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CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS 

ATUAÇÃO: 

 

O Técnico em Análises Clínicas é um profissional que participa de ações relativas às 

análises microbiológicas, químicas e físicas de fluidos e tecidos orgânicos nos seguintes 

espaços ocupacionais e funções: laboratórios de análises clínicas, desde a orientação 

prévia do cliente/ paciente. 

Para frequentar o Curso Técnico em Análises Clínicas o aluno (a), deverá ter 

concluído o Ensino Médio ou estar cursando o 3º ano. 

 

COMPETÊNCIA 

 

Compete ao Técnico em Análises Clínicas: 

Ao Técnico em Análises Clínicas compete a coleta e processamento de amostras 

biológicas, até a execução de exames laboratoriais, por meio da operação de 

equipamentos da área. 

 

Laboratório: 

 

Os alunos do Curso Técnico em Análises Clínicas podem contar com Laboratório 

cujo objetivo é de desenvolver a capacidade de articular conhecimentos teóricos e práticas 

laboratoriais, indispensáveis para a inserção qualificada no mundo do trabalho. O referido 

Laboratório é constituído por: quadro branco, balança, bancadas de mármore, bico de 

Bunsen, estante de aço, lixeira c/ pedal, maquetes de células, microscópio selador, placas 

de petri, tubos de ensaio, becker, provetas, funis, tela de amianto, tripé, medidor de ph, 

peras, pipetas, espectrofotômetro, agitador, spectronic, banho maria, estufa e pisseta. 

É responsabilidade de cada aluno adquirir os materiais para a realização das aulas 

práticas de laboratório que forem solicitados pelo Instrutor. 

 

É PROIBIDO FAZER CONFRATERNIZAÇÕES EM SALA DE AULA SEM A 

PERMISSÃO DA COORDENAÇÃO. AS TURMAS QUE ASSIM DESEJAREM, 

DEVERÃO FAZER A SOLICITAÇÃO POR ESCRITO JUNTO AO SETOR DE 

PROTOCOLO COM NO MÍNIMO 5 DIAS DE ANTECEDÊNCIA, SENDO ENTÃO, 

AUTORIZADO OU NÃO A CONFRATERNIZAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO 
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OU COORDENAÇÃO GERAL. NOS LABORATÓRIOS É EXPRESSAMENTE PROIBIDA 

A ENTRADA DE ALIMENTOS E BEBIDAS. 

 

Cada turma deverá eleger um líder de classe. Em casos de assuntos que deverão ser 

levados ao conhecimento da Coordenação, a turma deverá conversar com o líder para 

levar à Coordenação do Curso caso não seja possível resolver em sala de aula. 

 

AULAS PRÁTICAS DE LABORATÓRIO: 

 

Para realização das aulas Práticas de Laboratório, compete ao aluno: 

 Antes do início das aulas práticas - cada aluno irá adquirir o Kit Lab para 

elaboração dos Relatórios das Atividades Práticas de Laboratório; 

 Uniformizado (blusa ou camisa brancas, calça branca, calçado branco sem salto, 

antiderrapante, jaleco branco com manga longa (modelo estabelecido pelo 

CENAP); 

 Respeitar o horário de início e término das aulas; 

 Manter o celular desligado (obrigatório); 

 Fazer Relatório de todas as atividades realizadas em laboratório (orientações do 

instrutor e de todos os procedimentos realizados pelo aluno durante a aula). O 

Relatório deverá ser feito diariamente e protocolado no setor financeiro/protocolo 

do CENAP após o término das aulas práticas; 

 Frequência obrigatória de 75% (setenta e cinco por cento); 

 Média: 7,0 (sete vírgula zero). 

 

Estágio: 

 

O Estágio é compreendido como a complementação curricular obrigatória utilizada 

nas empresas ou instituições públicas ou privadas, sob a responsabilidade do CENAP. 
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As atividades do Estágio Curricular serão acompanhadas pelos INSTRUTORES 

(supervisão direta) e pelo coordenador das APS (supervisão indireta). 

 

Atribuições do Coordenador de Curso: 

 

O coordenador do curso Técnico em Análises Clínicas terá as seguintes atribuições. 

