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APRESENTAÇÃO

A função principal do estágio para o estudante é promover sua integração ao 

mundo do trabalho e sua futura posição. Além disso, o estágio deve oportunizar ao 

aluno a articulação teórica-prática por meio do desenvolvimento de atividades típicas 

do profissional de medicina veterinária que inclui o estudo de casos concretos e a 

resolução de problemas.

O estágio deve também proporcionar ao estagiário uma checagem de sua escolha 

profissional, uma revisão que pode ser feita em contato direto com as atividades 

pertinentes com a profissão escolhida.

Neste aspecto, os estágios bem feitos, que propiciam ao jovem executar tarefas que 

desenvolvam condições para que ele possa atuar na função que virá a exercer, é fator 

decisivo para o aprimoramento do profissional do futuro.

1. INTRODUÇÃO
A disciplina de estágio supervisionado visa levar os alunos à experimentação 

prática das situações enfrentadas no cotidiano de um profissional da área de medicina 

veterináriz. Além da vivência obtida pelo aluno durante seu estágio, ele deverá ser capaz 

de analisar suas experiências com base nos conteúdos teóricos/práticos desenvolvidos 

ao longo de seu curso.

Paralelamente a isso, esta disciplina também enfocará a redação de relatório técnico 

e a exposição oral do mesmo, tendo em vista que essas atividades são imprescindíveis 

na formação de um profissional.

O relatório deve ser redigido com um propósito: comunicar os resultados da 

atividade do estudo vivenciado em toda sua dimensão, apresentando fatos, dados, 

procedimentos utilizados, resultados obtidos, análise, podendo chegar a certas 

conclusões e recomendações. O relatório deve ser considerado também como “o ato 

culminante do pensar reflexivo” (Whitney, 1958). Este deverá seguir normas e padrões 

que serão descritos mais adiante.

Deve ser elaborado com cuidado meticuloso e habilidade, pois se no período 

estudantil ele é visto como uma etapa de aprendizagem, na vida profissional é o 

diagnóstico para as tomadas de decisões, fazendo parte integral do dia a dia do trabalho 

da pessoa. 

2. DEFINIÇÃO

O estágio supervisionado compõe a grade curricular da Medicina Veterinária e está 

presente no oitavo, novo e décimo período do curso. 
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Como requisito fundamental, é necessário que o discente esteja atualizado 

acerca da disciplina de metodologia científica, visto que uma das obrigações da 

disciplina é o trabalho de conclusão de estágio (TCE). No estágio do 8º período 

o aluno deverá desenvolver e apresentar como trabalho final um relato de caso 

nos moldes de monografia previsto no manual para elaboração e apresentação de 

trabalhos acadêmicos padrão Newton (link: https://www.newtonpaiva.br/system/

fi le_centers/archives/000/000/175/original/MANUAL_BIBLIOTECA_NEWTON.

pdf?1466508943). No estágio do 9º e 10º período o aluno deve estar apto a redigir, 

dentro das normas acadêmicas (https://www.newtonpaiva.br/system/file_centers/

archives/000/000/175/original/MANUAL_BIBLIOTECA_NEWTON.pdf?1466508943), 

o trabalho de conclusão do estágio nos moldes de artigo científico, para posterior 

defesa, ao final desta disciplina.

3. PRÉ REQUISITO
Para que o discente esteja apto a cursar a disciplina, o mesmo deve ter cumprido, 

pelo menos, 80% de toda a grade curricular até o início do período que compreende a 

disciplina de estágio.

4. FREQUÊNCIA
A supervisão do estágio supervisionado será realizada em 02 (duas) horas/aula 

por semana. Nestas aulas, os discentes são instruídos e orientados pelo professor 

responsável da disciplina.

A frequência a essas aulas é obrigatória. Conforme regimento interno será 

considerado frequente às aulas de supervisão o aluno que obtiver no mínimo 75% da 

carga horária total. O aluno que não comparecer em mais de 25% das aulas, salvo legítimo 

impedimento amparado em lei, será considerado desistente e, portanto, reprovado. 

5. ÁREAS DE ATUAÇÃO
A Medicina Veterinária abrange diferentes áreas de atuação, sendo principalmente 

dividida em Clínica Médica, Agronegócio e Produção Animal e Inspeção de Produtos de 

Origem Animal. O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) aponta algumas das 

