
Prezado(a) Academico(a), 
 
Informamos que a tramitação dos Termos de Compromisso, dos alunos do 

Estágio em Clínica Cirúrgica, ocorre via Sistema Eletrônico de Informações - SEI 

e que todas as assinaturas, devem ser coletadas eletronicamente, via Sistema.  

Para que você e os demais responsáveis pelo documento possam assinar 

(eletronicamente), é necessário, caso ainda não tenha sido realizado, o cadastro, 

como usuário externo. Segue, em anexo, o manual para cadastro. 

Somente, posterior a esta ação, será possível, a você, usar uma senha individual 

e intransferível para assinatura do documento e posteriormente encaminha-lo, 

se for o caso, juntamente com o restante dos documentos solicitados, ao Cenário 

de alocação. 

 

Desta maneira, para agilização do processo de tramitação dos documentos 

necessários a realização do Estágio, solicitamos, aos acadêmicos alocados no 

NO  ESTÁGIO EM CLÍNICA CIRÚRGICA,  a gentileza de encaminhar a este 

Departamento, por e-mail, o mais brevemente possível, o termo ou os termos de 

compromisso (atenção ao rodízio), devidamente preenchidos, em formato 

word, para inclusão no  SEI. 

Destacamos que o prazo para encaminhamento da documentação em 

determinados Hospitais é de 15 dias de antecedência do início do Estágio, 

portanto, é de extrema importância o cumprimento dos prazos. 

 

Ressaltamos a importância da assinatura do documento, tão logo seja 

disponibilizado (SEI), para que este possa ser assinado também, pela 

Coordenação do Colegiado do Curso Médico e, em alguns casos, pelos 

responsáveis pelo campo de Estágio, o que normalmente é realizado após 

a assinatura do aluno. 

Salientamos ainda, que para nosso endereço eletrônico, SOMENTE, deve 

ser encaminhado o(s) Termo(s) de Compromisso, devidamente 

preenchidos, em formato Word. 

 



Na oportunidade, lembramos que, todos os alunos devem encaminhar o Termo 

referente ao Hospital das Clínicas, a exemplo do Programa do Estágio relativo 

ao trimestre anterior. 

 

Após a coleta de assinatura, o documento deve ser encaminhado, por você 

acadêmico, ao setor responsável no Hospital de alocação, juntamente com os 

demais documentos, de acordo com as exigências de cada campo de estágio. 

Para o inicio do estágio é necessário, a entrega dos documentos com 

antecedências, visto os trâmites internos dos hospitais, para liberação de 

acessos aos alunos. 

 

HOSPITAL RISOLETA T. NEVES: 

 

Os alunos devem encaminhar a Ficha de Identificação preenchida (modelos 

em anexo) junto a 01 (uma) Foto 3x4 em formato JPG para o e-mail do NEPE 

(nepe@hrtn.fundep.ufmg.br), para preparação e disponibilização dos crachás. 

 

Os documentos (Ficha do Estagiário e Foto 3x4) devem ser enviados por e-mail 

ao NEPE, com antecedência de, 10 (dez) dias antes do período de atividades 

para que o setor providencie os crachás e a inscrição no sistema de prontuário 

eletrônico do Hospital. Esse fluxo permitirá a preparação dos crachás dos 

estagiários sem a necessidade de presença física no Centro de Estudos. Não 

serão autorizadas liberações dos acadêmicos para acesso ao Hospital com 

documentação pendente, bem como não serão recebidos documentos 

impressos no dia do início das atividades. Desta forma, após a confirmação de 

recebimento dos documentos e do Termo de Compromisso (tramitação pelo 

SEI), o estagiário poderá retirar seu crachá na Portaria da Maternidade do HRTN, 

mediante a apresentação de documento de identidade. 

 

Duvidas: 

Tatiana Rodrigues de Faria Lino 
Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Hospital Risoleta Tolentino Neves 
Telefone: (31) 3459-3266 
www.hrtn.fundep.ufmg.br 
 

 

 

 

mailto:nepe@hrtn.fundep.ufmg.br
http://www.hrtn.fundep.ufmg.br/


  HOSPITAL MDCC 

 

Para o início das suas atividades de estágio no Hospital Metropolitano Doutor 

Célio de Castro (HMDCC) é necessário a entrega das documentações listadas 

abaixo com no mínimo 02 (dois) dias de antecedência da data de início.  

Documentos exigidos: 

1) Formulário de registro do acadêmico – NEPE/HMDCC preenchido (anexo) 

2) Cópia do documento de identidade com foto 

3) Cópia do comprovante de matrícula 

4) Cópia do cartão de vacina atualizado (Registro: Hepatite – as três doses, 

Tétano e Trivial) 

5) Termo de Compromisso assinado (COM inclusão do seguro contra riscos de 

acidentes pessoais) 

 

 O envio poderá ser por e-mail para facilitar a entrega, entretanto, o aluno 

deverá apresentar os documentos fisicamente no primeiro dia de estágio. 

