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INSTRUÇÕES PARA SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIO CURRICULAR - ALUNO EXTERNO 
 
 

1. Defina qual estágio curricular e a data correspondente deste estágio que deseja pleitear junto a 
instituição. 
a. A programação do internato consta no site da FAMED/UFAL: 
b. http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/famed/graduacao/medicina/Internato/solicitaca

o-de-mobilidade-academica 
c. Somente serão aceitos pedidos de estágio que venham com datas correspondentes aos 

estágios curriculares obrigatórios e pelo período preconizado pela instituição; 
 
2. Após realizada a escolha, enviar os seguintes documentos (em formato de arquivo: pdf) ao e-

mail da Coordenação do Curso de Medicina FAMED/UFAL (coordenacao.med@famed.ufal.br): 
a. Carta de Apresentação da Instituição na qual o aluno externo cursa a graduação, onde 

conste o estágio pleiteado, bem como o período; 
b. Comprovante de Matrícula autenticado pela instituição de origem; 
c. Comprovante de Vacinação atualizada para: 

i. Hepatite B (Completa) – Considerar imunizado após 15 dias da 2ª dose; 
ii. Tétano (pelo menos a cada 10 anos) – Considerar imunizado após 15 dias da 2ª dose; 

iii. Tuberculose – BCG (Completa). 
 
3. Aguardar contato da Coordenação do Curso com o deferimento ou indeferimento do pedido 

para dar prosseguimento a matrícula temporária na UFAL e demais documentações necessárias 
(se houverem). 

 
4. Os pedidos de estágio para aluno externo somente serão aceitos para início do processo de 

autorização com prazo mínimo de 60 dias antes da data prevista para início do estágio 
pleiteado. 

 
5. Os alunos externos que tenham pedidos de estágio deferidos deverão comparecer no 1º dia de 

estágio a coordenação do curso da FAMED/UFAL, localizada no Campus A. C. Simões na 
Avenida Lourival Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins, CEP57072-900, Maceió – AL, para a 
entrega dos documentos assinados pela instituição de origem, e, em seguida, se destinarem ao 
local de estágio autorizado para início das atividades. 

 
6. Os alunos externos que cursarem estágios vinculados a esta instituição devem cumprir as 

normas determinadas pelo Regimento Interno do Internato da FAMED/UFAL, que consta no 
site da unidade acadêmica acima descrita. 
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