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EDITAL DE SELEÇÃO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE 

2º SEMESTRE DE 2020 
 
A Comissão do Programa de Estágio Docente (CPED-UEP) da Faculdade de Ciências 
Médicas, nos termos do artigo 6º da Resolução GR-071/2020, de 22/06/2020, torna 
público o edital de participação de pós-graduandos no PED/FCM em disciplinas de 
graduação no 2º semestre de 2020 com a divulgação dos critérios para seleção de 
estagiários e distribuição de auxílios financeiros entre as disciplinas, o cronograma das 
etapas do processo de inscrição, seleção e desenvolvimento das atividades, o sumário de 
disciplinas (Anexo I) e os Projetos Individualizados de Estágio (PIE-PED) (Anexo II). 
 
1. DOS CRITÉRIOS DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
 

a) para distribuição da verba PED entre os cursos de graduação da unidade 
Os critérios de distribuição dos recursos financeiros do PED entre os cursos de 
graduação da unidade atendem às demandas de cada curso e levam em 
consideração o número de graduandos por curso, a carga didática das disciplinas 
inscritas e a existência de atividades práticas, bem como demandas excepcionais 
que são tratadas pela Comissão PED da FCM. 
 

b) para seleção das disciplinas que receberão estagiários remunerados 
Quaisquer disciplinas dos catálogos vigentes de graduação podem receber 
discentes do PED, sem limite de vagas. Porém, para atribuição de estagiários 
remunerados haverá preferência, de acordo com a Coordenadoria de Graduação 
de curso, por: 

    
Fonoaudiologia 

• Disciplinas de estágio, priorizando aquelas com maior número de 
estudantes matriculados; 

• Disciplinas teóricas com maiores índices de reprovação; 

• Disciplinas oferecidas para o 4º ano, 3º ano e, sucessivamente, os demais; 

• Disciplinas oferecidas por docentes com maior carga didática e/ou 
atribuições de cargos. 

 
Medicina 

• Disciplinas em processo de adequação em virtude de mudanças 
curriculares, devido à demanda de criação de material didático e 
instrumentos avaliativos; 
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• Disciplinas com a participação de diferentes áreas de atuação 
(especialidades médicas) e com conteúdo de maior complexidade; 

• Disciplinas com atividades práticas. 
 

c) para seleção dos estagiários 
Além dos requisitos previstos no artigo 11 da Resolução GR-071/2020, de 
22/06/2020, são considerados, tanto para estagiários remunerados quanto para 
os estagiários sem auxílio financeiro (voluntários), os seguintes critérios: 
 

• Possuir coeficiente de rendimento (CR) acima de 2,75; 

• Ser, preferencialmente, bolsista CAPES, considerando a obrigatoriedade 
de Estágio de Docência disciplinada pelas Portarias CAPES 34/2006 e 
76/2010; 

• Ter disponibilidade de horário para plena consecução das atividades de 
estágio; 

• Ter formação na área ou ter cursado disciplinas relacionadas, ou estar 
participando de projeto de pesquisa relacionado à disciplina de graduação 
a que está se candidatando. É feita avaliação de currículo e mérito pelo 
professor supervisor. 

 
2. DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO DOCENTE 
 
No segundo semestre de 2020, a Faculdade de Ciências Médicas disporá de 3 auxílios 
financeiros para PED B e de 22 auxílios para PED C, que são distribuídos entre as 
disciplinas do Anexo II de acordo com os critérios acima. Os estagiários selecionados 
receberão o auxílio em 5 parcelas, referentes aos meses de agosto a dezembro e pagas 
de setembro a janeiro. Os auxílios PED B e PED C correspondem, respectivamente, a 1/3 
e a 1/4 da mensalidade da bolsa CAPES e CNPq de doutorado, isto é, a R$ 734,00 e a R$ 
550,00. Além disso, os estagiários são segurados contra acidentes pessoais, nos termos 
da apólice vigente. 
 
As atividades descritas nos Projetos Individualizados de Estágio (PIE-PED) (Anexo II do 
Edital) envolvem o acompanhamento do docente durante aulas teóricas ministradas 
pelos estagiários, nos limites semestrais determinados abaixo, bem como em reuniões 
de trabalho e de avaliação sobre a atuação dos estagiários em plantões de dúvida, aulas 
práticas, de reforço etc. 
 

a) PED B 
 

Os discentes participantes do PED B poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h 
semanais, conforme descrito abaixo: 
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I. para disciplinas de até 90 horas semestrais, a carga didática a eles atribuída 
deverá estar compreendida entre 1/3 e 2/3 da carga horária da disciplina 
(levando-se em conta todas as turmas em que atua), sempre sob a supervisão do 
docente responsável definido no projeto (PIE-PED). 

 
II. para disciplinas acima de 90 horas semestrais, a carga didática a eles atribuída 

deverá estar compreendida entre 30 e 60 horas semestral (levando-se em conta 
todas as turmas em que atua), sempre sob a supervisão do docente responsável 
definido no projeto (PIE-PED). 

 
III. para o PED B a carga didática a eles atribuída deverá ser, no máximo, 60 horas 

semestrais (levando-se em conta todas as disciplinas e/ou turmas em que atua), 
sendo essas horas divididas em, no máximo, duas disciplinas com siglas distintas, 
e respeitando o máximo de uma turma em cada disciplina, ou o máximo de duas 
turmas, no caso de atuar em uma única disciplina. 

 
IV. nas demais horas, o PED B poderá realizar plantões de dúvidas; colaborar no 

planejamento da disciplina; atuar em aulas práticas, de exercício ou reforço; atuar 
em atividades de elaboração e correção de listas de exercícios, provas e projetos; 
atuar em atividades de elaboração de material didático e outras atividades de 
apoio. 

 
b) PED C  

 
Os discentes participantes do PED C poderão dedicar-se ao Programa num total de 8h 
semanais, conforme descrito abaixo: 
 

I. para disciplinas de até 90 horas semestrais, a carga didática a eles atribuída 
deverá ser no máximo 1/3 da carga horária da disciplina (levando-se em conta 
todas as turmas em que atua), sempre sob a supervisão do docente responsável 
definido no projeto (PIE-PED). 

 
II. para disciplinas acima de 90 horas semestrais, a carga didática a eles atribuída 

deverá ser no máximo 30 horas semestrais (levando-se em conta todas as turmas 
em que atua), sempre sob a supervisão do docente responsável definido no 
projeto (PIE-PED). 

 
III. o PED C poderá atuar em uma única disciplina e, no máximo, em duas turmas 

desta mesma disciplina; 
 

IV. nas demais horas, o PED C poderá realizar plantões de dúvidas; auxiliar em 
atividades de aulas práticas, de exercício ou reforço; apoiar a elaboração e 
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correção de listas de exercícios, provas e projetos; apoiar a elaboração de 
material didático e outras atividades de apoio. 

 
c) A permanência dos discentes no PED poderá ocorrer:  

 
I. discentes de mestrado poderão atuar como PED C, com um único projeto por 

período letivo regular, podendo exercer o estágio, com ou sem remuneração, por 
até 02 (dois) semestres, ficando a designação semestral condicionada à 
aprovação do desempenho de suas atividades e do relatório final de atividades 
pela Comissão Avaliadora do PED; 
 

II. discentes de doutorado poderão atuar como PED B ou PED C, com um único 
projeto por período letivo regular, podendo exercer o estágio, com ou sem 
remuneração, por até 05 (cinco) semestres, ficando a designação semestral 
condicionada à aprovação do desempenho de suas atividades e do relatório final 
de atividades pela Comissão Avaliadora do PED. 
 

III. Discentes bolsistas de qualquer agência de fomento deverão observar as regras e 
condições de Estágio de Docência da entidade quanto às durações mínimas e 
máximas do estágio, recaindo a responsabilidade por essa observação sobre o 
discente e a Comissão PED da Unidade de Ensino e Pesquisa. 
 