áreas, como mostra o quadro 1.
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•	 Alimentação	em	piscicultura
•	 Anestesia	de	animais	de	porte	médio
•	 Anestesia	de	animais	selvagens
•	 Anestesia	de	grandes	animais
•	 Anestesia	em	animais	de	companhia
•	 Auditoria	em	frigoríficos
•	 Auditoria	em	laticínios
•	 Auditoria	em	matadouro
•	 Cirurgia	de	animais	selvagens
•	 Cirurgia	de	aves
•	 Cirurgia	de	carnívoros
•	 Cirurgia	de	grandes	animais
•	 Cirurgia	de	peixes
•	 Cirurgia	em	animais	de	companhia
•	 Cirurgia	em	médios	animais
•	 Clínica	de	grandes	animais
•	 Comércio	Medicamentos	veterinários
•	 Consultor	animal	em	animais	de	pequeno	porte	

para	produção
•	 Consultor	em	impactos	ao	meio	ambiente
•	 Consultor	em	produção	animal
•	 Consultor	em	produção	animal	de	médio	porte
•	 Consultor	em	reprodução	animal	de	pequeno	porte
•	 Consultor	em	reprodução	animal	de	produção
•	 Consultor	para	produção	de	aves	ornamentais
•	 Consultor	sobre	peixes	ornamentais
•	 Inspeção	em	fábrica	de	rações
•	 Inspeção	em	frigoríficos
•	 Inspeção	em	laticínios
•	 Inspeção	em	matadouro
•	 Laboratório	de	diagnósticos
•	 Laboratório	de	diagnósticos	em	patologias
•	 Laboratório	de	pesquisa	de	medicamento	de	uso	

animal
•	 Laboratório	de	pesquisa	em	alimentos
•	 Laboratório	de	pesquisas	de	doenças
•	 Laboratório	de	produtos	de	uso	animal
•	 Laboratório	para	análise	de	água	e	produtos	domi	

sanitários
•	 Laboratório	para	análise	de	solo	e	foliar
•	 Marketing	produtos	destinados	para	uso	animal
•	 Orientador	para	pequenos	produtores	em	

empresas	estatais
•	 Perito	administrativo
•	 Perito	criminal	estadual
•	 Perito	criminal	federal
•	 Perito	judicial
•	 Pesquisa	em	etologia	animal-Planejamento	de	

produção	em	grandes	propriedades
•	 Planejamento	de	produção	em	pequenas	

propriedades
•	 Produção	com	bem-estar	animal
•	 Professor	nível	médio
•	 Professor	nível	superior

•	 Responsabilidade	técnica	em	canil
•	 Responsabilidade	técnica	em	casas	de	produtos	

veterinários
•	 Responsabilidade	técnica	em	centro	de	

equoterapia
•	 Responsabilidade	técnica	em	centro	de	triagens	de	

animais	selvagens
•	 Responsabilidade	técnica	em	clínicas	de	pequenos	

animais
•	 Responsabilidade	técnica	em	fábrica	de	rações
•	 Responsabilidade	técnica	em	feiras,	leilões	e	

exposições
•	 Responsabilidade	técnica	em	frigorífico
•	 Responsabilidade	técnica	em	hospital	de	grandes	

animais
•	 Responsabilidade	técnica	em	hospital	de	pequenos	

animais
•	 Responsabilidade	técnica	em	indústria	de	

medicamentos
•	 Responsabilidade	técnica	em	laticínios
•	 Responsabilidade	técnica	em	matadouro
•	 Responsabilidade	técnica	em	zoológico
•	 Responsável	técnico	biotério
•	 Responsável	técnico	em	apicultura
•	 Responsável	técnico	em	aquário
•	 Responsável	técnico	em	aquicultura
•	 Responsável	técnico	em	avicultura	de	postura
•	 Responsável	técnico	em	aviculturas	de	corte
•	 Responsável	técnico	em	cooperativa
•	 Responsável	técnico	em	defesa	sanitária	animal
•	 Responsável	técnico	em	empresas	de	serviços	

domi	sanitários
•	 Responsável	técnico	em	indústria	de	sal	mineral
•	 Responsável	técnico	em	laboratório	de	

bromatologia
•	 Responsável	técnico	em	laboratório	de	embriões
•	 Responsável	técnico	produção	alevinos
•	 Responsável	técnico	em	produção	de	aves
•	 Responsável	técnico	em	produção	de	matrizes
•	 Responsável	técnico	em	produção	de	ovos	para	

vacinas	e	medicamentos
•	 Responsável	técnico	em	suinocultura
•	 Responsável	técnico	em	supermercados	que	

manipulam	alimentos	de	origem	animal
•	 Responsável	técnico	em	tecnologia	de	carnes
•	 Responsável	técnico	em	tecnologia	de	leite
•	 Responsável	técnico	em	tecnologia	de	produtos	

do	leite
•	 Responsável	técnico	em	vigilância	ambiental
•	 Responsável	técnico	em	vigilância	sanitária	animal
•	 Responsável	técnico	na	produção	de	cães	e	gatos
•	 Responsável	técnico	tosa	e	banho	que	usa	

medicamentos	veterinários
•	 Entre	outras

ÁREAS DE ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO

Fonte: http://portal.cfmv.gov.br/pagina/index/id/67/secao/5, acesso em 11 de abril de 2018.



MANUAL DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA10

Dentro deste cenário, o discente deve escolher uma área para realizar o estágio e 

este deve ser supervisionado por um médico veterinário habilitado junto ao Conselho 

Regional de Medicina Veterinária (CRMV ativo). 

