
RESOLUÇÃO Nº 96, DE 03 DE JULHO DE 2018.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DE FACULDADE DA

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA , da Fundação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais, e considerando a Resolução nº 35, de 28 de junho de 2018 do
Presidente do Colegiado de Curso do Curso de Graduação de Medicina
Veterinária, resolve ad referendum:

 
 Manifestar-se favoravelmente pela Alteração do

Regulamento (COE-VET) do Curso de Medicina Veterinária, proposto
pelos Membros da Comissão de Estágio, conforme deliberado nas reuniões
do respectivo Colegiado com vigência a partir do segundo semestre letivo
do ano de 2018, com alterações conforme anexos I ao VII desta Resolução.

 
FABRÍCIO DE OLIVEIRA FRAZÍLIO,

                                                                                  Presidente.
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ANEXO I – CAPA

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA

CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DEVE SER EM CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE ARIAL 16, NÃO DEVE
ULTRAPASSAR O LIMITE VERTICAL 7,5 cm a 11cm E LIMITE HORIZONTAL DE 4 cm a

15,7cm
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Campo Grande – MS

ANO

 

NOME DO ACADÊMICO

 

 

 

 

 

TÍTULO DEVE SER EM CAIXA ALTA, NEGRITO, FONTE ARIAL 16, NÃO DEVE
ULTRAPASSAR O LIMITE VERTICAL 7,5 cm a 11cm E LIMITE HORIZONTAL DE 4 cm a

15,7cm

 

 

 

NOME DO ACADEMICO

Orientador:

 

Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Medicina Veterinária apresentado à
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como requisito à obtenção do título de Bacharel em
Medicina Veterinária.
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ANEXO II – NORMAS

 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL

COMISSÃO DE ESTÁGIO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA

COLEGIADO DE CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA
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O Estágio Obrigatório do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia (FAMEZ) da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), é uma
disciplina integrante da estrutura curricular do Curso, aprovado pela Resolução nº 385, de 19 de
setembro de 2014 do Conselho de Graduação e está regulamentado de acordo com a Lei
Federal nº. 11.788 de 25 de setembro de 2008 e Orientação Normativa nº 4 de 04 de julho de
2014 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

É uma atividade curricular obrigatória, de treinamento, aprimoramento técnico, cultural, científico e
de relações humanas, visando à complementação do processo ensino-aprendizagem e tem as
seguintes finalidades:

I - estimular no acadêmico a iniciativa para a solução de problemas relacionados ao exercício da
Medicina Veterinária, buscando desenvolver sua capacidade de análise crítica;

II - proporcionar formação prática, possibilitando o aperfeiçoamento e aquisição de novas técnicas
de trabalho;

III - oferecer contato com as diversas áreas de atividade da Medicina Veterinária, através de
exercícios e práticas supervisionadas.

As atividades que integram o Estágio Obrigatório serão realizadas na comunidade, junto a
entidades de direito privado, órgãos da administração pública, instituições de ensino e/ou
pesquisa e profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos
conselhos de fiscalização profissional e, excepcionalmente, no campus da UFMS.

O Estágio Obrigatório poderá ser desenvolvido nas seguintes áreas do conhecimento:

I - Clínica Médica e Cirurgia Veterinária;

II - Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública;

III - Patologia;

IV - Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal;

V - Reprodução Animal;

VI - Economia, Planejamento e Extensão Rural;

VII - Produção Animal;

VIII - Ecologia, Conservação e Animais Selvagens.

O Estágio Obrigatório terá uma carga horária de 459 horas a ser cumprida preferencialmente
dentro do semestre letivo e serão considerados, para efeito de cumprimento da carga horária, no
máximo 40 horas semanais (BRASIL, 2008). Para ser aprovado na disciplina Estágio Obrigatório,
o acadêmico deve obter frequência igual ou superior a 75% e nota do(s) Supervisor(es) igual ou
superior a 6,0 (seis vírgula zero).

2Trabalho de conclusão do curso de
Medicina Veterinária
 

O trabalho de conclusão do curso (TCC) será elaborado no formato de relatório, contendo a
descrição do(s) estágio(s) realizado(s) e um relato de caso de interesse ou trabalho de pesquisa

Resolução 96 (0594224)         SEI 23104.008046/2018-41 / pg. 6

06/07/2018

BS N° 6828
Pg. 292



desenvolvido pelo discente, conforme a orientação que segue.

 

Estrutura do trabalho de conclusão de curso
 

O texto principal deve ser dividido nas seguintes seções: Introdução, Atividades desenvolvidas,
Relato de caso (ou projeto de pesquisa), Considerações Finais e Referências. Observar os
seguintes aspectos em cada seção:

 

Introdução
Apresentar a ideia geral da(s) área(s) em que foi realizado o estágio obrigatório, definindo as
áreas de trabalho e os objetivos. A introdução tem a extensão de uma a duas páginas ou de
quatro a seis parágrafos, em média.