3. DAS INSCRIÇÕES 
 
O processo de inscrição e seleção para o Programa de Estágio Docente será inteiramente 
realizado no Sistema de Gestão Acadêmica (SIGA) da Diretoria Acadêmica (DAC), 
respeitando o cronograma a seguir. 
 
Quanto aos detalhes de acesso do SIGA, podem ser consultados os Procedimentos 
Operacionais Padrão organizados pela DAC e pela PRPG, que estão divulgados em nossa 
página www.fcm.unicamp.br/fcm/ped 
 
ATENÇÃO! Ao fazer a inscrição, no campo “Observações”, indique o nome do docente, a 
turma e o número da página do projeto, conforme informações contidas nos anexos I e 
II deste documento, a fim de facilitar a verificação posterior. 
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4. DO CRONOGRAMA 
 

Data Etapa Responsável 
29/07/2020 Divulgação do edital na página da FCM CPG 

30/07 a 05/08/2020 Inscrição no SIGA Pós-graduandos 

06 a 12/08/2020 Avaliação e seleção dos estagiários para o 2º semestre de 2020 Supervisores 

13/08/2020 
Divulgação da lista de estagiários aprovados (remunerados e voluntários)  

na página da FCM 
CPG 

17 a 21/08/2020 Atualização de projetos de estágio no SIGA 
Supervisores e pós-

graduandos 

17 a 24/08/2020 Confirmação de interesse no estágio e atualização de dados cadastrais no SIGA Pós-graduandos 

17 a 25/08/2020 Aceite do orientador Orientadores 

03/09/2020 Divulgação da avalição de projetos pela Comissão PED no SIGA PRPG 

03 a 08/09/2020 Recursos de projetos CPG 

15/09/2020 Divulgação final da avalição de projetos pela Comissão PED no SIGA PRPG 

15/09 a 29/01/2021 Cancelamento da participação (a pedido) CPG 

16 a 22/09/2020 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (setembro) Supervisores 

19 a 23/10/2020 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (outubro) Supervisores 

16 a 19/11/2020 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (novembro) Supervisores 

15 a 17/12/2020 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (dezembro) Supervisores 

18 a 22/01/2021 Atestar frequência dos estagiários no sistema SIGA (janeiro) Supervisores 

04 a 08/01/2021 Entrega dos relatórios finais de estágio 
Supervisores e pós-

graduandos 

 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 29 de julho de 2020. 
 

Comissão PED/FCM

mailto:pedfcm@unicamp.br


 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE 

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

CEP 13083-887, Campinas, São Paulo, Brasil 
fcm.unicamp.br/fcm/ped 

pedfcm@unicamp.br / +55 19 3521 9141 
 

 

 

 

 

ANEXO I – SUMÁRIO DE DISCIPLINAS E TURMAS 
 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM FONOAUDIOLOGIA 
 

Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 
FN205 Fundamentos da Audiologia I A Christiane Marques do Couto 1 1 01 

FN208 Promoção e Prática em Saúde Comunitária A Nubia Garcia Vianna 3 3 02 

FN404 Aspectos Teóricos e Metodológicos da Avaliação de Linguagem A Irani Rodrigues Maldonade 1 0 03 

FN404 Aspectos Teóricos e Metodológicos da Avaliação de Linguagem A Ivani Rodrigues Silva 1 1 04 

FN409 Motricidade Orofacial II  A Mirian Hideko Nagae Espinosa 1 1 05 

FN450 Introdução à Comunicação Suplementar e Alternativa A Lucia Helena Reily 1 1 06 

FN504 Metodologia de Pesquisa I A Rita de Cassia Ietto Montilha 1 1 07 

FN504 Metodologia de Pesquisa I B Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 1 1 08 

FN536 Prática em Audiologia I C Maria Francisca Colella Santos 1 1 09 

FN602 Audiologia III A Maria Francisca Colella Santos 1 1 10 

FN637 Prática em Linguagem Escrita e Motricidade Orofacial II B Ivani Rodrigues Silva 2 2 11 

FN637 Prática em Linguagem Escrita e Motricidade Orofacial II A Kelly Cristina Brandão da Silva 1 1 12 

FN639 Prática em Clínica Fonoaudiológica II A Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 1 1 13 

FN639 Prática em Clínica Fonoaudiológica II B Adriana Lia Friszman de Laplane 1 1 14 

FN643 Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II A Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 1 1 15 

FN643 Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II B Nubia Garcia Vianna 1 1 16 

FN643 Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II C Irani Rodrigues Maldonade 1 1 17 

FN643  Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II D Nubia Garcia Vianna 1 1 18 

FN710 A Interdisciplinaridade na Reabilitação das Deficiências Sensoriais A Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 1 1 19 

FN836 Prática em Audiologia IV D Christiane Marques do Couto 2 1 20 

FN836 Prática em Audiologia IV B Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 1 1 21 
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Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 

FN836  Prática em Audiologia IV C Maria Francisca Colella Santos 1 1 22 

FN842 Prática Fonoaudiológica em Voz II A, B e C Ana Carolina Constantini 3 0 23 

FN843 Prática Fonoaudiológica em Linguagem II A Rita de Cassia Ietto Montilha 1 1 24 

FN843 Prática Fonoaudiológica em Linguagem II B Regina Yu Shon Chun 0 1 25 

FN843 Prática Fonoaudiológica em Linguagem II C Rita de Cassia Ietto Montilha 1 1 26 

FN844 Prática Fonoaudiológica em Motricidade Orofacial II A Mirian Hideko Nagae Espinosa 1 1 27 

FN844 Prática Fonoaudiológica em Motricidade Orofacial II B Mirian Hideko Nagae Espinosa 1 1 28 

FN844 Prática Fonoaudiológica em Motricidade Orofacial II C Mirian Hideko Nagae Espinosa 1 1 29 

FN845 Prática em Fonoaudiologia Aplicada à Neonatologia e Saúde do Trabalhador II A e B Lucia Figueiredo Mourão 1 1 30 

FN904 Disfagia II A Lucia Figueiredo Mourão 1 1 31 

FN967 Prática Fonoaudiológica em Disfagia A Lucia Figueiredo Mourão 1 1 32 

 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA 
 

Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 
MD127 Plantão de Emergência Médica A Simone Appenzeller 3 3 33 
MD134 Atenção Clínico-Cirúrgica III A, D Elizabeth João Pavin 1 0 34 
MD136 Emergência A e B Thiago Martins Santos 2 1 35 
MD139 Atenção Clínico-Cirúrgica IV C e B Tiago Sevá Pereira 2 0 36 
MD241 Prática de Ciências II A Carlos Roberto Silveira Corrêa 1 1 37 
MD242 Ações de Saúde Pública II A Gustavo Tenório Cunha 10 10 38 
MD243 Medicina e Saúde A Eloisa Helena Rubello Valler Celeri 1 1 39 
MD248 Ética II A Daniele Pompei Sacardo 1 1 40 
MD442 Saúde e Sociedade II A Nelson Filice de Barros 4 2 41 
MD448 Bioética II A Daniele Pompei Sacardo 1 1 42 
MD449 Neurociências Clínicas A Renata Cruz Soares de Azevedo 2 2 43 
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Disciplina Turma Supervisor(a) Vagas PED C Vagas PED B PÁGINA 

MD644 Fisiopatologia Integrada II A Fabio Rogerio 2 0 44 
MD646  Anatomia Aplicada à Prática Médica III  A Rodrigo Gonçalves Pagnano 2 2 45 
MD748 Medicina Legal I A Paulo Newton Danzi Salvia 2 2 46 
MD753 Atenção Clínico Cirúrgica Integrada II B Jose Paulo Cabral de Vasconcellos 1 1 47 
MD754 Atenção Clínico Cirúrgica Integrada III A Amilton dos Santos Júnior  3 1 48 
MD758 Atenção Integral à Saúde A Roberta Vacari de Alcantara 3 3 49 
MD758 Atenção Integral à Saúde  A Mônica Corso Pereira 0 1 50 
MD758 Atenção Integral à Saúde A Diama Bhadra Andrade Peixoto do Vale 2 4 51 
MD941 Atenção Integral à Saúde da Criança e do Adolescente I A Mariana Porto Zambon 1 0 52 
MD942 Atenção Integral à Saúde da Mulher I A Cássia Raquel Teatin Juliato 2 2 53 
MD943 Módulo de Atenção Integral à Saúde do Adulto A Renata Ferreira Magalhaes 2 2 54 
MD943 Atenção Integral à Saúde do Adulto I A Carmen Silvia Passos Lima 1 1 55 
MD945 Saúde Coletiva  A Rosana Onocko Campos 1 1 56 
MD983 Prática Iniciação Científica na Área M. II A Simone Appenzeller 3 3 57 
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ANEXO II –  
Projetos Individualizados 
de Estágio 
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FN205 – Fundamentos da Audiologia I 

Supervisor(a): Christiane Marques do Couto 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Organizar o programa e cronograma da disciplina. 

