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FUNDAÇÃO UNIRG - UNIVERSIDADE DE GURUPI 
COLEGIADO DO CURSO DE FISIOTERAPIA 

 
RESOLUÇÃO nº 003/2023 – Conselho do Curso de Fisioterapia 

 

Institui o Conselho de Estágio do Curso de 
Fisioterapia e estabelece reuniões bimestrais 

 
 

Considerando o estágio curricular supervisionado estar institucionalizado e promover a 

relação teórico-prática, contemplando a articulação entre o currículo do Curso e as atividades 

práticas da profissão. 

A fim de zelar pela qualidade no processo de supervisão do estágio e de desenvolver as 

habilidades técnicas do corpo discente através de uma padronização avaliativa, dando atenção ao 

acompanhamento do processo de progressão da aprendizagem dos acadêmicos durante o estágio 

supervisionado curricular. 

Considerando ainda a necessidade de discussão sobre a diversidade de atividades 

empenhadas pelos acadêmicos durante o estágio curricular obrigatório e as suas formas de 

aproveitamento. 

O Coordenador do Curso de Graduação em Fisioterapia da Universidade de Gurupi, no uso 

de suas atribuições, conferidas por meio da Portaria nº 087/2022, em conformidade com o 

Regimento Geral e com a decisão tomada na reunião realizada no dia 7 de março de 2023, 

respaldada pelo Conselho do Curso de Fisioterapia. 

 
RESOLVE: 
 

         Art. 1º. Aprovar a instituição do Conselho de Estágio do Curso de Fisioterapia e 

estabelecer reuniões ordinárias bimestrais.  

       §1º. O Conselho de Estágio de cada semestre letivo será composto por todos supervisores 

(docentes ou preceptores) lotados nas disciplinas de Estágio Supervisionado I e Estágio 

Supervisionado II. 

       §2º. O cronograma das reuniões ocorrerá bimestralmente na semana que suceder as provas 

intervalares no calendário acadêmico institucional. 

       §3º. Caberá ao Coordenador de Estágio realizar a convocação para as reuniões do 

Conselho de Estágio. 
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         Art. 2º. Esta resolução entre em vigor na data de sua publicação. 

         

         Publique-se. 

         Conselho de Curso de Fisioterapia, 7 de março de 2023. 

 
 
 
 
 

Geovane Rossone Reis 
Coordenador do Curso de Fisioterapia 

Portaria/Reitoria nº 087/2022 
 