 

 Definir cronograma de Estágio; 

 Repassar aos alunos roteiro disciplinar que será realizado na Estágio; 

 Colaborar na elaboração do Regimento Interno de Estágio; 

 Planejar, organizar, supervisionar, controlar e avaliar as Aulas Práticas de 

laboratório e Estágio realizados nas clínicas e hospitais conveniados no CENAP; 

 Deliberar sobre assuntos inerentes aos Estágios; 

 Organizar e manter atualizado os convênios; 

 Manter os alunos informados sobre cronogramas, feriados, seminários, alterações 

de calendários, etc; 

 Manter a integração entre o Centro de Educação com a Instituição conveniada; 

 Convocar reunião antes dos Estágios com todos os grupos repassando instruções 

sobre os Estágios; 

 Conferir e assinar os diários os relatórios após o término dos estágios. 

 

Atribuições do aluno: 

 

Para realização do Estágio, nas instituições públicas e privadas, o aluno deverá ter 

cumprido o pré-requisito de frequência e/ou notas nas aulas práticas de laboratório e 

teoria. 

 Antes do início da APS cada aluno deverá adquirir seu KIT LAB no setor financeiro 

do CENAP. Não será aceito relatórios em papéis NÃO OFICIAIS (xérox) e com 

rasuras e obrigatoriamente assinará um Termo de Compromisso quando solicitado 

pelo CENAP, sendo que uma via do Termo ficará arquivado na pasta do aluno e a 

outra via será enviada para a instituição onde será desenvolvida a APS (sem a 

assinatura do termo de compromisso o aluno não será liberado para estágio); 

 Comparecer ao local de estágio (APS), conforme distribuição em cronograma, no 
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horário estabelecido, uniformizado (blusa ou camisa brancas, calça branca, 

calçado branco sem salto, antiderrapante, jaleco branco com manga longa (modelo 

estabelecido pelo CENAP), como nome do aluno e com identificação do CENAP); 

 Manter ética e coerência nas atividades designadas a cada estagiário; 

 Manter os cabelos presos, maquiagem discreta, unhas curtas e sem esmalte, não 

fazer uso de joias ou bijuterias; 

 Zelar pelos equipamentos utilizados durante o Estágio; 

 Respeitar colegas e instrutores de Estágio; 

 Executar os exames solicitados pelo médico; 

 Fazer relatório de Estágio protocolando no financeiro do CENAP nas datas 

estabelecidas; 

 Levar para o local de Estágio seus EPI’s para o desenvolvimento da APS (gorro, 

avental entre outros que poderão ser solicitados); 

 Dúvidas devem ser esclarecidas com a Coordenação do CENAP; 

 Crachá de identificação; 

 Frequência de 100%, (cem por cento). 

 

IMPORTANTE: 

 

 O uniforme deverá ser discreto (a blusa, camiseta ou camisa não deverá ter 

decotes, alças e as calças não poderão ser transparentes, coladas ao corpo ou 

curtas); 

 É responsabilidade do aluno adquirir o uniforme e o crachá de identificação com 

antecedência, para realização das aulas práticas de laboratório e APS; 

 Será reprovado o aluno que obtiver frequência inferior a 100% na APS; 

 O estágio é desenvolvido individualmente e não em grupos como os demais cursos. 

 

É PROIBIDO: 

 

 Comer ou beber no local de Estágio (verificar normas de cada campo no 1° dia de 

estágio); 

 Tirar fotos ou filmar o local de Estágio; 

 Tirar fotos entre os colegas utilizando-se de equipamentos da instituição; 

 Exposição dos locais de Estágio através de fotos e filmagens em sites de 
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relacionamentos como facebook, instagram e outros. 

 

Faltas nos Estágios: 

 

Em qualquer situação de falta o aluno deverá protocolar justificativa, e comunicar a 

coordenação. Em todos os casos a reposição terá custo mesmo com apresentação de 

atestado médico num prazo de 24 horas, sendo por doenças infectocontagiosas ou não. 

O custo de cada dia de reposição deverá ser verificado no setor financeiro. Os estágios 

podem ocorrer de 2ª à 6ª e aos sábados e domingos, nos horários de manhã: 07:00h - 

12:00h, tarde: 13:00h – 18:00h, noturno: 19:00h – 23:00h e 18:00h – 23:00h. 