Ministrar aula teórica. Elaborar avaliação. Corrigir avaliação.  Elaborar exame. Corrigir exame. 

Computar desempenho do aluno. Supervisionar PED. Avaliar desempenho PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Planejar e ministrar porcentagem de aulas sob supervisão. 

Acompanhar as aulas da supervisora. Elaborar questões para avaliação da disciplina. Corrigir 

questões conjuntamente com a supervisora. 

Avaliação do estagiário: A avaliação será feita durante o processo, havendo feedback das ações 

na sequência da realização.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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FN208 – Promoção e Prática em Saúde Comunitária 

Supervisor(a): Nubia Garcia Vianna 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

3 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Orientar o PED quanto às estratégias pedagógicas que 

poderão ser adotadas junto aos graduandos e subsidiá-lo do ponto de vista teórico. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar alunos da graduação durantes as atividades 

teórico-práticas da disciplina, auxiliando os graduandos na compreensão das leituras indicadas, 

esclarecendo dúvidas, orientando na elaboração de seminários e outras atividades pedagógicas. 

Na atividade prática, o estagiário deve auxiliar na inter relação da disciplina com o centro de 

saúde e seus profissionais, mediando a pactuação das ações no centro de saúde e seu território. 

Deverá também, auxiliar o docente na elaboração do plano de aula, correção de trabalhos 

escritos, na organização e uso de ferramentais pedagógicas digitais (moodle, classroom, etc) e na 

avaliação dos alunos, bem como participar de reuniões de planejamento e acompanhamento da 

disciplina em conjunto com os demais docentes e PEDs. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado quanto à: assiduidade, interesse e motivação; 

habilidade de interlocução com os graduando e com docente; postura profissional e raciocínio 

crítico-reflexivo, tanto sobre as ações de saúde desenvolvidas, quanto sobre as ferramentas 

pedagógicas adotadas na disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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FN404 – Aspectos Teóricos e Metodológicos da Avaliação 

de Linguagem 

Supervisor(a): Irani Rodrigues Maldonade 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: preparação das aulas e materiais para os alunos, ministrar 

aulas, correção de trabalhos dos alunos, controle de frequência dos alunos, atribuição de 

conceitos. 

Atribuições do estagiário na disciplina: enviar e receber materiais (trabalhos) dos alunos;  auxiliar 

os alunos em suas dúvidas, apoio didático. 

Avaliação do estagiário: assiduidade, pontualidade, prontidão, engajamento nas atividades.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN404 – Aspectos Teóricos e Metodológicos da Avaliação 

de Linguagem 

Supervisor(a): Ivani Rodrigues Silva 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Ministrar as aulas teóricas; Promover a reflexão sobre a 

linguagem e sua avaliação, por meio de leituras de textos/seminários/roda de conversa; Realizar 

a avaliação dos alunos da disciplina. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxiliar a professora na condução dos seminários e 

discussão de textos relativos à disciplina; auxiliar os alunos da disciplina na preparação das 

leituras e/ou plantão de dúvidas;  auxiliar na busca de materiais específicos para a avaliação de 

leitura/escrita para as dificuldades escolares. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado mediante sua assiduidade, responsabilidade e 

envolvimento com os alunos e temas da disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN409 – Motricidade Orofacial II 

Supervisor(a): Mirian Hideko Nagae Espinosa 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaborar, aplicar e corrigir atividades, controlar e registrar 

frequência, atuar em atividades pertinentes às aulas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Plantão de dúvidas, auxilio em dúvidas de aula, elaboração 

de material didático complementar. 

Avaliação do estagiário: Observacional em relação a postura com alunos, docente e usuários. 

Pontualidade, ética e disponibilidade em relação as solicitações realizadas pelo docente no que 

se refere à disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN450 – Introdução à Comunicação Suplementar e 

Alternativa 

Supervisor(a): Lucia Helena Reily 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Organização das aulas expositivas e dinâmicas, propostas 

de avaliação, convites a palestrantes, apresentação do cronograma e síntese avaliativa final. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhamento das aulas, assistência com tecnologia 

de aulas remotas, sugestões de dinâmicas, auxílio com dúvidas dos alunos, auxílio no controle de 

frequência. 

Avaliação do estagiário: Diálogo sistemático entre docente e estagiário, avaliação da participação 

e engajamento, formulário  elaborado pelo docente e estagiário.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN504 – Metodologia de Pesquisa I 

Supervisor(a): Rita de Cássia Ietto Montilha 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Planejar o plano e cronograma da disciplina, oferecer as 

aulas remotas até o momento que a Universidade assim decidir, apresentar aulas expositivas e 

atividades de metodologias ativas de ensino. 

Atribuições do estagiário na disciplina: O estagiário deverá acompanhar as atividades previstas 

no programa e cronograma de disciplina, apoiar os discentes do 1º ano do curso de 

Fonoaudiologia (segundo semestre), preparar exercícios par aplicação das atividades; realizar 

busca bibliográfica; realizar plantão de dúvidas, apoiar o docente na elaboração de aulas e 

atividades de avaliação (planejamento e correção); realizar plantão de dúvidas. 

Avaliação do estagiário: Organização, disciplina, responsabilidade com as atividades planejadas, 

assiduidade e pontualidade.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN504 – Metodologia de Pesquisa I 

Supervisor(a): Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: O docente irá compor o cronograma da disciplina; 

fazendo uso da metodologia ativa, irá ministrar conteúdos visando que o graduando compreenda 

os diferentes tipos de pesquisa científica e as diferentes etapas de uma investigação. Irá 

selecionar artigos científicos para que os alunos identifiquem as diferentes etapas da pesquisa e 

avaliem o conteúdo, fazendo correlações com a ética em pesquisa. Irá solicitar e avaliar os 

exercícios e as tarefas. Irá selecionar as temáticas dos seminários,  elaborar e corrigir a prova. 

Atribuições do estagiário na disciplina: O estagiário deverá auxiliar na composição do cronograma 

da disciplina; deverá contribuir durante à exposição dos conteúdos relacionados à pesquisa 

científica . Deverá contribuir na seleção de artigos científicos para que os alunos identifiquem o 

objeto, o objetivo e o método e avaliem o conteúdo, fazendo correlações com a ética em 

pesquisa. Auxiliar na solicitação e avaliação das tarefas e exercícios atribuídos aos alunos. Deverá 

auxiliar na seleção e  preparo dos seminários e se necessário fornecer plantão de ajuda e aos 

alunos. Contribuir na correção das listas de exercícios e das provas. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado por meio da participação no planejamento e 

no desenvolvimento da disciplina. Também será avaliado por meio da relação interpessoal com 

os alunos. 

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN536 – Prática em Audiologia I 

Supervisor(a): Maria Francisca Colella Santos 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Orientar os alunos nos procedimentos de avaliação 

audiológica, conduzir o aluno no raciocinio clínico do caso e compatibilidade dos achados obtidos. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar o atendimento realizado pelos alunos em 

pacientes com queixas auditivas. Participar da discussão dos achados obtidos e contribuir com o 

raciocinio clínico. Apresentar tema teórico atual relacionado à audiologia. 