 

Atividades desenvolvidas
Pode ser dividido em capítulos, sendo cada capítulo referente a um estágio realizado. Deve iniciar
com a caracterização do estágio, incluindo as informações do supervisor inclusive número de
registro no Conselho Profissional, empresa / local, período de realização, carga horária
concretizada e demais informações pertinentes.

Em seguida, descrever as atividades realizadas, utilizando de figuras, tabelas e gráficos (na
medida do possível) e de comparações com a literatura atualizada, a fim de realizar uma
discussão e análise crítica dos procedimentos realizados ou acompanhados. Devem ser
respeitadas as normas do local de estágio, evitando o uso de informações consideradas sigilosas
ou privilegiadas.

 

Relato de caso (ou projeto de pesquisa)

Neste campo o discente em comum acordo com o orientador optará por relatar pelo menos um
caso de interesse acompanhado no estágio supervisionado (respeitando as características do(s)
estágio(s) e da(s) área(s) de atuação) ou apresentar um projeto de pesquisa desenvolvido pelo
discente durante sua graduação.

O relato deve, no mínimo, conter uma breve revisão de literatura, o relato de caso em si e as
considerações do acadêmico em relação às condutas adotadas no caso, a fim de evidenciar a
postura crítica frente a literatura e a realidade.

O projeto de pesquisa deve conter Introdução (justificando a importância do projeto e identificando
os objetivos do trabalho), material e métodos, resultados e discussão, e conclusão.

O desenvolvimento tem a extensão de nove a quinze páginas para cada estágio realizado, em
média.

 

Considerações Finais
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Apresentar as principais considerações em frases curtas, separadas por parágrafos. Destacar os
principais pontos positivos e negativos dos estágios realizados, apresentando, sempre que
apropriado, sugestões para a melhoria do estágio obrigatório e para o ensino da Medicina
Veterinária na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

 

Referências
As citações (literatura citada) devem ser elaboradas conforme as regras básicas a seguir.

 

Regras básicas para formatação do trabalho de conclusão
de curso
 

Ordem dos Elementos no Trabalho
 

(o) = Elemento Obrigatório

(op) = Elemento Opcional

 

• Capa (o)

• Folha de Rosto (o)

• Errata (op)

• Folha de aprovação (o)

• Dedicatória (op)

• Agradecimentos (op)

• Epígrafe (op)

• Resumo na língua vernácula (op)

• Resumo em língua estrangeira (op)

• Lista de ilustrações (op)

• Lista de tabelas (op)

• Lista de abreviaturas e siglas (op)

• Lista de símbolos (op)

• Sumário (o)

• Introdução (o)

• Atividades desenvolvidas (o)
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• Relato de caso ou projeto de pesquisa (o)

• Considerações finais (o)

• Referências (o)

• Glossário (op)

• Apêndice(s) (op) – tudo que for desenvolvido pelo autor (questionários etc...)

• Anexo(s) (op) – tudo que for dados prontos (protocolos de terceiros etc...)

 

Apresentação gráfica
 

Margens
(Arquivo – Configurar Página)

• Superior – 2,5 cm;

• Inferior – 2,5 cm;

• Esquerda – 3,0 cm;

• Direita – 2,5 cm;

• Medianiz – 0,0;

• Cabeçalho – 2,4 cm;

• Rodapé – 2,4 cm.

 

Estilos
(Formatar - Estilos)

• Título 1 – Fonte Arial 14, negrito, caixa alta, numerado sequencialmente.

• Título 2 – Fonte Arial 12, negrito

• Título 3 – Fonte Arial 12, negrito

 

Parágrafo
(Formatar – Parágrafo)

• Recuo da primeira linha em 1,25;

• Espaçamento entre linhas: 1,5;

Resolução 96 (0594224)         SEI 23104.008046/2018-41 / pg. 9

06/07/2018

BS N° 6828
Pg. 295



• Sem espaçamento antes ou depois dos parágrafos.

 

Escrita
• Usar anverso da folha;

• Evitar separações silábicas;

• Alinhamento justificado para o corpo do trabalho;

• Alinhamento à esquerda para as referências;

• Fonte tamanho Arial 12;

• Papel A4 (21 x 29,7)

 

Numeração de páginas
(Inserir - Número de Página | Inserir - Formatar número de página)

•Contar todas as folhas do trabalho sequencialmente a partir da folha de rosto;

•Numerar a partir da primeira folha da parte textual;

•Utilizar algarismos arábicos no canto superior direito da página

•Fonte – Arial 12;

•Cabeçalho – 2,0 cm.

