
 
 

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA - Famez 
Av. Senador Filinto Muller, 2443 – Vila Ipiranga –  79074-460 – Campo Grande-MS 

Fone: (67) 3345-3638 –  e-mail: coe.famez@ufms.br 

CALENDÁRIO COE-ZOO 2º semestre 2021 

Disciplina: Estágio Obrigatório  

Até 18/06/2021 

(data limite) 

Ter estudado, e seguido as orientações contidas no Manual: “Orientações-

passo a passo para realização de Estágio Obrigatório do Curso de 

Zootecnia” link: https://famez.ufms.br/graduacao/coe-zoo/ 

 

Enviar para coe.famez@ufms.br a Carta de anuência do orientador 

Até 23/07/2021 

Entrega dos Formulários 

• Plano de Atividades 

• Termo de Compromisso 

• Formulário de indicação da banca (opcional nessa data)* 

**O  não cumprimento dos prazos e ou não entrega dos 

formulários implica na invalidação do Estágio Obrigatório. 

02/08/2021 a 

 29/10/2021 

Período para realização do Estágio Obrigatório. Considerar carga 

horária máxima semanal de 40 horas com máximo de 8 horas diárias. Total 

de carga horária 255h. 

Até 29/10/2021 

(data limite) 
Entrega do Formulário de indicação da banca 

Até 24/11/2021 

(data limite) 

Período de apresentação dos Relatórios de Estágio Obrigatório. 

**As apresentações deverão ocorrer por meio de videoconferência.  

 

De 29/09/2021 

a 03/12/2021 

Prazo máximo de entrega para a COE, via e-mail, e em arquivo único 

(PDF): 

• Folha de frequência 

• Avaliação do Estagiário pelo Supervisor 

• Avaliação do Estágio pelo Acadêmico 

**O  não cumprimento dos prazos, e ou não entrega do Relatório de 

Estágio,  implica reprovação do acadêmico na disciplina do Estágio 

Obrigatório. Os documentos deverão ser enviados pelo orientador 

após a conferência. 

* 

O acadêmico tem, no máximo, 10 dias consecutivos, a partir da data DE 

SUA apresentação, para a entrega de: 

• Relatório de Estágio: uma cópia em PDF (enviar para e-mail da 

COE) 

E-MAIL DA COE: coe.famez@ufms.br 

07/12/2021 Prazo final para os orientadores lançarem as notas no SISCAD. 

** As apresentações deverão ser realizadas por meio de TICs (tecnologias da informação e 

comunicação), podendo todavia, ser consultada na época da defesa a possibilidade de realiza-las 

no modo presencial, o que dependerá do plano de biossegurança e normas vigentes na data em 

questão. 

 

Profª. Viviane M.O. Santos 

Coordenadora da Comissão de Estágio do Curso de Zootecnia 
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