Avaliação do estagiário: Será avaliada a relação PED/aluno, dedicação, assiduidade e 

conhecimento técnico da área.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN602 – Audiologia III 

Supervisor(a): Maria Francisca Colella Santos 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Ministrar as aulas teóricas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar das aulas teóricas, ministrar aulas teóricas, 

oferecer plantão de dúvidas, auxiliar os alunos na elaboração do trabalho da disciplina 

Avaliação do estagiário: Será avaliada a relação PED/aluno, dedicação, assiduidade e 

conhecimento técnico da área.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN637 – Prática em Linguagem Escrita e Motricidade 

Orofacial II 

Supervisor(a): Ivani Rodrigues Silva 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisionar os alunos nas atividades de estágio de 

leitura/escrita; discutir os casos atendidos pelos alunos e estagiários; discussão de estratégias 

diferenciadas para as terapias de leitura/escrita; orientação às famílias das crianças atendidas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: auxiliar o professor nas atividades práticas com os alunos 

da disciplina; auxiliar os alunos na construção de materiais didáticos utilizados nas terapias de 

leitura/escrita; auxiliar os alunos na condução dos grupos de terapia de leitura/escrita. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado tendo em vista sua responsabilidade frente ao 

estágio, assiduidade e disponibilidade.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN637 – Prática em Linguagem Escrita e Motricidade 

Orofacial II 

Supervisor(a): Kelly Cristina Brandão da Silva 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Acompanhamento de todas as atividades da disciplina; 

coordenação das supervisões e avaliação dos alunos. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhamento das atividades práticas da disciplina; 

auxílio aos alunos na preparação das terapias e escolha dos materiais; participação nas 

supervisões. 

Avaliação do estagiário: Assiduidade e participação junto aos alunos.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN639 – Prática em Clínica Fonoaudiológica II 

Supervisor(a): Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Coordenar a Disciplina; preparar programa e cronograma 

de atividades; orientar os alunos nas atividades práticas de atendimento mesmo que remotas, 

ministrar aulas; escolher material de estudo; dar notas e inserir notas na DAC. 

Atribuições do estagiário na disciplina: auxílio ao professor no levantamento bibliográfico, auxílio 

aos alunos na fixação da aprendizagem via remota e/ou presencial, auxílio aos alunos na 

realização dos atendimentos e crianças surdas. Acompanhar os trabalhos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação da disciplina. Participar da organização de material didático inclusive 

em plataformas digitais; auxiliar a orientação de alunos com relação a estudos de revisão; 

participar em atividades práticas, produzir vídeoaulas, discutir casos (sob supervisão). 

 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado conforme sua iniciativa, capacidade de 

organização e assiduidade. Serão realizadas reuniões periódicas com o Coordenador da Disciplina 

para discussão sobre o desempenho do estagiário ao longo do semestre. Os alunos de graduação 

também poderão emitir sua opinião sobre o estagiário na avaliação final da Disciplina. 

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br


 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE 

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

CEP 13083-887, Campinas-SP 
fcm.unicamp.br/fcm/ped 

pedfcm@unicamp.br / +55 19 3521 9141 

 

 

Página 14 de 57 
 

 

 

FN639 – Prática em Clínica Fonoaudiológica II 

Supervisor(a): Adriana Lia Friszman de Laplane 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisão e acompanhamento das atividades do aluno. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhamento dos alunos durante as práticas; apoio 

aos docentes; participação nas atividades de supervisão. 

Avaliação do estagiário: Presença, participação e desempenho nas 3 atividades previstas.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN643 – Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II 

Supervisor(a): Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: O docente dará supervisão ao PED de forma remota ou 

presencial, dará literatura sobre o papel da fonoaudiologia na saúde coletiva e orientações de 

como executar atividades nessa perspectiva. Deverá coordenar a Disciplina; preparar programa 

e cronograma de atividades; ministrar aulas; avaliar os alunos; computar notas, frequências e 

médias finais. 

 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar da organização de material didático entregue 

aos alunos, inclusive em plataformas digitais; auxiliar a orientação de alunos com relação a 

estudos de revisão; participar dos espaços formais de ensino, teóricos e práticos, sob supervisão, 

além das reuniões de planejamento e avaliação da disciplina. Auxiliar em atividades de aulas 

teóricas e práticas de discussões de casos e de elaboração de projetos; elaboração de material 

didático. Acompanhar o atendimento de pacientes e de grupos de crianças e idosos. Auxiliar o 

aluno na análise dos resultados obtidos na avaliação e na elaboração do relatório. 

 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado conforme sua iniciativa, capacidade de 

organização e assiduidade. Serão realizadas reuniões periódicas com o Coordenador da Disciplina 

para discussão sobre o desempenho do estagiário ao longo do semestre. Os alunos de graduação 

também poderão emitir sua opinião sobre o estagiário na avaliação final da Disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN643 – Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II 

Supervisor(a): Nubia Garcia Vianna 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Orientar o PED quanto às estratégias pedagógicas que 

poderão ser adotadas junto aos graduandos e subsidiá-lo do ponto de vista teórico. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar alunos da graduação durantes as práticas do 

estágio no Centro de Saúde e seu território, auxiliando os graduandos no planejamento e 

execução de ações de promoção à saúde voltadas para profissionais, usuários, famílias e 

comunidade, sobretudo, a comunidade escolar, que também compõe o campo de práticas. 

Auxiliar o docente na correção dos relatórios de estágio, na elaboração do plano de estágio, na 

organização de ferramentais pedagógicas digitais (moodle, classroom, etc) e na avaliação dos 

graduandos quanto ao desenvolvimento das competências dos graduandos. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado quanto à: assiduidade, interesse e motivação; 

habilidade de interlocução com os graduando e com docente; postura profissional e raciocínio 

crítico-reflexivo, tanto sobre as ações de saúde desenvolvidas, quanto sobre as ferramentas 

pedagógicas adotadas na disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN643 – Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II 

Supervisor(a): Irani Rodrigues Maldonade 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Preparação das aulas, supervisão dos trabalhos de 

promoção e prevenção em fonoaudiologia desenvolvidos nas instituições, supervisão dos casos 

em atendimento, correção de trabalhos dos alunos, controle de frequência dos alunos, atribuição 

de conceitos 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxiliar os alunos nos preparos dos planejamentos 

terapêuticos e atividades desenvolvidas nas instituições em que atuamos; enviar e receber tais 

planejamentos; auxiliar na elaboração de relatórios de pacientes e das atividades desenvolvidas 

nas instituições; ajudar os estagiários na seleção de materiais para as atividades desenvolvidas; 

auxiliar os estagiários em suas dúvidas, apoio didático. 

Avaliação do estagiário: Assiduidade, pontualidade, prontidão, engajamento nas atividades do 

estágio.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN643 – Prática em Fonoaudiologia e Saúde Coletiva II 

Supervisor(a): Nubia Garcia Vianna 

Turma(s): D 

Horário 

manhã tarde 

 Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Orientar o PED quanto às estratégias pedagógicas que 

poderão ser adotadas junto aos graduandos e subsidiá-lo do ponto de vista teórico. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar alunos da graduação durantes as práticas do 

estágio no Centro de Saúde e seu território, auxiliando os graduandos no planejamento e 

execução de ações de promoção à saúde voltadas para profissionais, usuários, famílias e 

comunidade, sobretudo, a comunidade escolar, que também compõe o campo de práticas. 