 

Ilustrações
•As ilustrações, quaisquer que sejam os tipos (desenho, esquema, fluxograma, fotografia, mapa,
organograma, planta etc.), devem ter entrada no texto, a indicação na parte superior, precedida de
sua designação, seguida de número de ordem em algarismo arábico e do título e/ou legenda
explicativa. Incluir no rodapé a fonte dos dados e outras informações pertinentes;

• Designação e número de ordem – Fonte Arial 10 negrito;

• Título etexto – Fonte Arial 10 alinhamento justificado;

- Tabelas e quadros: título e texto acima

- Demais ilustrações: título e texto abaixo

• Ilustração – alinhamento centralizado

• Bordas de tabelas – Incluir borda superior e inferior (1/2pt) na primeira linha (variáveis) e na
borda inferior da tabela (1/2pt).

 

Exemplos:
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Tabela 1. Número mais provável de coliformes totais (log NMP/g) em carcaças de frango
avaliadas antes da entrada no pré-chiller a após a saída do chiller, coletadas no início (1º), meio
(2º) e final (3º) do turno matutino de abate de um frigorífico de aves de pequeno porte.

 Antes da entrada Após a saída

 Média Desvio
Padrão

Erro
PadrãoMínimoMáximo*Média Desvio

Padrão
Erro

PadrãoMínimo Máximo*

1º 3,83ª 0,28 0,06 3,38 4,04 3,03a 0,83 0,18 0,00 4,04

2º 3,71b 0,51 0,11 2,30 4,04 3,09b 0,91 0,20 0,00 4,04

3º 3,67 0,32 0,07 2,95 4,04 3,18 0,59 0,13 2,30 4,04

 

Letras iguais na mesma linha representam valores estatisticamente diferentes.

* Crescimento em todas as diluições no caldo verde brilhante bile lactose 2%.

 

 
 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Conduta frente à raiva em caso de exposição de cão ou gato exposto a morcegos em
áreas urbanas. Em caso de morte do animal, submeter ao diagnóstico laboratorial de raiva. Em
caso de impossibilidade do isolamento do animal, submeter à eutanásia e diagnóstico
laboratorial.

Fonte: adaptado de Brasil (2012).

 

 

FIGURA 2. Distribuição mensal de focos de raiva bovina em Mato Grosso do Sul, no período de
2008 a 2013, e linha de tendência (n=96).
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Referências
 

Para a construção de um texto referenciado, não é permitida a cópia literal do texto-referência.
Cópia literal é considerada plágio e é passível de processo civil conforme a lei de direitos
autorais, além de ser anti-ético e também elemento de reprovação do acadêmico plagiador.
Recomenda-se então que seja escrita a interpretação da literatura e a citação das fontes
utilizadas tanto no texto quanto no item “Referências” do trabalho de conclusão de curso.

 

 

Referências dentro do texto
 

• Quando houver apenas um autor ou dois autores, indicar o autor ou ambos na ordem em que
aparecem na obra, separados por ponto e vírgula (;). Incluir uma vírgula e um espaço entre o último
sobrenome e o ano da publicação. Exemplo 1: (SILVA, 2017).  Exemplo 2: (BLOOD; JARVIS,
1974).

 

• Quando houver mais de dois autores, mencionar o primeiro seguido da expressão latina et al..
Incluir uma vírgula e um espaço após o ponto do “et al.” e o ano da publicação. Exemplo: (SILVA et
al., 2015).

 

• Ao citar o estudo de vários autores, referenciar entre parênteses e em letras maiúsculas, apenas
o sobrenome do autor / autores, acompanhado do ano da publicação. É preferível incluir estas
citações ao final do parágrafo.Ordenar os autores em ordem crescente da data da publicação.

 

• Diferentes referências de mesmo primeiro autor devem ser ordenadas em ordem crescente de
data de publicação. Exemplo: (SOUZA et al., 2002; SOUZA et al., 2015).

 

• Diferentes referências de mesmo primeiro autor e do mesmo ano devem ser designadas com
letrase em ordem crescente de data de publicação.

Exemplo:

“A atenção ao paciente com suspeita de raiva é realizada pelo SUS conforme as normas técnicas
de profilaxia ou de tratamento da raiva humana (BRASIL 2011a, BRASIL, 2011b)”.

 

No item Referências deve figurar da seguinte forma:

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Normas técnicas de profilaxia da raiva humana. Brasília: Ministério da
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Saúde, 2011a. 60 p.

 

______.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Protocolo de tratamento da raiva humana no Brasil. Brasília: Ministério da
Saúde, 2011b. 40 p.

 

• Ao citar o autor diretamente no texto, utilizar apenas a inicial maiúscula do sobrenome do
autor(es), colocando parênteses somente no ano da publicação.

 

Exemplos:

“De acordo com Cason et al. (2000), as bactérias recuperadas de carcaças ao final do
processamento podem ter contaminado a pele do frango já na entrada deste na planta de
processamento, ou podem ter sido transferidas por contato com fômites, vísceras, equipamentos,
manipulação e também pela água da escaldagem quando contaminada.”