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Para a realização do estágio, o discente deve estar com a documentação exigida 

preenchida, impressa em três vias, assinada por ele e pelo médico veterinário ou empresa, 

devidamente carimbada pelo supervisor do estágio, conforme Manual de normas e 

procedimentos para formalização dos estágios (Link: https://www.newtonpaiva.br/

system/file_centers/archives/000/000/366/original/NORMAS_CONTRATO_DE_ESTAGIO.

pdf?1550856390). Esta documentação deve ser entregue ao professor orientador 

responsável pela disciplina na data determinada pelo mesmo. 

Segue o passo a passo para a formalização do estágio obrigatório:

1. Definir a área de estágio obrigatório (vale escolher mais de uma área de 

interesse, em locais distintos simultaneamente, desde que respeitado a carga 

horária máxima permitida por lei e apresentar dois contratos de estágios 

separadamente);

2. Preencher o termo de compromisso de estágio (Figura 1).

3. Imprimir em 3 (três) vias o Termo de Compromisso de Estágio (TCE).

4. Colher a assinatura do supervisor de estágio, devidamente registrado com o 

carimbo do Médico Veterinário ou Empresa responsável (Figura 2).

5. Entregar para a assinatura do professor orientador e da Instituição de Ensino 

via próprio professor orientador (ou a critério do professor).

6. Após as assinaturas, a Instituição irá reter uma via para arquivo e as outras 

duas são do aluno e da empresa.

Figura 1 – 
Termo de 
compromisso 
de estágio 
obrigatório (dados 
necessários para 
preenchimento).
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Para o preenchimento do termo de compromisso de estágio supervisionado, 

o discente deve localizar na central de arquivos do site da Instituição o referente 

documento e preenche-lo com os dados necessários (link: https://www.newtonpaiva.

br/central-de-arquivos).

Ao início do estágio, o discente receberá por parte do professor um envelope, lacrado, 

contendo uma carta de apresentação, folha de ponto, avaliação do estágio e declaração 

de ciência do supervisor sobre a redação do trabalho escrito. Este envelope deve ser 

entregue ao supervisor de estágio, que fará o devido preenchimento e o mesmo deve 

retornar lacrado para o professor responsável até a data limite estipulada por esse último. 

7. PONTUAÇÃO

A pontuação da disciplina de Estágio Supervisionado é realizada em apenas uma 

etapa, a qual será disponibilizada ao final do semestre letivo, após as apresentações finais. 

Esta pontuação é dividida em duas partes:

• Atividades (60 pontos): 10 pontos para a entrega de documentação até o prazo 

definido; 15 pontos para presença e exercícios em 75% das aulas; 10 pontos 

para a entrega do relatório parcial de estágio, 05 pontos para Avaliação Global, 

05 pontos para a avaliação do estagiário pelo supervisor e 15 pontos para o 

trabalho final de estágio (monografia / artigo científico).

• Apresentação oral (40 pontos): ao final do semestre será realizada uma banca 

de defesa de apresentação do trabalho, sendo de escolha do professor 

orientador a definição dos membros que farão parte da banca examinadora. 

Figura 2 – 
Coleta de 
assinaturas 
do contrato 
de estágio 
obrigatório.
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8. TRABALHO FINAL DE ESTÁGIO (MONOGRAFIA / 
ARTIGO CIENTÍFICO)

O discente deve redigir o trabalho escrito seguindo rigorosamente as normas 
acadêmicas compostas pelo manual para elaboração e apresentação dos trabalhos 
acadêmicos: padrão Newton. O trabalho de monografia / artigo científico deverá conter 
no máximo 15 páginas, da folha de rosto até referências.

9. COMPETE AO PROFESSOR ORIENTADOR

• prestar assistência ao estagiário, desde a escolha do tema de revisão bibliográfica 
até elaboração e a apresentação do relatório de estágio obrigatório;

• estar presente nas aulas semanais para encaminhamento das atividades a 
serem desenvolvidas, avaliação do material adquirido, definições, correções; 

• fiscalizar o cumprimento deste manual.

10. COMPETE AO ALUNO

• buscar o local e a empresa / veterinário autônomo para a realização do estágio; 
• apresentar a declaração de estágio ou contrato; 
• comparecer às aulas programadas pelo seu professor orientador;
• informar, imediatamente, ao seu professor orientador, qualquer impossibilidade 

de cumprir os prazos e procedimentos previstos no relatório de estágio e 
alterações no seu trabalho;

• manter atualizada as informações referentes ao seu estágio, junto ao seu 
professor orientador; 

• cumprir as regulamentações previstas neste Manual.

11. CASOS DE REPROVAÇÃO NA DISCIPLINA

O discente será considerado reprovado se: 
• Não apresentar a declaração de estágio ou contrato, devidamente preenchida 

e dentro do prazo estipulado;
• Não obter a frequência mínima;
• Não entregar o relatório final de estágio;
• Não cumprir as horas mínimas de estágio;
• Não obter no mínimo 60 pontos na disciplina.



ANEXOS





I. Carta de apresentação do estagiário



II. Relatório de acompanhamento do estágio – Parcial



III. Folha de aprovação da divulgação do Trabalho de Conclusão de Estágio



IV- Formulário de avaliação do estagiário pelo supervisor
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