
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

 

Resolução 01/2010 

 

O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRA
uso de suas atribuições e considerando a decisão do Plenário em reunião de 
fevereiro de 2010, 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - O limite máximo de alunos por área
(internato) fica estabelecido como descriminado na tabela a

ÁREA
CLÍNICA MÉDICA
CLÍNICA CIRÚRGICA
PEDIATRIA
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA
SAÚDE COLETIVA

 

Parágrafo Único. Este limite 
Medicina do CCBS/UFCG.

 

Art. 2° - A Coordenação do 
de Ensino, Pesquisa e Extensão
início de cada período letivo, para apr

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

Estabelece normas para a realização
estágio curricular obrigatório no curso de 
Medicina do CCBS/UFCG, por alunos de 
outras instituições de Ensino Superior.

O CONSELHO DE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO (CEPE) DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRA
uso de suas atribuições e considerando a decisão do Plenário em reunião de 

ite máximo de alunos por área do estágio curricular obrigatório
estabelecido como descriminado na tabela a seguir:

ÁREA VAGAS 
CLÍNICA MÉDICA 10 
CLÍNICA CIRÚRGICA 10 
PEDIATRIA 15 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA 10 
SAÚDE COLETIVA 15 

Este limite só poderá ser excedido por demanda do curso de 
Medicina do CCBS/UFCG. 

ordenação do internato comunicará a existência de vagas 
Pesquisa e Extensão (CEPE) do CCBS/UFCG, até 15 (quinze) dias antes do 

início de cada período letivo, para apreciação. 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

Estabelece normas para a realização do 
estágio curricular obrigatório no curso de 
Medicina do CCBS/UFCG, por alunos de 
outras instituições de Ensino Superior. 

DO CENTRO DE CIÊNCIAS 
BIOLÓGICAS E DA SAÚDE, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE, no 
uso de suas atribuições e considerando a decisão do Plenário em reunião de 11 de 

o estágio curricular obrigatório 
seguir: 

 

por demanda do curso de 

a existência de vagas ao Conselho 
até 15 (quinze) dias antes do 



Art. 3° - Aprovadas as vagas para cada área do referido estágio, o Diretor do CCBS 
fará publicar Aviso de Edital no endereço eletrônico da instituição, comunicando aos 
interessados. 

Parágrafo único. Do Aviso de Edital deverão constar, no mínimo, as seguintes 
informações: número de vagas oferecidas por área do estágio; local e período das 
inscrições e documentação necessária. 

 

Art. 4º - O interessado deverá formalizar a entrega do requerimento de inscrição na 
Secretaria da Coordenação de Medicina, com a indicação das áreas de estágio 
pleiteadas, instruindo o pedido com a seguinte documentação: 

I - autorização da Instituição de origem do aluno para realização do estágio na UFCG; 

II – histórico escolar recente autenticado pela instituição de origem; 

III – cópia de convênio vigente entre a instituição de origem do requerente e a UFCG. 

§ 1º Será negada liminarmente a inscrição requerida para área de estágio não 
contemplada com vaga ou sem a entrega de toda a documentação exigida, não se 
admitindo a juntada de quaisquer documentos após o término do prazo estabelecido 
para as inscrições no Edital do concurso. 

§ 2º No ato da inscrição o candidato assinará termo declarando aceitar as normas 
constantes desta Resolução e do Edital do Processo Seletivo, disponibilizados no 
endereço eletrônico da instituição. 

 

Art. 5º - A Coordenação do curso de Medicina classificará os candidatos com inscrição 
deferida, de acordo com seus Coeficientes de Rendimento Escolar (CRE), em ordem 
decrescente, considerando até a segunda casa decimal. 

Parágrafo Único. Será utilizado como critério de desempate, se necessário, a média 
das notas obtidas nas disciplinas envolvidas com a área de estágio pretendida, 
considerando até a segunda casa decimal. 

 

Art. 06º - A coordenação do curso de Medicina divulgará o resultado da seleção, 
depois de aplicado o critério de desempate, até 05 (cinco) dias úteis após o 
encerramento das inscrições. 

 

Art. 07º - O resultado da seleção terá validade de 04 (quatro) meses, não 
prorrogáveis, contados a partir de sua publicação no endereço eletrônico da instituição. 

 

Art. 08º – O disposto nesta Resolução, pelo princípio da reciprocidade, não se aplica a 
discentes oriundos de instituições de ensino que recebam regularmente estagiários do 
curso de Medicina do CCBS/UFCG. 



 

Art. 09º - Os casos omissos serão resolvidos pelo CEPE/CCBS. 

 

Art. 10º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação no CEPE/CCBS; 

 

  Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão de Centro do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, da Universidade Federal de Campina Grande, em 11 de 
fevereiro de 2010. 

 

 

Paulo de Freitas Monteiro 

Presidente 

 