 

“Além da baixa cobertura vacinal, Fonseca (2011) relata a ausência de legislação específica na
Bolívia sobre a captura e destinação de cães não domiciliados e que a população em geral tem
como cultura manter seus cães soltos pelas vias, caracterizando os animais semidomiciliados.”

 

“Desde o início do Programa de Eliminação da Raiva pela OPS, América Latina e Caribe tiveram
uma redução de aproximadamente 95% do número de casos de raiva humana – de 355 casos em
1983 para menos de 10 em 2012 – e redução de 98% em casos caninos – de 25.000 em 1980
para 400 em 2010 (OPS, 2013; WHO, 2013; WHO, 2015; FAHRION et al., 2016).”

 

 

Referências no item “Referências”
 

• Alinhamento à esquerda

•Devem ser organizadas em ordem alfabética e separadas por um espaço simples

• Diferentes referências de mesmo primeiro autor devem ser ordenadas em ordem crescente de
data de publicação e, a partir da segunda referência, designada por 6 (seis) sublinhas seguidas
de ponto final (indicativo de repetição do autor supracitado).

 

Exemplo:

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Controle da Raiva dos
Herbívoros: manual técnico. Departamento de Saúde Animal, Secretaria de Defesa
Agropecuária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Brasília-DF, 124p. 2009.
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______. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Programa Nacional de Controle da
Raiva dos Herbívoros. Análise de indicadores epidemiológicos da raiva dos herbívoros no
Brasil (período 2006/2012). 2013. 37p. Disponível em:
<http://www.idaf.es.gov.br/Download/Raiva%20herb%20indicadores%202006%20a%202012-
1.pdf>  Acesso em: 7 ago. 2015.

 

 

• Citação de livros

 

Ordem dos elementos na referência: SOBRENOME, primeira letra do nome; SOBRENOME,
primeira letra do nome [incluir todos os autores separados por ponto e vírgula, após o último autor
incluir ponto final e acrescentar 2 (dois) espaços]Título do livro (em negrito). Edição (a partir da
segunda – primeira edição não é incluída). Local de publicação: Editora, ano. páginas.

 

• Título e subtítulo

Deve ser consultado na FOLHA DE ROSTO da obra;

Deve ser reproduzido tal como aparece na obra, devendo ser destacado dos demais elementos
da referência (negrito).

Indica-se o subtítulo após o título, precedido de dois pontos

O subtítulo não deve ser destacado.

 

• Edição

É indicada a partir da segunda edição

Deve ser transcrita utilizando-se as abreviaturas dos numerais ordinais

Na língua do documento

Exemplo:

2.ed. / 6th ed.

 

• Local

Deve figurar na referência tal qual aparece na publicação

Quando houver mais de um local: referencia-se o que estiver em destaque ou em primeiro lugar

Quando não for mencionado, utilizar a expressão [S.l.]

Utilizado principalmente para referenciar LIVROS
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• Editora

Citar como aparece na obra

Quando houver mais de uma editora, citar a que aparece em destaque ou em primeiro lugar

Suprimir as palavras Editora, Ltda, Cia, etc.

Se a editora não estiver citada na obra, utilizar a expressão [s. n.]

Exceções: Ed. UEL / Ed. 34 / Ed. Nacional

 

• Data

Quando houver dúvida sobre a data:

[2000?] data provável

[200-] para década certa

[19--] para século certo

[18--?] para século provável

 

* Na ausência do local, editora e ano, abrir colchetes:

Exemplo: [S.l. : s. n., 19--].  /  [S.l. : s.n], 1999.  /  São Paulo: [s.n., 19--]

 

Exemplos:

 

JAY, J. M. Microbiologia de Alimentos. Porto Alegre: Artmed, 6ª ed., 2005. 711p. (significa que
utilizou o livro todo)

 

BRAMLEY, A. J.; McKINNON, C. H. The microbiology of raw milk. In. ROBINSON, R. K. Dairy
Microbiology: The Microbiology of Milk. 2.ed. London/New York: Elsevier Science, 1990. p.163-
207. (significa que utilizou apenas estas páginas do livro)

 

ACHA, P. N.; SZYRES, B. Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and
Animals. 3ed. Washington: Pan American Health Association, 2003. 3v. (significa que utilizou os
três volumes)

 

GILL, C. O. Microbiological contamination of meat during slaughter and butchering of cattle, sheep
and pigs. In. DAVIES, A.; BOARD, R. The Microbiology of Meat and Poultry. 15ed, [S.l.], 1998.
p.118-154.

(significa que utilizou o capítulo específico do livro, e que este capítulo tem um autor específico;
este autor é o GILL e o capítulo é o Microbiological…; In. = para indicar em que obra está
localizado o capítulo; [S.I] = sem informação do local)
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ALLI, I. Overview of food quality and food safety. In:______. Food Quality Assurance: Principles
and Practices, 2003. p.23-40.

