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Fump assina convênio para estágio nas áreas de 
Saúde e Humanas

A UFMG, a Fundação Universitária Mendes Pimentel (Fump) e a Secretaria 
Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA) assinaram, no dia 10 de abril, 
convênio que oferece vagas de estágio para os estudantes dos períodos iniciais 
dos cursos de Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, 
Gestão de Serviços de Saúde, Nutrição, Terapia Ocupacional, Ciências Biológicas, 
Educação Física, Odontologia, Psicologia, Gestão Hospitalar e Tecnologia em 
Radiologia. 

A parceria prioriza os estudantes assistidos pela Fump, porém todos os alunos da 
UFMG dos cursos citados podem se candidatar às bolsas. Os interessados devem 
preencher a ficha de inscrição no portal www.fump.ufmg.br. Quem já se 
inscreveu e tem interesse em participar do processo seletivo deve enviar e-mail 
para o endereço estagio@fump.ufmg.br informando sua disponibilidade de 
horário.

Os estudantes vão estagiar no Programa "Posso Ajudar? Amigos da Saúde".  O 
projeto visa promover a humanização do atendimento ao usuário desde a sua 
recepção na unidade de saúde, mantendo-o informado e orientado sobre os fluxos 
e os serviços disponíveis, prevenindo conflitos e contribuindo para a satisfação 
dos pacientes. As atividades serão desenvolvidas em centros de saúde e unidades 
de referência secundária e de pronto atendimento. 

O estagiário terá a oportunidade de conviver, desde o início de sua formação 
acadêmica, com a realidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e de seus usuários. 
“A participação no Programa irá contribuir para uma formação diferenciada do 
estudante baseada na humanização das ações em saúde”, ressalta a coordenadora 
de Apoio Pedagógico da Fump, Jacqueline Caldeira.

Os contratos serão de 12 meses e o estagiário receberá bolsa de R$ 465,00 
mensais (20 horas semanais), além de ajuda de custo de R$ 215,00 mensais para 
transporte e uma bolsa para aquisição de livros no valor de R$ 100,00, após os 12 
meses de estágio.

Mais informações na Coordenadoria de Apoio Pedagógico pelo telefone (31) 3409 
8405 ou pelo e-mail estagio@fump.ufmg.br. 
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