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REGULAMENTO PROGRAMA TRAINEE BIO CURSOS 

ALUNOS, EX-ALUNOS E PROFISSIONAIS 

 

O Programa Trainee tem o intuito de proporcionar aos alunos dos cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu Bio Cursos (cursos selecionados a partir de matrícula em 2013) a 

experiência de vivenciar a prática e as rotinas de atendimentos diretamente no ambiente de 

atuação. Além das práticas em sala, que sempre acompanharam o alto nível teórico de nossas 

aulas durante os dias de curso, a Bio Cursos agora apresenta a prática de uma forma inovadora 

e sem imposições. 

 A Bio Cursos selecionou criteriosamente clínicas, consultórios e projetos sociais para 

que o aluno possa participar do programa de treinamento profissional em sua devida área de 

atuação, com acompanhamento de profissionais do mais alto nível de Manaus. 

 

1. ALUNOS BIO CURSOS: 

 

Todos os alunos regularmente matriculados a partir de 2013 nos cursos de Pós-

Graduação BIO CURSOS participantes do programa poderão se beneficiar gratuitamente. 

Cada aluno receberá 5 (cinco) vouchers destacáveis de 6 (seis) horas/aula de trainee 

que poderão ser trocados por visitas técnicas na rede credenciada ao programa. 

 Os alunos dos cursos iniciados em 2013 (selecionados para o programa) NÃO terão 

custo com os vouchers oferecidos. 

Para fazer valer o seu voucher, o aluno solicitará o agendamento através do 

formulário disponível no link “Agendamento trainee”, do site www.portalbiocursos.com.br. A 

secretaria de Pós-Graduação fará o agendamento conforme disponibilidade do profissional 

trainner no prazo de cinco dias úteis, remetendo-lhe resposta através do e-mail cadastrado no 

formulário. 

 A utilização dos vouchers, ou seja, a participação no programa, não é obrigatória, 

ficando a critério do aluno decidir sobre participar ou não. O treinamento profissional não 

consta no Projeto Pedagógico do curso como item obrigatório para o Certificado de Pós-

Graduação Lato Sensu. 

http://www.portalbiocursos.com.br/
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Casos como a Pós-Graduação em Fisioterapia em Terapia Intensiva, o estágio é 

altamente recomendável, havendo manual próprio na seção de estágios.  

O aluno, dependendo da disponibilidade dos estabelecimentos credenciados, poderá 

selecionar em qual dos locais deseja fazer as aulas práticas, desde que haja opção de escolha, 

não estando obrigado a utilizar todos os 6 (seis) vouchers no mesmo estabelecimento. Mas o 

aluno deve observar que o treinamento profissional deve ser feito no estabelecimento 

relacionado à sua área de atuação, condizente com a Pós-Graduação cursada. 

Após cumprir a carga horária pretendida, devidamente comprovada, o aluno receberá 

um certificado comprobatório separadamente do Certificado de Pós-Graduação, atestando a 

sua conclusão das horas mínimas para o Programa Trainee Bio Cursos. 

O aluno tem que ter cursado, no mínimo, 6 módulos do curso em questão para poder 

iniciar o treinamento e, obrigatoriamente, deve entregar os vouchers na clínica em que estiver 

agendado. 

 

2. VOUCHERS EXTRAS ALUNOS BIO CURSOS: 

 

Cada aluno poderá adquirir, mediante custo, além dos vouchers gratuitos, horas 

adicionais, respeitando o limite de 60 horas/aula (sujeito a disponibilidade na Instituição), ou 

seja, mais 2 cartelas com 5 vouchers cada uma. 

O custo de cada cartela correspondente a 30 horas/aula (5 vouchers) será de R$ 

200,00. 

 

3. ALUNOS EGRESSOS (EX-ALUNOS) BIO CURSOS: 

 

Cada aluno egresso Bio Cursos poderá adquirir cartelas com 5 (cinco) vouchers 

destacáveis de seis horas/aula de trainee (cada) que poderão ser trocados por visitas 

técnicas na rede credenciada ao programa, totalizando 30 horas/aula. 

O custo de cada cartela correspondente a 30 horas/aula (5 vouchers) será de R$ 

200,00. 

http://www.portalbiocursos.com.br/
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Após cumprir a carga horária pretendida, devidamente comprovada, o profissional 

receberá um certificado comprobatório. 

 

4. PROFISSIONAIS NÃO-ALUNOS BIO CURSOS: 

 

Todo profissional regularmente inscrito em seu conselho profissional poderá 

participar do programa. 

Cada profissional poderá adquirir cartelas com 5 (cinco) vouchers (30 horas aula) 

destacáveis de seis horas/aula de trainee (cada) que poderão ser trocados por visitas 

técnicas na rede credenciada ao programa. 

O custo de cada cartela será de R$ 400,00. 

Após cumprir a carga horária pretendida, devidamente comprovada, o profissional 

receberá um certificado comprobatório. 

 

5. REGRAS: 

 Somente poderá fazer uso do seu voucher mediante agendamento prévio. 

 O aluno não poderá apresentar quaisquer pendências administrativas, de documentos 

ou financeiras com a Instituição; 

 Deverá fazer uso de seu direito no prazo máximo de até dois anos a partir da data de 

início de seu curso de pós-graduação. 