Auxiliar o docente na correção dos relatórios de estágio, na elaboração do plano de estágio, na 

organização de ferramentais pedagógicas digitais (moodle, classroom, etc) e na avaliação dos 

graduandos quanto ao desenvolvimento das competências dos graduandos. Não é obrigatório 

ser Fonoaudiólogo para se inscrever neste PED. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado quanto à: assiduidade, interesse e motivação; 

habilidade de interlocução com os graduando e com docente; postura profissional e raciocínio 

crítico-reflexivo, tanto sobre as ações de saúde desenvolvidas, quanto sobre as ferramentas 

pedagógicas adotadas na disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br


 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE 

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

CEP 13083-887, Campinas-SP 
fcm.unicamp.br/fcm/ped 

pedfcm@unicamp.br / +55 19 3521 9141 

 

 

Página 19 de 57 
 

 

 

FN710 – A Interdisciplinaridade na Reabilitação das 

Deficiências Sensoriais 

Supervisor(a): Maria Elisabete Rodrigues Freire Gasparetto 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Compor o cronograma da disciplina; apresentar a 

conceituação, classificação, aspectos da habilitação e reabilitação da surdez, deficiência visual e 

surdocegueira.  Abordar a questão da inclusão. Promover dinâmicas na área da tecnologia 

assistiva. Solicitar e avaliar as resenhas feitas pelos alunos.Apresentar os estudos de casos. 

Selecionar as temáticas dos seminários e elaborar e corrigir a prova. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Por meio de atividade remota o estagiário deverá auxiliar 

na composição do cronograma e da bibliografia da disciplina; deverá auxiliar na exposição das 

diferentes abordagens para habilitação e/ou reabilitação da deficiência visual, surdez e 

surdocegueira e a atuação interdisciplinar dentro destas. Fazendo uso de metodologia ativa 

deverá discutir as estratégias de intervenção com as pessoas surdas, com deficiência visual e com 

surdocegueira. Deverá auxiliar os alunos no preparo das dinâmicas e atividades a serem 

realizadas durante a disciplina e dar apoio à elaboração dos estudos de casos. Se necessário, 

deverá fornecer plantão de dúvidas aos alunos. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado por meio da participação no planejamento e 

desenvolvimento da disciplina, articulação de sua área de formação com a fonoaudiologia e com 

as deficiências sensoriais.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN836 – Prática em Audiologia IV 

Supervisor(a): Christiane Marques do Couto 

Turma(s): D (prótese) 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Organizar o programa e cronograma da disciplina. 

Ministrar aula. Supervisionar atividades práticas. Supervisionar PED e computar desempenho dos 

alunos e PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar os alunos no atendimento de pacientes. 

Participar das supervisões apresentando textos que complementem a discussão dos casos 

atendidos.Elaboração e correção de exercícios e de casos propostos. 

Avaliação do estagiário: A avaliação será feita durante o processo, havendo feedback das ações 

na sequencia da realização

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN836 – Prática em Audiologia IV 

Supervisor(a): Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: O docente dará supervisão ao PED de forma remota ou 

presencial, dará literatura sobre triagem auditiva para discussão entre docentes e alunos e 

orientações de como executar os exames e avaliações propostas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxílio ao professor no levantamento bibliográfico, auxílio 

aos alunos na fixação da aprendizagem via remota e/ou presencial, auxílio aos alunos na 

realização dos exames de triagem auditiva e de monitoramento do desenvolvimento infantil. 

Avaliação do estagiário: O PED será avaliado pela frequência e responsabilidade quanto às 

atividades acordadas entre docentes e alunos e quanto à qualidade de suas tarefas e sobre sua 

participação da triagem propriamente dita, na execução do exame e na orientação familiar.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN836 – Prática em Audiologia IV 

Supervisor(a): Maria Francisca Colella Santos 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Acompanhar o atendimento dos pacientes com queixas 

auditivas, orientar na seleção dos testes a serem aplicados e na conduta com o paciente, corrigir 

o relatório elaborado pelos alunos e dar a devolutiva dos resultados obtidos juntamente com os 

alunos. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar o atendimento de pacientes com queixas de 

processamento auditivo. Esclarecer dúvidas sobre a prática e conteúdo teórico.Auxiliar o aluno 

na analise dos resultados obtidos na avaliação e na elaboração do relatório 

Avaliação do estagiário: Será avaliada a relação ped/aluno, dedicação, assiduidade e 

conhecimento técnico  da área.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN842 – Prática Fonoaudiológica em Voz II 

Supervisor(a): Ana Carolina Constantini 

Turma(s): A, B e C 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira, Quinta-feira Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Auxiliar e orientar o estagiário nas suas atividades. 

Orientar para a busca da literatura de referência que auxiliará na aprendizagem do aluno. 

Incentivar a participação do estagiário durante as supervisões ministradas pelo docente. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Realizar apoio e ajudar na organização do ambiente de 

ensino nas atividades práticas dos alunos da disciplina. Realizar a gravação das vozes dos 

pacientes atendidos pelos alunos, auxiliando na avaliação perceptivoauditiva e acústica da voz. 

Avaliação do estagiário: Pontualidade, organização e proatividade.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN843 – Prática Fonoaudiológica em Linguagem II 

Supervisor(a): Rita de Cassia Ietto Montilha 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaborar o cronograma da disciplina; selecionar os casos 

que serão acompanhados pelos discentes; realizar a supervisão dos discentes; orientar os alunos 

quanto aos procedimentos de avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar da discussão de casos em atendimento na 

disciplina prática de Fonoaudiologia em Linguagem II; participar da prática supervisionada; 

auxiliar o docente na elaboração dos roteiros de avaliação dos discentes; colaborar na correção 

dos projetos terapêuticos e relatórios elaborados pelos discentes. 

Avaliação do estagiário: Assiduidade; pontualidade; participação das atividades planejadas na 

disciplina; ética e compromisso profissional.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN843 – Prática Fonoaudiológica em Linguagem II 

Supervisor(a): Regina Yu Shon Chun 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 0 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Acompanhar, planejar, orientar, discutir e supervisionar 

as atividades dos graduandos; orientar e corrigir relatórios de estágio; acompanhar, orientar e 

supervisionar as atividades do aluno PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina: - Auxílio no planejamento e acompanhamento das 

atividades dos graduandos; acompanhamento das atividades de supervisão docente dos 

graduandos; auxílio na revisão dos relatórios de estágios e da organização dos prontuários; auxílio 

no levantamento e discussão da bibliografia da disciplina; plantão de dúvidas para graduandos. 

Avaliação do estagiário: Cumprimento das atividades conforme orientação e dentro dos prazos 

estipulados; disponibilidade e atendimento aos graduandos; participação e desempenho nas 

atividades previstas

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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FN843 – Prática Fonoaudiológica em Linguagem II 

Supervisor(a): Rita de Cassia Ietto Montilha 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaborar o cronograma da disciplina; selecionar os casos 

que serão acompanhados pelos discentes; realizar a supervisão dos discentes; orientar os alunos 

quanto aos procedimentos de avaliação e acompanhamento fonoaudiológico. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar da discussão de casos em atendimento na 

disciplina prática de Fonoaudiologia em Linguagem II; participar da prática supervisionada; 

auxiliar oo docente na elaboração dos roteiros de avaliação dos discentes; colaborar na correção 

dos projetos terapêuticos e relatórios elaborados pelos discentes. 

Avaliação do estagiário: Assiduidade; pontualidade; participação das atividades planejadas na 

disciplina; ética e compromisso profissional.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN844 – Prática Fonoaudiológica em Motricidade 

Orofacial II 

Supervisor(a): Mirian Hideko Nagae Espinosa 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaborar, aplicar e corrigir atividades que valem notas, 

controlar e registrar frequência, atuar em atividades pertinentes às aulas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Plantão de dúvidas, auxilio em dúvidas de aula, elaboração 

de material didático complementar. 

Avaliação do estagiário: Observacional em relação à postura com alunos, docente e usuários. 

Pontualidade, ética e disponibilidade em relação às solicitações realizadas pelo docente no que 

se refere à disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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FN844 – Prática Fonoaudiológica em Motricidade 

Orofacial II 

Supervisor(a): Mirian Hideko Nagae Espinosa 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaborar, aplicar e corrigir atividades que valem notas, 

controlar e registrar frequência, atuar em atividades pertinentes às aulas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Plantão de dúvidas, auxilio em dúvidas de aula, elaboração 

de material didático complementar. 