 

Sistema de Avaliação de Estágio: 

 

 Assiduidade do aluno 100% (cem por cento) de presença; 

 Iniciativa; 

 Conhecimento teórico-prático; 

 Pontualidade; 

 Uso do uniforme (sem uniforme, não será permitida a realização do estágio e 

aulas práticas de laboratório); 

 Asseio pessoal; 

 Solicitação ao instrutor de Estágio nas situações que gerem dúvidas; 

 Responsabilidade em não executar procedimentos não programados para o 

Estágio; 

 Nenhum procedimento ou técnica poderá ser executado sem acompanhamento ou 

supervisão do instrutor de Estágio. 

 

Pré-Requisitos para o aluno realizar Estágio Curricular: 

 

 Ter 75% (setenta e cinco por cento) de frequência em laboratório e aulas teóricas; 

 Ter nota mínima 6,0 (seis vírgulas zero) – prova prática de laboratório e teoria; 

 O aluno que obtiver a nota da prática de laboratório, inferior a 6,0 (seis vírgula 

zero), será considerado REPROVADO na disciplina e não poderá realizar a APS, 

mesmo que obter frequência igual ou superior a 75%. (setenta e cinco por cento). 
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0. 

Supervisão dos Estágios: 

 

As Atividades Práticas Supervisionadas Curriculares serão acompanhadas pelos 

instrutores (supervisão direta) e pela coordenação das APS (supervisão indireta). O aluno 

será avaliado pelo orientados responsável pelo seu estágio. Toda e qualquer dúvida em 

procedimentos que o aluno tenha, deve remetê-la diretamente ao instrutor/orientados. A 

frequência e o aproveitamento do aluno serão registrados diariamente. 

 

Campos para Estágio: 

 

Serão considerados campos de estágios as empresas e instituições públicas ou 

privadas conveniadas com o CENAP.  É de responsabilidade do aluno: 

 

 Conseguir o campo de estágio; 

 Informar a Coordenação do Curso; 

 Preencher o Termo de Convênio em 2 vias, anexando o cronograma de estágio 

obedecendo a carga horária de no máximo 6 horas diárias; 

 Protocolar as 2 vias do Termo de Convênio já com as assinaturas do aluno e do 

responsável, no setor de protocolo da Escola onde a Coordenação do curso 

assinará e devolverá uma via ao local de estágio para arquivo; 

 Preencher os relatórios de estágio diariamente e no final do estágio protocolar 

todos os relatórios no setor de protocolo para avaliação da Coordenação e 

atribuição da nota. 

 

Frequência e Notas para Aprovação nos Estágios: 

 

Frequência: 100% (cem por cento) 

Média para aprovação: 7,0 (sete vírgula zero) 

 

 

 

OBS: 

O Aluno que obtiver frequência inferior a 75% (Setenta e cinco por cento) será 

considerado reprovado na disciplina e não poderá realizar o estágio, mesmo que tenha nota 

maior ou igual a 60 (Sessenta). 
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Relatório de Atividade supervisionadas – Estágio: 

 

No final de cada APS, VISITAS TÉCNICAS, o aluno preencherá o Relatório de 

Estágio e/ou visitas técnicas desenvolvidas durante as aulas, o qual deverá ser entregue e 

protocolado no finaceiro/protocolo da escola mensalmente. Não será aceito relatórios 

faltando assinaturas do aluno, do instrutor de Estágio e da Coordenação do Curso. O 

formulário deverá ser preenchido conforme modelo que segue sem rasuras, assinado pelo 

instrutor de estágio para que tenha validade como documento. 
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CERTIFICAÇÃO 

 

Na conclusão de todos os módulos previstos, após a colação de grau o aluno deverá 

solicitar sua declaração de conclusão do curso, através de requerimento no setor 

financeiro/protocolo a qual servirá para a solicitação do Registro Profissional junto ao órgão 

competente. A declaração não será concedida ao aluno que não estiver aprovado em todas 

as disciplinas teóricas, estágios, TCC, e que não tenha realizado a colação de grau. O 

Diploma de Técnico em Análises Clinicas, só estará disponível aos alunos após liberação 

da SEED (Secretaria Estadual de Educação).  

 

CONDIÇÃO PARA RECEBER O DIPLOMA DE TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS:  

 

Ter cursado e concluído todos os módulos e suas disciplinas do Curso Técnico em 

Análises Clínicas e ainda comprovar a conclusão do Ensino Médio, ou equivalente, na 

forma da lei. 

 

 