  

O NEPE encontra-se no 1° andar do HMDCC. Telefone: 3472-4112 ou 4173.  

Portaria de entrada para entrega dos documentos: Rua José Fernandes de 

Oliveira, 340 - Milionários 

E-mail: ensino.pesquisa@hmdcc.com.br 

O horário de funcionamento: 07:00 às 17:00 

HOSPITAL LUXEMBURGO 

Duvidas:  

Cristiane Kele Prado 
Recursos Humanos | Instituto Mário Penna 
Rua Gentios -1420 | Luxemburgo 
Telefones de contato - 3299-9327 
www.mariopenna.org.br 
 

HOSPITAL POLÍCIA MILITAR 

Provavelmente deve ser encaminhado ao Hospital Militar:  

1. Cópia da carteira de identidade ou documento similar com foto; 

2. Cópia do comprovante de matrícula; 

3. Cópia do cartão de vacina atualizado com as seguintes vacina: hepatite, 

tétano e triviral; 

4. Cópia do comprovante de endereço; 

5. Termo de compromisso já assinado. 

6. Termo de Ciência e Responsabilidade. 

https://maps.google.com/?q=Rua+Jos%C3%A9+Fernandes+de+Oliveira,+340+-%0D%0AMilion%C3%A1rios&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rua+Jos%C3%A9+Fernandes+de+Oliveira,+340+-%0D%0AMilion%C3%A1rios&entry=gmail&source=g
mailto:ensino.pesquisa@hmdcc.com.br
https://www.google.com/maps/search/Rua+Gentios+-1420+%7C+Luxemburgo?entry=gmail&source=g
http://www.mariopenna.org.br/


Duvidas 

centrodeestudoshpm@gmail.com 

Laurita Pereira Conforti, Tenente PM QOR 
CH ADM CE/HPM (31) 3071.5260 
 
 
 
HOSPITAL DA BALEIA 
 
Termo de Compromisso de Estágio dos Estagiários ao NEPI assinado pela 

Instituição de ensino e pelo aluno, em três vias, com uma das vias contendo os 

seguintes documentos:  

- uma foto 3X4, Xerox Carteira de Identidade, CPF e cartão de vacina com as 

seguintes vacinas atualizadas: Tétano, Hepatite B e Febre Amarela.  

 

Dúvidas entrar em contato com o Professor responsável. 

 
HOSPITAL EVANGÉLICO 
 
03 vias do Termo de Compromisso de Estágio dos Estagiários devidamente  

assinado pela Instituição de ensino e pelo aluno 

- foto 3X4 

- Xerox Carteira de Identidade, CPF e cartão de vacina com as seguintes vacinas 

atualizadas: Tétano, Hepatite B e Febre Amarela.  

 
Solicitamos a gentileza comparecimento ao COREME (hospital) com 
cinco dias de antecedência do inicio do estágio para entrega da documentação 
necessária. 
 

HOSPITAL ODILON BEHRENS – HOB  

(Pam - Hospital dia Cirúrgico: Rua Joaquim Felício 109). 

03 vias do Termo de Compromisso de Estágio dos Estagiários devidamente 

assinado pela Instituição de ensino e pelo aluno.  

 

Para a elaboração do crachá, deverá ser enviada uma foto 3x4 e o aluno deverá 
comparecer no HOB Sede, para buscar o crachá. 
 

Lembramos que conforme convênio ora pactuado, consta em sua Cláusula 2ª - DAS 

OBRIGAÇÕES DA INSTITUÇÃO: item 2.8  

 

"2.2.8. Providenciar com no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência do início das 
atividades de estágio o Termo de Compromisso a ser celebrado com o educando ou 
com seu representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 
incapaz, e como parte concedente. Indicar as condições de adequação do estágio à 

mailto:centrodeestudoshpm@gmail.com


proposta pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do 
estudante ao horário e calendário escolar;" 

 
Duvidas: 

Fifi Lataliza  /Agente de Administração 
Gerência de Linha de Cuidado, Ensino e Pesquisa 
Hospital Metropolitano Odilon Behrens - HOB 
Rua Formiga, 50 -São Cristóvão 
Belo Horizonte/MG   CEP: 31210-780 
3277-6161 
www.pbh.gov.br 
 
Cordialmente, 
Alessandra Gomes 
Secretaria do Departamento de Cirurgia 
Faculdade de Medicina – UFMG 
 

http://www.pbh.gov.br/