Avaliação do estagiário: Observacional em relação à postura com alunos, docente e usuários. 

Pontualidade, ética e disponibilidade em relação às solicitações realizadas pelo docente no que 

se refere à disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN844 – Prática Fonoaudiológica em Motricidade 

Orofacial II 

Supervisor(a): Mirian Hideko Nagae Espinosa 

Turma(s): C 

Horário 

manhã tarde 

Sexta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaborar, aplicar e corrigir atividades que valem notas, 

controlar e registrar frequência, atuar em atividades pertinentes às aulas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Plantão de dúvidas, auxilio em dúvidas de aula, elaboração 

de material didático complementar. 

Avaliação do estagiário: Observacional em relação à postura com alunos, docente e usuários. 

Pontualidade, ética e disponibilidade em relação às solicitações realizadas pelo docente no que 

se refere à disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br


 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS 
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DOCENTE 

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

CEP 13083-887, Campinas-SP 
fcm.unicamp.br/fcm/ped 

pedfcm@unicamp.br / +55 19 3521 9141 

 

 

Página 30 de 57 
 

 

 

FN845 – Prática em Fonoaudiologia Aplicada à 

Neonatologia e Saúde do Trabalhador II 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourão 

Turma(s): A e B 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisionar os atendimentos realizados pelos alunos de 

graduação; auxiliar no raciocínio clínico; orientar sobre as condutas a serem tomadas em cada 

caso; determinar os temas de apresentação dos seminários; revisar temas trabalhados em aula 

teórica (anatomo-fisiologia da deglutição, avaliação e intervenção fonoaudiologia e 

interdisciplinar. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários e nas 

apresentações dos casos; acompanhar e auxiliar nas avaliações realizadas nos atendimentos 

realizados pelos alunos de graduação; auxiliar na revisão dos preenchimento dos protocolos de 

avaliação e acompanhamento dos pacientes; auxiliar nas orientações ao pacientes, familiares e 

equipe. 

Avaliação do estagiário: - O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os 

alunos das atividades práticas, bem como na relação estabelecida entre estagiário-aluno; 

participação como auxiliador na elaboração das apresentações de casos e no preenchimento dos 

protocolos e orientações ao cuidadores e pacientes; o estagiário será avaliado pela capacidade 

de auxiliar na construção do raciocínio clínico.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN904 – Disfagia II 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourão 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Propiciar embasamento teórico na avaliação e na terapia 

do paciente disfágico; estimular os alunos na reflexão clinico-terapêutica do paciente disfágico; 

propiciar embasamento teórico na atuação interdisciplinar com o paciente disfágico.  

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários e nas 

apresentações dos casos; auxiliar na elaboração e correção das avaliações semanais dos alunos 

matriculados na disciplina; auxiliar na reflexão teórico-prática; auxiliar os alunos na preparação 

do trabalho final de elaboração de novas estratégias para avaliados e reabilitação do paciente 

disfágico. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os 

alunos nas atividades da disciplina; participação como auxiliador na elaboração das 

apresentações de casos e na realização dos trabalhos em sala de aula; o estagiário será avaliado 

pela capacidade de auxiliar na construção do raciocínio clínico. 

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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FN967 – Prática Fonoaudiológica em Disfagia 

Supervisor(a): Lucia Figueiredo Mourão 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisionar os atendimentos realizados pelos alunos de 

graduação; auxiliar no raciocinio clínico; orientar sobre as condutas a serem tomadas em cada 

caso; determinar os temas de apresentação dos seminários; revisar temas trabalhados em aula 

teórica (anatomo-fisiologia da deglutição, avaliação e intervenção fonoaudiologia e 

interdisciplinar. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxiliar os alunos na elaboração dos seminários e nas 

apresentações dos casos; acompanhar e auxiliar nas avaliações realizadas nos atendimentos 

realizados pelos alunos de graduação; auxiliar na revisão dos preenchimentos dos protocolos de 

avaliação e acompanhamento dos pacientes; auxiliar nas orientações aos pacientes e familiares. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado pela iniciativa e prontidão para auxiliar os 

alunos das atividades práticas, bem como na relação estabelecida entre estagiário-aluno; 

participação como auxiliador na elaboração das apresentações de casos e no preenchimento dos 

protocolos e orientações ao cuidadores e pacientes; o estagiário será avaliado pela capacidade 

de auxiliar na construção do raciocínio clínico.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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MD127 – Plantão de Emergência Médica 

Supervisor(a): Simone Appenzeller 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

3 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Acompanhamento da frequência do aluno, assim como 

frequência nos plantões. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar o numero de atendimentos dos alunos pelas 

planilhas da informática. Checar o preenchimento adequado no Moodle/google classroom pelos 

alunos, observando que cada plantão deverá ser preenchido dentro do período proposto e avaliar 

as impressões dos alunos. Tirar as dúvidas dos estudantes quanto ao preenchimento. Não precisa 

ser médico para participar da disciplina. Não é exigido conhecimento sobre emergência. 

Avaliação do estagiário: Frequência de entrada de dados, dedicação, assiduidade.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD134 – Atenção Clínico-Cirúrgica III 

Supervisor(a): Elizabeth João Pavin 

Turma(s): A, D 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira, Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisionar e contribuir no processo pedagógico da 

disciplina. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Simulação de consulta; o(a) pós-graduando(a) deverá 

estar habilitado a criar e interpretar personagens a partir de estímulos e em distintas linguagens, 

utilizando-se de recursos e técnicas específicas que a tornam capaz de simular características 

físicas e psicológicas, concretizando vocal e corporalmente o conjunto de informações e 

impressões necessárias ao bom encaminhamento da ação empreendida na educação médica. 

Todas essas informações compõem o papel a partir do o(a) pós-gaduando(a) atuará, garantindo 

clima de realismo e verossimilhança na consulta simulada, o que auxilia no desenvolvimento de 

habilidades fundamentais para o exercício da profissão: capacidade de comunicação, escuta 

efetiva e eficiente, empatia e agilidade de raciocínio aliada a uma postura propositiva. Tudo isso 

num ambiente seguro que fomenta reflexões tanto sobre aspectos técnicos quanto do campo da 

ética médica, por exemplo. Será  parte da atividade a assessoria na criação das personagens, bem 

como sua caracterização e pesquisas para criação do papel, visando garantir o maior grau de 

verossimilhança possível, além de assegurar clima realista à simulação, contribuindo assim para 

a otimização da atividade no sentido de aproximar ao máximo a/o estudante da situação 

vivenciada na prática profissional, com vistas aos objetivos didático-pedagógicos estabelecidos. 

Ao atuar neste contexto de simulação de pacientes de maneira online, o(a) pós-graduando(a) 

desempenhará também  função formativa, uma vez que é treinada para “encaminhar” a consulta 

de forma a potencializar o aprendizado dos/das discentes por meio de reações específicas que 

otimizem a função da atividade. 

Avaliação do estagiário: Frequência e interação nas atividades de ensino.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD136 – Emergência 

Supervisor(a): Thiago Martins Santos 

Turma(s): A e B 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira ou Quarta-feira, 
Quinta-feira 

Segunda-feira, Terça-feira ou Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: O docente participará do planejamento das atividades e 

fará as simulações junto com o estagiário. Supervisionará as atividades de EaD. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Segunda-feira, terça-feira e sexta-feira a tarde (dividir 

entre os PED): Participação em projetos de simulação, discussões com alunos (briefing, 

debriefing), programação de cenários de simulação, preparação da sala de simulação, coleta de 

dados. Segunda a sexta de manhã (dividir entre os PED): Auxílio na preparação de aulas de EaD, 

coleta de dados, realização de aulas virtuais (uma por semana). 