(significa que o autor do livro também é autor do capítulo ou o capítulo não tem autoria especial;
são utilizados 6 (seis) sublinhas (______) seguidas de um ponto final para indicar que há
repetição do nome do autor supracitado)

 

 

• Citação de teses e dissertações

 

Exemplo:

 

FONSECA, B. O. As políticas públicas de vigilância em saúde na fronteira Brasil-Bolívia.
Dissertação. Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campus do Pantanal. 2011. 59p.

 

 

• Citação de artigos de periódicos

 

Ordem dos elementos na referência: SOBRENOME, primeira letra do nome; SOBRENOME,
primeira letra do nome [incluir todos os autores separados por ponto e vírgula, após o último autor
incluir ponto final e acrescentar 2 (dois) espaços] Título do artigo.Títulodo periódico(em negrito).
número. volume. páginas, ano. Se tiver o DOI, incluir ao final.

 

Se forem mais de dois autores, utilizar a expressão et al. após o nome do segundo autor.

 

Exemplos:

 

FAHRION, A. S.; MIKHAILOV, A., et al. Human rabies transmittedbydogs: current status of global
data, 2015. World Health Organization Weekly Epidemiological Record. n2. v91. p.13–
20.2016.

 

FERREIRA, C. M. P. G.; MARIANI, M. A. P. et al. O Projeto Sistema Integrado de Saúde das
Fronteiras em Corumbá-MS, Brasil. Revista GeoPantanal. n18. p.71-92. 2015.

 

HAMPSON, K.; COUDEVILLE, L. et al. Estimating the Global Burden of Endemic Canine Rabies.
PLOS Neglected Tropical Diseases. DOI:10.1371/journal.pntd.0003709. p.1-20. 2015.
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•Citação de leis, normas e publicações de órgãos de administração governamental (Ministério,
Secretaria etc.).

 

A entrada é pelo nome geográfico (País, Estado, Município)

 

Exemplos:

 

BRASIL. Ministério da Saúde. PORTARIA  GM No 1.188,  DE  5  DE  JUNHO  DE  2006. Dá nova 
redação  a  Portaria  nº  1.120/GM, que  instituiu  o  Sistema  Integrado  de  Saúde das  Fronteiras 
-  SIS  Fronteiras. Diário Oficial da União. n. 107, Seção 1, p. 36. 2006.

 

IBAMA – Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. INSTRUÇÃO
NORMATIVA Nº 141, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006. Regulamenta  o  controle  e  o  manejo 
ambiental  da  fauna sinantrópica  nociva. Diário Oficial da União. n.243. 20 dez. 2006. p.139-140

 

MATO GROSSO DO SUL. Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal.
PORTARIA/IAGRO/MS Nº 1.501, DE 5 DE MAIO DE 2008. Torna obrigatória a vacinação contra a
Raiva, em todos os herbívoros, com idade igual ou superior a três meses, nos municípios com
maior frequência de Raiva e dá outras providências. Diário Oficial do Estado de Mato Grosso
do Sul. n.7208. 08 mai. 2008. p.8.

 

BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Manual de Diagnóstico Laboratorial da Raiva. Brasília: Editora do Ministério
da Saúde, 2008.108p.

 

BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
das Doenças Transmissíveis. Manual de vigilância, prevenção e controle de zoonoses:
normas técnicas e operacionais Brasília: Ministério da Saúde. 2016. 121 p.

 

 

• Citação de entidades independentes, empresas, universidades e afins

               

Exemplos:

 

OPS. Plan de Acción para laEliminación de la Rabia Humana transmitida por Perros. In:
14ªReunión de Directores de los Programas Nacionales de Control de la Rabia de las
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Américas (REDIPRA 14). 2013. 11p.

 

WHO. WHO Expert Consultation on Rabies. Second report. World Health Organization Tech.
Report. 2013. 150p.

 

 

• Citação de documentos obtidos na Internet
 

Ordem dos elementos na referência: SOBRENOME, primeira letra do nome. (dois espaços) Título
da página (negrito). (dois espaços). Disponível em <http://www.endereçoeletrônico.com.br
>Acesso em: dia mês abreviado ano.

 

Exemplos:

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Quantidade de Abate Estadual
por Ano/Espécie Dados Quantitativos de Abate sob a responsabilidade dos SIPAs/DFAs.
2015. Disponível em: <http://sigsif.agricultura.gov.br/sigsif_cons/!ap_abate_estaduais_cons?
p_select=SIM> Acesso em: 07 mai. 2016

 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Banco de dados agregados: efetivos de
rebanhos - Brasil. Disponível em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/pecua/default.asp?
t=2&z=t&o=24&u1=1&u2=1&u3=1&u4=1&u5=1&u6=1&u7=1>  Acesso em: 07 dez. 2015.