 Poderá adquirir vouchers adicionais sujeito a custos e disponibilidade na Instituição, 

conforme orientação acima, acessando o link: “Aquisição de vouchers” na página da 

Bio Cursos na internet OU pessoalmente, na sede da Bio Cursos. 

 Somente receberá declaração de participação mediante comprovação do 

cumprimento da carga horária total. 

 

 

6. AQUISIÇÃO DE VOUCHERS – PROCEDIMENTO: 

 Alunos, ex-alunos e profissionais que pretendam adquirir vouchers extras, podem fazê-

lo pessoalmente na sede da Bio Cursos ou pelo site, quando disponível, através do link 

“Aquisição de vouchers”. 

http://www.portalbiocursos.com.br/
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 Em no máximo cinco dias úteis entraremos em contato através do e-mail cadastrado 

no formulário solicitando que o aluno compareça à Bio Cursos para efetivar o 

pagamento dos vouchers solicitados; 

 Para vouchers adquiridos, o aluno, ex-aluno ou profissional deverá fazer uso de seu 

direito nos estabelecimentos credenciados no prazo máximo de até um ano a partir da 

data de aquisição dos mesmos. 

 

7. AGENDAMENTO: 

 O uso do voucher está sujeito ao agendamento prévio e disponibilidade da Instituição 

pretendida; 

 O agendamento somente poderá ser realizado mediante preenchimento do formulário 

na sede da Bio Cursos ou pela internet; 

 O agendamento deve ser realizado com o prazo mínimo de 15 dias de antecedência da 

data pretendida para o trainee; 

 A partir da solicitação de agendamento, a secretaria emitirá parecer em no máximo 

cinco dias úteis. 

 

8. NA INSTITUIÇÃO CREDENCIADA – MANUAL DE CONDUTA: 

 O aluno somente poderá iniciar as atividades mediante a apresentação do voucher ao 

trainner responsável da área, inclusive para controle de frequência; 

 O aluno deverá adequar-se a todas as normas da instituição em que pretende utilizar o 

seu benefício (maiores informações serão enviadas por e-mail após efetivação do 

agendamento); 

 Fazer a avaliação e evolução fisioterapêutica e ajudar a organizá-las nos prontuários, 

quando solicitados; 

 Estar em dia com sua carteira de vacinação; 

 É obrigatório o uso de vestimentas discretas/brancas e adequadas para a realização do 

programa (ou conforme determinação da clínica/estabelecimento responsável), sendo 

proibido o uso de vestimentas com propagandas comerciais; 

 Trainees que possuírem cabelos longos devem mantê-los presos; 

 Evitar o uso de adornos (brincos, pulseiras, pearcings..); 

http://www.portalbiocursos.com.br/
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 Não é permitido usar óculos escuros dentro das instituições, falar gírias, ler 

correspondências que não lhe foram autorizadas, discutir religião, fazer críticas 

inadequadas; 

 Fazer-se assíduo aos horários agendados em todas as atividades propostas. Atrasos 

maiores que 10 minutos implicam em cancelamento das atividades agendadas para o 

dia; 

 Manter a clínica e os materiais utilizados organizados; 

 Abster-se de levar objetos pessoais que não sejam condizentes ao programa à clínica 

responsável; 

 Evitar o uso de aparelhos celulares durante os atendimentos no programa trainee nos 

estabelecimentos credenciados; 

 Contribuir com a manutenção da higiene da sala e do banheiro, não jogar papel e 

outros objetos desprezados no chão; 

 Lavar sempre as mãos e fazer assepsia dos equipamentos utilizados; 

 Prestar informação quando solicitado, e/ou encaminhar a quem possa dar os devidos 

esclarecimentos. Na instituição, informações referentes ao programa somente 

poderão ser reportadas ao trainner responsável. Portanto, tenha sempre em mãos os 

dados de contato do trainner (telefone e o local previamente acordado). 

 Os danos causados por participantes dos programas durante a execução dos mesmos 

nas clínicas e Instituições credenciadas ficam sob a responsabilidade de quem o 

causou. 

 

POSTURA E ÉTICA PROFISSIONAL: 

 Procurar adotar uma rotina amistosa, de otimismo e ética com os colegas, profissionais 

e pacientes; 

 Cumprimentar e se identificar aos profissionais presentes. Ser agradável com toda a 

equipe das instituições envolvidas; 

 Apresentar comportamento ético, mantendo sigilo das informações referentes ao 

paciente; 

  

http://www.portalbiocursos.com.br/
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 Abster-se de toda manifestação política, propaganda ou prática que importe em 

desrespeito à lei, às instituições ou às autoridades; 

 Manter comportamento ético e zelar pelo crescimento das instituições envolvidas; 

 O não cumprimento de todas as normas implica no cancelamento do benefício para o 

usuário, não estando sujeito a quaisquer reembolsos. 

 

 

Para maiores esclarecimentos acerca do Programa, entrar em contato com: 

secretaria@portalbiocursos.com.br 

Ou pelos telefones:  

4020-9278 / (92) 9148-1709 / (92) 8130-4434 
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