Avaliação do estagiário: Avaliação de atitudes e performance nas simulações, Avaliação do 

conteúdo gerado nas plataformas de EaD da disciplina (quali e quantitativa)

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD139 – Atenção Clínico-Cirúrgica IV 

Supervisor(a): Tiago Sevá Pereira 

Turma(s): C e B 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira ou Quarta-feira, 
Quinta-feira (combinar com mais de 1 PED) 

Segunda-feira, Terça-feira ou Quinta-feira 
(combinar com mais de 1 PED) 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: O docente acompanhará diretamente a atuação do 

estagiário nas atividades práticas (ambulatório) e avaliará o material didático a ser 

disponibilizado, além de orientar as preparação das aulas teóricas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Orientação prática em ambulatório, e aula teórica para 

alunos de 6º ano. Elaboração de material didático adaptado para período de pandemia, em EAD 

(estudo a distancia) e plantões de dúvidas online. Cada estagiário deverá atuar em 1 (um) período 

de ambulatório semanal, e fará uma aula ou plantão de dúvida por turma (a cada 4 semanas) 

Avaliação do estagiário: Avaliação pelo Docente responsável (e pelos outros docentes atuantes 

na disciplina), avaliação discente.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD241 – Prática de Ciências II 

Supervisor(a): Carlos Roberto Silveira Corrêa 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira, Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Preparação das aulas, postagem das aulas na plataforma, 

elaboração de provas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Elaborar lista de exercícios, acompanhar os alunos na 

realização dos exercícios, trazer para o docente as dificuldades encontradas pelos alunos. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado pelo cumprimento de suas atribuições.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD242 – Ações de Saúde Pública II 

Supervisor(a): Gustavo Tenório Cunha 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quinta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

10 10 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Organizar atividades pedagógica, fazer avaliações e 

orientar os PEDs nas atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar atividades docentes junto as turmas. 

Participar do desenvolvimento das ações pedagógicas em reuniões. Contribuir no processo de 

avaliação dos estudantes. 

Avaliação do estagiário: Participação nas atividades, contribuições teóricas e vínculo com 

estudantes e trabalhadores da rede asssisncial.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD243 – Medicina e Saúde 

Supervisor(a): Eloisa Helena Rubello Valler Celeri 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Aulas, seminários, correção de atividades. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxilio preparação aulas, atividades on-line e de moodle. 

Avaliação do estagiário: Compromisso, proatividade, eficiência, pontualidade.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD248 – Ética II 

Supervisor(a): Daniele Pompei Sacardo 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisionar todas as atividades do estagiário, oferecer 

material didático para o aprimoramento do estagiário nos temas abordados pela disciplina. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar dos espaços formais de ensino, teóricos e 

práticos, sob supervisão, além das reuniões de planejamento e avaliação da disciplina. Auxiliar 

em atividades de aulas teóricas e práticas de discussões de casos; elaboração e correção de listas 

de exercícios, provas e projetos; auxílio na elaboração de material didático. 

Avaliação do estagiário: Avaliação permanente do desenvolvimento das atividades.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD442 – Saúde e Sociedade II 

Supervisor(a): Nelson Filice de Barros 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

2 4 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Planejar, desenvolver e avaliar os trabalhos da disciplina. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar os trabalhos de planejamento, 

desenvolvimento e avaliação da disciplinas. 

Avaliação do estagiário: Avaliação continuada sob supervisão de docente responsável.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD448 – Bioética II 

Supervisor(a): Daniele Pompei Sacardo 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisão do estagiário em todas as atividades e 

oferecimento de material didático para aprimoramento do estagiário nos temas abordados pela 

disciplina. 

 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar dos espaços formais de ensino, teóricos e 

práticos, sob supervisão, além das reuniões de planejamento e avaliação da disciplina. Auxiliar 

em atividades de aulas práticas e de discussão de casos; elaboração e correção de listas de 

exercícios, provas e projetos; e auxiliar na elaboração de material didático. 

Avaliação do estagiário: Avaliação permanente do desenvolvimento das atividades.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD449 – Neurociências Clínicas 

Supervisor(a): Renata Cruz Soares de Azevedo 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Organização da disciplina, contato com professores, 

elaboração e efetivação do cronograma, viabilização do estudo dirigido, feed back aos alunos, 

elaboração e correção das provas e exame. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Apoio na organização das aulas; facilitação do contato 

entre os professores e os alunos; auxílio para a utilização do formato alternativo (virtual) que será 

necessário por conta do contexto da pandemia; suporte para os professores e para dúvidas e 

dificuldades dos alunos. 

Avaliação do estagiário: Análise de sua disponibilidade, assiduidade, presteza, organização, 

gentileza e ética com alunos, professores e equipe da CEG.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD644 – Fisiopatologia Integrada II 

Supervisor(a): Fabio Rogerio 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira, Quarta-feira ou Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

0 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Coordenar a Disciplina; preparar programa e cronograma 

de atividades dos diferentes submódulos que compõem a Disciplina (neuropatologia, 

ginecopatologia, patologia gastrintestinal, hematopatologia, uropatologia e nefropatologia); 

ministrar aulas; aplicar e/ou coordenar aplicação de provas parciais, provas substitutivas e exame 

final; correção de provas; computar notas, frequências e médias finais. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participar da organização de material didático e roteiros 

de estudos entregues aos alunos, inclusive em plataformas digitais (por exemplo, Google 

Classroom); auxiliar a orientação de alunos com relação a estudos de revisão e reforço, inclusive 

em plataformas digitais (por exemplo, Google Classroom); elaboração e/ou correção de listas de 

exercícios, conforme gabarito elaborado com os docentes responsáveis; suporte na aplicação e 

correção de provas; controle da frequência dos alunos, inclusive em plataformas digitais (por 

exemplo, Google Classroom). 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado conforme sua iniciativa, capacidade de 

organização e assiduidade. Serão realizadas reuniões periódicas (pelo menos quinzenais) com o 

Coordenador da Disciplina para discussão sobre o desempenho do estagiário ao longo do 

semestre. Os alunos de graduação também poderão emitir sua opinião sobre o estagiário na 

avaliação final da Disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD646 – Anatomia Aplicada à Prática Médica III 

Supervisor(a): Rodrigo Gonçalves Pagnano 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Selecionar e preparar casos clínicos orientados para o 

conhecimento das estruturas anatômicas fundamentais na prática clínica da Ortopedia e 

Traumatologia, correlacionando-os com imagens radiológicas e de peças anatômicas. Estes casos 

serão colocados à disposição dos alunos previamente no Google Classroom para pesquisa e 

resposta a questionários relativos às afecções ortopédicas abordadas. Após esta atividade prática 

os temas serão discutidos com alunos em encontros virtuais pela plataforma Google Meet 

(atividade teórico-prática). Ministrar aulas teóricas de temas selecionados. Elaborar avaliações 

relativas aos temas abordados de anatomia topográfica e radiologia em conjunto com os 

docentes destas áreas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: A disciplina envolve estudos de anatomia com orientação 

clínica nas áreas de Ortopedia e Traumatologia e Radiologia com foco nas lesões mais prevalentes 

do sistema musculoesquelético. Tem participação de docentes das áreas de Anatomia, Radiologia 

e Ortopedia e Traumatologia. O estagiário deverá, sob supervisão, contribuir na elaboração e 

preparação do material de estudo dirigido, englobando as áreas de imagens, anatomia e casos 

clínicos orientados para o conhecimento da anatomia topográfica do sistema 

musculoesquelético. A disciplina, que já utilizava plataforma digital como parte do seu conteúdo, 

passará por adaptação para se adequar à modalidade de ensino à distância. Para tanto, as 

atividades do estagiário vão incluir a preparação e disponibilização, na plataforma Google 

Classroom, de vídeos e fotos para identificação de estruturas  em peças anatômicas e imagens 

radiológicas e na seleção de casos clínicos a serem discutidos pelos alunos da disciplina. O 

estagiário participará ainda da correção das atividades atribuídas e "feedback" aos alunos. 

