos, e 

outros equipamentos de proteção individual; 

2.18 Comparecer às reuniões e aulas teóricas programadas pelo seu Supervisor; 

2.19 Entregar o Relatório Final de Estágio, redigido segundo normas da ABNT. 
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Capítulo III – Orientações gerais 

 

3.1  Cada Unidade Concedente de Estágio tem características próprias, e exigem de 

seus funcionários / estagiários comportamentos e modos de agir adequados e 

condizentes com suas normas administrativas. Ao realizar um estágio é preciso ficar 

atento a alguns detalhes importantes. Observar esses detalhes durante o período de 

estágio ajudará a construir boas relações na organização em questão, abrindo porta 

para o futuro profissional; 

3.2  Permanecer atento para alguns aspectos do seu comportamento e 

desenvolvimento pessoal, que têm implicação direta na sua formação profissional: 

3.3.1 Ser cordial; 

3.3.2 Cumprimentar diariamente os colegas e superiores; 

3.3.3 Ser discreto no falar, no vestir, no atender; 

3.3.4 Manter espírito de colaboração com todas as pessoas envolvidas, sem 

discriminação; 

3.3.5 Chamar as pessoas pelo nome, evitando uso de apelidos ou expressões 

pejorativas; 

3.3.6 Estar pronto para ouvir reclamações e orientações, perguntando no caso de 

dúvidas; 

3.3.7 Apresentar sugestões para a execução das tarefas que lhe forem solicitadas; 

3.3.8 Zelar pelo material da Unidade Concedente e da Instituição de Ensino, assim 

como material próprio (Kit Nutri-Estágio); 

3.3.9 Procurar aperfeiçoar sua comunicação oral e escrita; 

3.3.10 Cumprir as atividades propostas; 

3.3.11 Aceitar críticas, refletir a respeito e tirar proveito dos ensinamentos; 

3.3.12 Verificar sempre a qualidade de suas tarefas antes de passá-las adiante; 

3.3.13 Se cometer erros admita-os. Devemos corrigir nossos erros, aprender com 

eles e procurar não repetí-los; 

3.3  Buscar manter atitudes que proporcionem: 

3.4.1 Visão e conhecimentos globais; 

3.4.2 Constante aprimoramento (aprendizado contínuo); 

3.4.3 Profundo conhecimento técnico; 
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3.4.4 Conhecimentos atualizados de informática; 

3.4.5 Desenvolvimento de espírito de pesquisa; 

3.4.6 Flexibilidade e Criatividade; 

3.5 Observar sempre: 

3.5.1 O sistema atual de globalização;  

3.5.2 A abertura da economia mundial; 

3.5.3 Os avanços tecnológicos; 

3.5.4 A competitividade do mercado de trabalho; 

3.5.5 O ritmo acelerado das atividades executadas das Instituições / Empresas / 

Organizações. 
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ANEXO A 
 

 
KIT NUTRI-ESTÁGIO – SUGESTÕES DE MARCAS 

 
 

ITENS ESPECIFICAÇÕES / 
CARACTERÍSTICAS  

MARCAS 
SUGERIDAS  

Média de Preço 

01 balança 
  

 Capacidade: 150 Kg 

 Graduação: 100g 

 Fácil transporte e 
leve 

Plenna® 
Tanita® 

R$ de 150,00 a 500,00 

01 fita 
antropométrica 

(trena) com trava 
 

 Comprimento: 2m ou 
mais 

 Material flexível, 
metálico e inelástico 

Sanny® R$ de 15,00 a 50,00 

01 adipômetro 
 

 Sensibilidade: 1mm Lange®, WCS 
Plus® ou 
Cescorf® 

R$ de 350,00 a 1.000,00  
 

01 bolsa para 
transporte deste 

material 

 Feita sob medida 
(jeans, lona ou outro 
tecido resistente) 

