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ESTÁGIO 

 

ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

Conforme Resolução CONTER Nº 10 de 11/11/2011 que regula e disciplina o Estágio Curricular 

Supervisionado na área das Técnicas Radiológicas, o estágio constitui ato educativo, visando a complementação 

de ensino e da aprendizagem a serem executados e supervisionados por profissional da área de radiologia em 

conformidade com a presente proposta pedagógica, apresentando o limite mínimo 20% da carga horária total, o 

que equivale, em nosso caso há 480 horas, a fim de assegurar o desenvolvimento das competências e habilidades 

gerais e específicas para o exercício profissional. Tem caráter obrigatório. 

A FATESA possui parcerias com diversas instituições onde o desenvolvimento de programas de interesse 

mútuo, almeja a viabilização de intercâmbio e possibilita a prática profissional para seus discentes. 

Cabe destacar que a Resolução CES Nº 3 de 18 de dezembro de 2002, que Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, em seu art. 4º §§ 

2º e 3º: 

§ 2º A carga horária mínima dos cursos superiores de tecnologia será acrescida do tempo destinado a 

estágio profissional supervisionado, quando requerido pela natureza da atividade profissional, bem como de 

eventual tempo reservado para trabalho de conclusão de curso. 

§ 3º A carga horária e os planos de realização de estágio profissional supervisionado e de trabalho de 

conclusão de curso deverão ser especificados nos respectivos projetos pedagógicos. 

Desta forma, em atendimento as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais, o CST em Radiologia da FATESA 

estabelece, na matriz curricular, carga horária em conformidade com a estabelecida no Catálogo Nacional dos 

Cursos de Superiores de Tecnologias. 

Estas atividades de estágio visam aperfeiçoar as habilidades práticas dos estudantes na área de Radiologia, 

bem como, adicionar e/ou complementar, os seus conhecimentos técnicos, suas relações pessoais no trabalho e 

suas relações sociais. As atividades deverão privilegiar os aspectos de relações pessoais, sociais, e de formação 

técnica e profissional do aluno. 

Mediante o estágio o estudante tem contato com as aplicações radiológicas e a oportunidade de vivenciar 

situações reais de trabalho a serem defrontadas em suas futuras vidas profissionais, observando e interagindo de 

forma a se perceber como profissional fundamental no processo de aquisição de imagem. 

Os estágios possuem uma avaliação diferenciada, onde os alunos são acompanhados e orientados por 

professores e pelos profissionais responsáveis, das instituições concedentes de estágio (públicas ou particulares), 

conveniadas. 

As práticas de estágio serão desenvolvidas nos órgãos conveniados e sob orientação/supervisão docente. 

O estudante da FATESA desde o quarto semestre tem a oportunidade de conviver no ambiente de sua futura 

profissão, observando as rotinas técnicas para os procedimentos de exames radiológicos. 

A Metodologia e desenvolvimento das atividades, encontram-se descritos no Regulamento de Estágio, 

disponível para consulta no Portal FATESA e no Acervo Acadêmico. 
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