 

ICMBio - INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE. Plano de
Manejo do Parque Nacional da Serra da Bodoquena – Encarte 1. Disponível em:
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/docs-planos-de-manejo/Encarte1_2013.pdf> 
Acesso em:  22 fev. 2016.
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ANEXO III – REGULAMENTO

 

RESOLUÇÃO Nº 35

O CONSELHO DE FACULDADE DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E
ZOOTECNIA, da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas
atribuições legais, e em reunião realizada no dia 28 de junho de 2018, RESOLVE:

Aprovar o Regulamento de Estágio Obrigatório do Curso da Graduação em Medicina Veterinária
juntamente com seus formulários, capa oficial e manual de redação do Trabalho de Conclusão de
Curso.

REGULAMENTO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO DO CURSO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM
MEDICINA VETERINÁRIA

CAPÍTULO I

DA NATUREZA

Art. 1º O Estágio Obrigatório do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
(UFMS), é uma disciplina integrante da estrutura curricular do Curso, aprovado pela RESOLUÇÃO
N° 385, DE 19 DE SETEMBRO DE 2014 do Conselho de Ensino de Graduação.

Art. 2º O Estágio Obrigatório está regulamentado de acordo com a Lei Federal Nº. 11.788 de 25
de setembro de 2008,Orientação Normativa Nº 4 de 04 de julho de 2014 do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão e ResoluçãoCOEG Nº 107, de 16 de junho de 2010 e suas
alterações.

CAPÍTULO II

FINALIDADES E OBJETIVOS

Art. 3º O Estágio Obrigatório é uma atividade curricular obrigatória, de treinamento,
aprimoramento técnico, cultural, científico e de relações humanas, visando à complementação do
processo ensino-aprendizagem.
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Art. 4º O Estágio Obrigatório tem as seguintes finalidades:

 

I - Estimular no acadêmico a iniciativa para a solução de problemas relacionados ao exercício da
Medicina Veterinária, buscando desenvolver sua capacidade de análise crítica;

 

II - Proporcionar complementação da formação prática, possibilitando o aperfeiçoamento e
aquisição de novas técnicas de trabalho;

 

III - Oferecer contato com as diversas áreas de atividade da Medicina Veterinária, através de
exercícios e práticas supervisionadas.

CAPÍTULO III

DA CARGA HORÁRIA

Art. 5º O Estágio Obrigatório terá uma carga horária de 459 horas a ser cumprida
preferencialmente dentro do semestre letivo.

1º Serão considerados, para efeito de cumprimento da carga horária, no máximo 40 horas
semanais (Art. 10 da LEI FEDERAL Nº. 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008).

 

CAPÍTULO IV

DAS ÁREAS E LOCAIS

Art. 6º As atividades que integram o Estágio Obrigatório serão realizadas na comunidade, junto a
entidades de direito privado, órgãos da administração pública, instituições de ensino e/ou
pesquisa e profissionais liberais de nível superior, devidamente registrados em seus respectivos
conselhos de fiscalização profissional e, excepcionalmente, no campus da UFMS.

Parágrafo Único. A necessidade de aplicação da excepcionalidade será julgada pela Comissão
de Estágio e pelo professor Orientador mediante solicitação do acadêmico interessado à
Comissão de Estágio do Curso de Medicina Veterinária (COE-VET).

Art. 7º O Estágio Obrigatório poderá ser desenvolvido nas seguintes áreas do conhecimento:

I - Clínica Médica e Cirurgia Veterinária;

II - Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública;

III - Patologia;

IV - Tecnologia e Inspeção de Produtos de Origem Animal;

V - Reprodução Animal;

VI - Economia, Planejamento e Extensão Rural;

VII - Produção Animal;

VIII - Ecologia, Conservação e Animais Selvagens.

Art. 8º As áreas e locais para realização do Estágio Obrigatório serão de livre escolha do
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acadêmico e seu Orientador, sendo submetidos, obrigatória e previamente, à apreciação da
COE-VET, que poderá aprová-los ou não, em conformidade com as normas vigentes da UFMS.

1° Todos os locais de estágio deverão estar cadastrados na COE-VET.
2º As pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, aqui denominadas
CONCEDENTES, que concederem o estágio deverão dispor de assistência técnica, em
uma das áreas citadas no Art. 7º deste Regulamento.

CAPÍTULO V

DA ORGANIZAÇÃO

Art. 9º A COE-VET será composta por:

I - O Coordenador do Curso de Medicina Veterinária;

 

II - Três representantes docentes do Curso de Medicina Veterinária, pertencentes ao quadro
permanente da FAMEZ;

 

III - Um (1) representante discente efetivo, cursando o nono ou décimo semestre.

Parágrafo Único: A representação discente poderá ser composta também por um representante
suplente, escolhido dentre os alunos do sétimo ou oitavo semestre. O suplente terá direito a voto
somente na ausência do representante discente titular.

Art. 10. Os representantes docentes serão eleitos por seus pares em eleições diretas organizadas
pela Direção da FAMEZ.