Auxiliará, ainda,  na correção das atividades de avaliação na disciplina. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado de acordo com a participação nas atividades 

propostas, no cumprimento integral da carga horária atribuída à preparação, participação nas 

aulas e atividades de avaliação dos alunos.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD748 – Medicina Legal I 

Supervisor(a): Paulo Newton Danzi Salvia 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Definir metodologia de ensino, supervisionar atividades 

do estagiário, discutindo temas teóricos e práticos, resultados, corrigindo abordagens, oferecer 

suporte psíquico para a necessária integração com os alunos. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Auxiliar no planejamento pedagógico, participar em 

atividades teóricas e práticas, atividades de ensino, avaliar, corrigir e inserir questões elaboradas 

pelos alunos de graduação no banco de questões (sob supervisão) , produzir vídeoaulas, discutir 

casos (sob supervisão). 

Avaliação do estagiário: Fundamentada em critérios  que envolvem qualidade de participação nas 

atividades com contribuições e propostas de melhorias.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD753 – Atenção Clínico Cirúrgica Integrada II 

Supervisor(a): Jose Paulo Cabral de Vasconcellos 

Turma(s): B 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira ou Quarta-feira, 
Quinta-feira 

 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Orientar e coordenar as atividades do PED em relação a 

organização dos conteúdos teóricos e práticos, além do processo de avaliação pela plataforma 

Moodle. Incentivar a interação do PED com os alunos da graduação para auxiliar no 

desenvolvimento da parte acadêmica do aluno PED. 

Atribuições do estagiário na disciplina: O estagiário / estagiária participará da programação 

teórica e prática da disciplina ajudando na disponibilização do material didático e realizando a 

interação aluno/professor, principalmente neste período de ensino a distância organizando o 

material teórico e prático da Disciplina nas plataformas disponíveis. Alem disso, participará na 

elaboração e complementação na plataforma moodle de recursos para a avaliação 

teórico/prática dos alunos da graduação. 

Avaliação do estagiário: A avaliação será por meio da participação nas atividades designadas 

incluindo a elaboração de conteúdo teórico e prático.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD754 – Atenção Clínico Cirúrgica Integrada III 

Supervisor(a): Amilton dos Santos Júnior 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira ou Quarta-feira, 
Quinta-feira, 

 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Coordenador da disciplina, organização de conteúdo 

teórico e pratico, elaboração de ementa da disciplina e adaptações pós pandemia, com 

reorganização de atividades para o grupo. Elaboração e correção de provas e atividades 

avaliativas somativas, gerenciamento de notas e médias. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Participação no módulo de Psiquiatria. Auxílio na 

preparação de aulas e avaliações em plataforma EaD, participação em supervisões de estágios 

práticos, se houver retorno pós pandemia, preparo de material de apoio e interface de 

comunicação entre docente e alunos de cada grupo. 

Avaliação do estagiário: Direta, com participação conjunta ao coordenador do módulo em todas 

as etapas da disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Supervisor(a): Roberta Vacari de Alcantara 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

3 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Supervisão da atuação dos alunos PED junto aos alunos 

do quarto ano de medicina. Interface com as equipes dos Centros de Saúde e com Setor de 

Pediatria Social do Departamento de Pediatria. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Discussão de casos de Pediatria e supervisão de alunos do 

quarto ano de medicina em Centros de Saúde de Campinas-SP. Supervisão das atividades dos 

alunos nas plataformas Moodle e Google Classroom. 

Avaliação do estagiário: Conceito e avaliação discente.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Supervisor(a): Mônica Corso Pereira 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 0 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Coordenação geral da disciplina, incluindo os 7 

submódulos:  Centros de Saúde (GO, PED e CM); Atenção Básica (Saúde Coletiva, Saúde Mental 

e Ética); Patologia Clínica; Radiologia; Saúde Ambiental; Saúde do Trabalhador e Simulação de 

Consulta em Diabetes. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Organizar e contribuir na elaboração de casos de clínica 

médica com objetivo de complementar a prática do raciocínio clínico; estes casos serão utilizados 

em discussões com alunos em plataformas de ensino à distância e em atividades de simulação 

com atores. Participar na organização e correção dos diversos instrumentos avaliatórios da 

disciplina. 

Avaliação do estagiário: Relatório individual, a ser avaliado pelo docente responsável.  Avaliação 

discente realizada por estudantes.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD758 – Atenção Integral à Saúde 

Supervisor(a): Diama Bhadra Andrade Peixoto do Vale 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Segunda-feira ou Quarta-feira, Sexta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

4 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Orientação didática e avaliação. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Supervisão de atendimentos e avaliação de alunos em 

Unidades Básicas de Saúde. 

Avaliação do estagiário: Auto-avaliação, conceito global, avaliação discente.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD941 – Atenção Integral à Saúde da Criança e do 

Adolescente I 

Supervisor(a): Mariana Porto Zambon 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Quarta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

0 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Gestor da MD 941. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar as avaliações e provas do aluno. Assessorar 

nas aulas online. 

Avaliação do estagiário: Conceito.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD942 – Atenção Integral à Saúde da Mulher I 

Supervisor(a): Cássia Raquel Teatin Juliato 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira, Quinta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: acompanhar os alunos nas atividades junto aos alunos de 

graduação. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Atividades com alunos do 5º ano de Medicina em 

pacientes com prolapso genital e no manejo de pessários vaginais. 

Avaliação do estagiário: Avaliação do empenho do aluno no cotidiano.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br
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MD943 – Módulo de Atenção Integral à Saúde do Adulto 

Supervisor(a): Renata Ferreira Magalhães 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Terça-feira Terça-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

2 2 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Coordenadora da disciplina de dermatologia, gestora do 

módulo, organizadora dianteiras das aulas, das atividades práticas e das provas. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhamento das aulas teóricas, controle frequência 

dos alunos, preparo do banco de questões e organização da prova on-line, organização do 

material diaponibilizado on-line. 

Avaliação do estagiário: Conceito por seu desempenho e participação nas atividades.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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MD943 – Atenção Integral à Saúde do Adulto I 

Supervisor(a): Carmen Silvia Passos Lima 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

 Quarta-feira 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Elaboração da grade de aulas dos submódulos, aplicação 

e correção das provas teóricas e supervisão do desempenho dos estagiários. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Planejamento da disciplina (aulas online), elaboração e 

correção de listas de exercícios, provas e projetos. 

Avaliação do estagiário: O estagiário será avaliado pela sua responsabilidade, organização, 

participação e colaboração na disciplina.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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MD945 – Saúde Coletiva 

Supervisor(a): Rosana Teresa Onocko Campos 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Terça-feira ou Quinta-feira, Sexta-
feira 

 

 

Vagas 

PED B PED C 

1 1 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Acompanhamento, coordenação do módulo, articulação 

de rede caso a caso. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Acompanhar as atividades do grupo docente quanto ao 

planejamento do módulo e acompanhamento a campo; participar das discussões de caso e 

colaborar com a articulação das diversas instâncias envolvidas caso a caso. 

Avaliação do estagiário: Frequência e participação.

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
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MD983 – Prática de Iniciação Científica na Área Médica II 

Supervisor(a): Simone Appenzeller 

Turma(s): A 

Horário 

manhã tarde 

Segunda-feira, Sexta-feira  

 

Vagas 

PED B PED C 

3 3 

 

Atribuições do supervisor na disciplina: Acompanhamento dos alunos quanto ao preenchimento 

do Moodle / Google Classroom. 

Atribuições do estagiário na disciplina: Elaborar um cronograma para a disciplina e ajustar os 

detalhes com cada aluno. Lembrar os alunos de postarem as atividades no Moodle/Google 

Cassroom, avaliar as postagens e tirar dúvidas dos alunos. 

Avaliação do estagiário: Observacional em relação a postura com alunos, docente e usuários. 

Pontualidade, ética e disponibilidade em relação as solicitações realizadas pelo docente no que 

se refere a disciplina.

 

http://www.fcm.unicamp.br/fcm/pos-graduacao/programa-de-estagio-docente
mailto:pedfcm@unicamp.br

