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ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO E AS CONTRAPARTIDAS PARA A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE  

DO ESTADO DE GOIÁS 

 

Como é de conhecimento, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições, 

publicou a Portaria n.° 471/2020 SES, de 5 de março de 2020, que disciplina sobre as formas de estágios e treinamentos 

profissionais nos campos da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO): estágio curricular obrigatório, estágio de 

disciplinas optativas e treinamento em serviço. 

As instituições de ensino superior interessadas em vagas de estágio curricular obrigatório nos campos da SES-GO 

deverão ser cadastradas por meio de convênio, celebrado a qualquer tempo e precedida de chamada pública. Para atuar no campo 

de estágio da SES-GO, as instituições privadas deverão arcar com contrapartidas financeiras distribuídas da seguinte forma: 

Art. 5º Fica estabelecido repasse ao Fundo Estadual de Saúde - FES, por hora de estágio cumprida, por aluno; 

como contrapartida para o uso dos campos da SES-GO: 

a) R$ 8,00 (oito reais) para o Curso de Graduação em Medicina; 

b) R$ 6,00 (seis reais) para os demais Cursos de Graduação e Cursos de Pós-Graduação; 

c) R$ 3,00 (três reais) para os Cursos de Nível Técnico.  
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§ 1º - Em caso de estágio curricular obrigatório, o repasse ao FES será realizado pela Instituição de Ensino a cada 6 

(seis) meses. 

§ 2º - Em caso de estágio de disciplina optativa o repasse será realizado após a conclusão do mesmo, podendo ser 

realizado pela Instituição de Ensino ou pelo aluno. 

§ 3º - Os valores tratados no caput serão destinados 50% à SESG, para garantir investimento na execução da 

Política Nacional de Educação Permanente do SUS e da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 

Saúde no estado de Goiás; e 50% à Unidade Assistencial de Saúde que recebeu o aluno ou profissional, para fins 

das despesas operacionais. 

Por essa razão, toda IES privada que possua Curso de Medicina e que tenha alunos fazendo estágio curricular 

obrigatório nas unidades de saúde vinculadas à SES/GO, deverá pagar R$ 8,00 por hora para cada aluno que esteja no estágio. 

Para os alunos dos demais cursos da área de saúde e os cursos de pós-graduação o valor da hora/estágio será de R$ 6,00. 

Para as instituições de ensino superior públicas, que não cobram mensalidades e que possuam cursos na área de 

saúde, a contrapartida para os estágios nas unidades de saúde vinculadas à SES/GO deverá ser feita mediante convênio para a 

concessão de cursos (extensão, pós-graduação, entre outros), cessão de laboratórios, apoio técnico, transferência de tecnologia e 

outros de interesse da SES/GO. Não há contrapartidas financeiras. 

Em função da considerável onerosidade atribuída às instituições privadas de ensino superior que desejam manter o 

seu campo de estágio na área de saúde perante a SES/GO, o SEMESG, na qualidade de entidade representativa de ensino 
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superior, passou a fazer tratativas perante a Secretaria de Saúde de Goiás com o objetivo de minimizar os custos acima, sobretudo 

porque essa parceria é benéfica para as instituições de ensino e também SES/GO.  

Por tal razão, considerando a sistemática adotada para as instituições de ensino superior privadas, o SEMESG 

solicitou que houvesse um tratamento similar, possibilitando com que as IES privadas também pudessem conceder contrapartidas 

prestadas por meio de atividades, cursos, apoio técnico e outros de interesse da SES/GO. 

Em função disso, a Superintendência da Escola de Saúde de Goiás, da Secretaria de Saúde de Goiás 

(SESG/SES/GO) encaminhou o Ofício n.° 11.341/2020 SES, exarado no dia 28 de outubro de 2020, o qual apresentou os recursos 

técnicos, físicos, estruturais e atividades que seriam relevantes para a SESG/SES e que as IES poderiam conceder como forma de 

contrapartida, minimizando o custo por aluno durante o período de estágio nas unidades de saúde vinculadas à SES/GO.  

A apresentação dos referidos recursos e atividades se constitui como um avanço considerável nas tratativas havidas 

entre a SESG/SES e o SEMESG, o que necessita de atenção das instituições privadas do estado de Goiás no momento da 

celebração do convênio. A SESG/SES apresenta como contrapartida, por exemplo, a possibilidade de oferta de Curso Pós-

Graduação na área de saúde para os servidores públicos do Estado de Goiás, a título não oneroso. Essa contraprestação deve ser 

mensurada em cada convênio celebrado com as IES privadas e evidenciado por meio de quitação sobre cada item efetivamente 

concedido pelas instituições privadas.  

É necessário que esses procedimentos sejam adotados para evitar qualquer tipo de discussão técnica sobre o 

cumprimento das regras de contrapartidas que são concedidas sem recursos financeiros. Enfatiza-se esse receio porquanto 

existam procedimentos de instauração de Tomadas de Contas no Tribunal de Contas do Distrito Federal em virtude de convênios 
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similares, os quais muitas vezes deixam de comprovar a contrapartida específica, ou seja, a contrapartida que esteja materializada 

em cursos, palestras, treinamentos, etc. O maior fundamento dessas TC é justamente a falta de clareza nos convênios e nos atos 

normativos que circundam a contraprestação. 

O SEMESG informa que a nova possibilidade de contraprestação apresentada pela SES/GO, após diversas 

tratativas, se constitui como um relevante avanço na tentativa de buscar um modelo de contrapartida que seja sustentável, eficiente, 

transparente e que traga segurança às instituições privadas de ensino superior no Estado de Goiás, sobretudo porque minimiza 

custos da IES. No entanto, no momento da celebração de cada convênio, o mantenedor deve se resguardar quanto ao 

cumprimento integral da contrapartida e sua respectiva comprovação, sendo este procedimento necessário para evitar eventuais 

tomadas de contas, lançamentos ou qualquer outro tipo de cobrança indevida. 

Assim, atualmente, as instituições de ensino interessadas no uso dos campos da SES-GO para estágio obrigatório 

podem conveniar com o Estado de Goiás, por meio da SES-GO, considerando a chamada pública realizada para a celebração de 

ajustes. Por meio da Superintendência da Escola de Saúde de Goiás - SESG, há o cadastramento das instituições de ensino (envio 

do plano de trabalho e demais documentações pertinentes) e posteriormente a habilitação das referidas instituições conveniadas. 

Entre as instituições de ensino habilitadas é realizado a concorrência para distribuição das vagas de estágio obrigatório em reunião 

anual na SESG. Apesar do convênio firmado ter prazo de 60 meses, a cada semestre cabe a SESG a análise do uso das vagas 

pleiteadas, que norteia a distribuição das mesmas para o restante do ano. Por esse motivo, se faz necessário um amplo 

planejamento da solicitação das vagas de estágio nos campos da SES/GO pelas instituições de ensino evitando que as mesmas 

fiquem ociosas ao longo do ano.  
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Sendo o que cumpria expor, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. 

 

 

SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE  

EDUCAÇÃO SUPERIOR DO ESTADO DE GOIÁS - SEMESG 