 

§1º Serão nomeados os 3 (três) docentes mais votados, sendo o quarto colocado designado
como suplente, assumindo como membro da COE-VET em caso de vacância do cargo de um dos
membros para complementação do mandato.

Art.11. A COE-VET elegerá entre seus representantes docentes um presidente, cuja designação
deverá ser feita através de Resolução do Conselho de Faculdade da Faculdade de Medicina
Veterinária e Zootecnia, cujo mandato será correspondente à vigência do mandato da COE-VET.

 

1º O mandato dos membros da COE-VET será de 2 (dois) anos letivos, podendo haver
recondução por igual período.
2º Na ausência ou impedimentos do presidente, este deverá indicar um dos membros
docentes para responder por suas atribuições.

 

3º Ocorrendo a vacância do cargo de presidente, deverá ser eleito pela COE-VET um novo
presidente para complementação do mandato, nos prazos e formas previstos no
Regulamento da COE.

 

Art. 12. Os representantes discentes serão indicados pelo órgão representativo estudantil, com
mandato de um ano, podendo haver uma recondução por igual período. 

Art. 13. São atribuições da COE-VET:
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I - Cumprir e fazer cumprir o presente Regulamento;

II - Definir o calendário de atividades da COE-VET, constando prazos de encaminhamento dos
formulários com definição da área de estágio; indicação do Orientador; solicitação de estágio,
período de estágio, entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), período das
apresentações e para devolução da versão corrigida do TCC;

III - identificar os campos de estágios e fomentar a celebração de Acordos de Cooperação
conforme exigências das Concedentes;

 

IV - Distribuir os campos de estágio, grupos de estagiários e seus respectivos Professores
Orientadores;

 

V - Aprovar a indicação do Supervisor pela Concedente de estágio, verificando a sua formação ou
experiência profissional na área de conhecimento pretendida pelo estagiário;

VI - Elaborar o Plano de Ensino do Estágio Obrigatório e submetê-lo ao Colegiado do Curso de
Graduação em Medicina Veterinária, aprovando-o nas instâncias superiores;

 

VII - Orientar os acadêmicos na escolha dos professores Orientadores que atuarão no estágio,
encaminhando os nomes como docentes colaboradores na ementa da disciplina Estágio
Obrigatório ao Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária;

 

VIII - Verificar in loco as instalações da Concedente (de estágio), de acordo com o disposto no
Art.18 daResoluçãoCOEG Nº 107, de 16 de junho de 2010;

IX - Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Estágio Obrigatório;

 

X - Elaborar modelos de fichas de acompanhamento e avaliação das atividades do estágio;

 

XI - Avaliar e decidir sobre assuntos relacionados ao Estágio Obrigatório encaminhados pela
Coordenação do Curso;

 

XII - Manter atualizada a documentação referente ao estágio e a organização do mesmo;

 

XIII - Cadastrar e manter atualizados os registros dos Supervisores responsáveis pelas atividades
dos acadêmicos;

 

XIV - Organizar e manter atualizado o cadastro de possíveis locais de estágio;

 

XV - Certificar-se da existência da apólice de seguro contra acidentes pessoais para os
acadêmicos, válida por todo o período de estágio;
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XVI - Coordenar o planejamento, a execução e a avaliação das atividades pertinentes aos
estágios, em conjunto com os demais Professores Orientadores;

 

XVII - Convocar, sempre que necessário, os Professores Orientadores de estágio para discutir
questões relativas ao planejamento, organização, funcionamento, avaliação e controle das
atividades de estágio, para análise de critérios, métodos e instrumentos necessários ao seu
desenvolvimento;

 

XVIII - Responsabilizar-se didática e disciplinarmente pelos acadêmicos matriculados no Estágio
Obrigatório;

 

 

XIX - Manter, em formulário próprio, listagem das áreas de conhecimento de cada docente para
orientar a composição de Bancas Examinadoras;

 

XX - Designar Bancas Examinadoras, preferencialmente de acordo com as áreas de
conhecimento dos docentes disponíveis para participar como membros, em comum acordo com o
Orientador;

 

XXI - Elaborar o cronograma e organizar as sessões de apresentação das Bancas Examinadoras;

XXII - Estabelecer período para o recebimento dos exemplares do TCC dos acadêmicos, que
deverá ocorrer em um prazo mínimo de 10 dias antes do início da apresentação de cada
acadêmico;

XXIII - Receber e proceder a entrega do TCC referente às atividades realizadas durante o Estágio
Obrigatório aos membros da Banca Examinadora, observados os prazos previstos em calendário;

 

XXIV - Encaminhar os respectivos exemplares do TCC aos membros das Bancas Examinadoras
em um prazo mínimo de cinco dias úteis antes da data de apresentação;

 

XXV - Responsabilizar-se pela recepção da versão final corrigida do TCC;

 

XXVI - Arquivar os documentos referentes à realização do estágio de cada acadêmico, até que
seja expedido o seu diploma;

