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RESOLUÇÃO ConEPE Nº 006/2014 
 
 

Regulamenta a cobrança de custas 

para realização de estágio/internato 

do curso de medicina, fora das 

unidades conveniadas em  

Araguaína/TO; 

 

 

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (ConEPE) da Faculdade de 

Ciências Humanas, Econômicas e da Saúde de Araguaína (FAHESA), entidade 

mantida pelo Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos Ltda. (ITPAC), 

neste ato representado pela sua Presidente e Diretora Geral, no uso de suas 

atribuições e em atendimento ao decidido na 5ª reunião deste órgão no 

segundo semestre letivo de 2014, realizada no dia 12 de dezembro às 16:20' 

considerando 

 

a) que a FAHESA/ITPAC disponibiliza vagas de estágio/internato de 

medicina nos hospitais conveniados de Araguaína-TO, sem cobrança de 

qualquer custo adicional para o acadêmico; 

b) que nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Medicina, as instituições de educação superior podem 

autorizar realização de estágios fora da Unidade da Federação em que 

se localiza a IES; 

 

Resolve: 

Art. 1º. O aluno do curso de medicina, regularmente matriculado, poderá 

solicitar realização de estágio/internato fora das unidades conveniadas em 

Araguaína/TO. 
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Parágrafo único: Os requerimentos que referem o caput deste artigo, serão 

analisados pelo Colegiado do curso de Medicina, pelo ConEPE, pelo ConSUP 

ou pelo CNE, que poderão deferir ou não o pedido, com base nas  diretrizes 

curriculares aplicáveis a cada caso. 

Art. 2º. Nos casos em que for deferida a realização de estágio/internato de 

medicina fora da unidade de Araguaína/TO, eventuais custas decorrente do 

convênio serão totalmente arcadas pelo aluno solicitante. 

§ 1º. O aluno assumirá diretamente junto à unidade concedente os custos que 

dispõe o caput do presente artigo, ficando a FAHESA/ ITPAC totalmente isenta 

de responsabilidade por eventual inadimplemento. 

§ 2º.  No caso de deferimento do pedido do aluno, o mesmo só será 

convalidado se a parte concedente e aluno estiverem de acordo com os 

preceitos estabelecidos na presente resolução, efetivando-se com a assinatura 

do convênio e termo de compromisso; 

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor e passa a produzir efeitos na data de sua 

publicação. 

 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

 

Araguaína, 12 de dezembro de 2014 

 
 
 

Kelen Beatris Lessa Mânica 
Diretora Geral – Pres. do ConEPE 

 