 Ou tipo maleta 

 
- 

Valor variável 

01 balança digital 
para pesagem de 

alimentos 

 Capacidade: 5 Kg Plenna® 
Tanita® 
Toledo® 

R$ de 89,00 a 380,00 

01 termômetro para 
alimentos 

- - R$ de 35,00 a 50,00 

1 pasta Pasta tipo fichário ou 
Pasta Catálogo para 
arquivamento das 
planilhas de controle de 
qualidade 

-  R$ de 5,00 a 20,00 

Touca Rede de proteção de 
cabelos 

  

Algodão Higienização de 
equipamentos 

  

Álcool  70% Higienização de 
equipamentos 

  

 

 

 

Alguns sites / locais indicados para orçamento: 
www.tbw.com.br 
www.cardiomed.com.br 
www.mogiglass.com.br 
UNICOM 
FAMED 

http://www.cardiomed.com.br/
http://www.mogiglass.com.br/
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Goiânia, ____ de __________ de ______ 

 

 
TERMO DE COMPROMISSO  

 
Pelo presente Termo, a Coordenadora do Curso de Nutrição da PUC-Goiás, por meio das 
Supervisoras do Estágio Curricular Obrigatório, torna oficial o TERMO DE COMPROMISSO com 
alunos(as) do Estágio Capacitação Prática II, em relação às atividades a serem desenvolvidas em 
áreas específicas do Curso de Nutrição. 
Durante a sua permanência no local de estágio, definido por meio de convênios, os (as) alunos (as) 
deverão: 
1- Cumprir as normas e regulamentos básicos das atividades propostas, tanto as exigidas pela PUC-
Goiás, como as normas internas da unidade concedente de estágio. 
2- Realizar as atividades propostas respeitando horários, datas, permissões e proibições dentro das 
Unidades designadas para estágio, atuando dentro da Ética e de acordo com as normas de atribuições 
do estagiário em relação à formação do profissional nutricionista. 
3- Apenas trocar horários e local de estágio se receber autorização prévia da Supervisão Acadêmica e 
Profissional, dentro da necessidade e viabilidade de cada envolvido (a), sob justificativa documentada. 
4- Trajar roupas adequadas e jaleco, de acordo com o exigido pelo local de estágio. 
5- Para aprovação, aluno deve obter a frequência mínima de 75% do estágio e demais atividades 
escolares da disciplina.  Não há abono de faltas. 
6- Informar sempre com antecedência qualquer eventualidade com relação à frequência e outras 
alterações possíveis, a fim de ter oportunidade de reposição dentro das normas pré-estabelecidas neste 
Manual. 
7- Ter postura profissional, ética e carismática, dentro do proposto. 
8- Não haverá reposição de atividades, inclusive avaliativas para os alunos que faltarem ao estágio.  
9- É EXPRESSAMENTE PROIBIDO QUALQUER TIPO de divulgação de dados dos prontuários e/ou 
fotos de pacientes ou funcionários, bem como imagens do local de estágio sem a autorização por escrito. 
10- É PROIBIDA a utilização de jaleco fora das dependências do ambiente de trabalho. 

Estou ciente de que o descumprimento das cláusulas acima, que incluem as normas e 
regulamentos contidos no Manual de Orientação, poderá incidir em advertência, suspensão, ou 
reprovação com relação ao estágio proposto, o qual será definido pela Comissão de Ética da PUC-Goiás, 
dependendo da gravidade do ocorrido. Por estar acordado com os termos mencionados acima, assino o 
presente documento, em duas vias de igual teor. 

 
____________________________________ 
Profª Msc. Alessandra Macedo Sara da Silva 
Coordenadora de Estágios do Curso de Nutrição /PUC-GO 
 

____________________________________ 

Profª Msc. Amanda Goulart de Oliveira Sousa 
Coordenadora do Curso de Nutrição / PUC-GO 
 

Nome do aluno (por extenso):____________________________________________________ 
Número de matrícula: _________________________ 

 

ANEXO B 
 

 

PONTIFÍCA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS – PUC-GOIÁS 
DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM, NUTRIÇÃO, FISIOTERAPIA E 

GASTRONOMIA 

CURSO DE NUTRIÇÃO 