XXVII - Manter à disposição da PROGRAD documentos atualizados e organizados que
comprovem a relação de estágio;

 

XVIII - Encaminhar anualmente à PROGRAD relatório geral, contendo os resultados decorrentes
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das atividades de estágio;

 

XXIX - Emitir declaração de supervisãoao Supervisor;

 

XXX - Emitir declarações de participação ao Orientador e membros da Banca Examinadora;

 

XXXI - Zelar pelo cumprimento das normas estabelecidas para os estágios;

 

XXXI - Comunicar à PROGRAD qualquer irregularidade no desenvolvimento dos estágios;

XXXII - Comunicar oficialmente à Concedente, com antecedência mínima de dez dias, as datas de
realização de avaliações acadêmicas para fins de redução de carga horária do estágio, conforme
estipulado no Termo de Compromisso;

 

XXXIV - Exigir do Professor Orientador a versão final do TCC elaborado pelos acadêmicos.

 

CAPÍTULO VI

DA COMISSÃO

Art. 14. São atribuições do Presidente da COE-VET:

I - Convocar e presidir as reuniões da COE-VET;

 

II - Delegar atribuições aos demais membros da COE-VET;

III - Coordenar as atividades dos recursos humanos envolvidosna execução do Estágio
Obrigatório;

 

IV - Solicitar à Direção da Faculdade os recursos materiais necessários à execução do Estágio
Obrigatório;

 

V - Aprovar o Plano de Atividades do Estagiário de acordo com a proposta pedagógica do curso,
após concordância do Professor Orientador e do Supervisor de estágio;

 

VI - Propor convênios que facilitem o desenvolvimento das atividades do Estágio Obrigatório, ou a
sua denúncia;

 

VII - Arquivar os relatórios, termos de compromisso e outros documentos necessários à prestação
de contas dos convênios estabelecidos para Estágio Obrigatório e encaminhá-los aos gestores;
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VIII - consultar os Docentes quanto a disponibilidade para orientação;

 

IX - Encaminhar a relação de TCC e composição das Bancas Examinadoras aoConselho de
Faculdade da FAMEZ para publicação;

X - Convocar os professores Orientadores, sempre que necessário;

XI - Definir juntamente com a COE-VET o calendário de atividades da disciplina, apresentando-o
no ano letivo anterior ao exercício da mesma;

 

XII - Solicitar à Direção da FAMEZ a disponibilização de transporte aos membros da COE-VET,
quando necessitar de verificação in loco da Concedente de estágio.

CAPÍTULO VII

DA ORIENTAÇÃO

Art. 15. A orientação de Estágio Obrigatório compreende o acompanhamento do acadêmico no
decorrer de suas atividades de estágio, de forma a permitir o melhor desempenho de ações
definidas no Plano de Atividades do Estagiário.

Art. 16. A orientação é atividade exercida por um docente do Curso de Medicina Veterinária, em
efetivo exercício no ano letivo correspondente ao semestre de matrícula do acadêmico na
disciplina Estágio Obrigatório, atuante em uma das áreas do conhecimento descritas no Art. 7º do
Capítulo IV, previamente submetido à aprovação da COE-VET.

I - Os professores Orientadores serão tantos quantos necessários para atender ao número de
acadêmicos matriculados na disciplina Estágio Obrigatório;

II - Cada acadêmico será orientado por um Orientador;

 

III. - O professor Orientador não poderá atender mais de três (3) estagiários por período letivo;

 

IV - A COE-VET considerará para efeito de indicação e aprovação do Orientador as áreas de
atuação definidas no Currículo Lattes dos docentes.

Parágrafo único. Na falta de um Orientador atuante na área específica de pretensão de estágio do
acadêmico, em caráter de excepcionalidade a COE-VET poderá indicar como Orientador
docentes atuantes em outros cursos da UFMS, desde que sejam atuantes na área específica do
estágio pretendido pelo acadêmico.

Art. 17. São atribuições do professor Orientador:

I - Cumprir e fazer cumprir este Regulamento;

II - Orientar a escolha do(s) local(s) e do(s) Supervisor(es) de estágio(s);

III - Participar de reuniões, quando convocado pela COE-VET;

IV - Elaborar com o Supervisor o Plano de Atividades a serdesenvolvido pelo discente no local do
estágio;
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IV - Zelar pela qualidade das atividades do estágio;

 

V - Manter-se informado sobre o andamento dos trabalhos dos acadêmicos sob sua orientação;

VI - Acompanhar, orientar e avaliar estagiários;

VII - Visitar o local de estágio, esporadicamente, sem prévio aviso;

VIII - Emitir relatório circunstanciado quando houver indício dedesvirtuamento do estágio, e
encaminhar à COE-VET;

IX - Orientar a elaboração do TCC;

X - Exigir do acadêmico o cumprimento dos prazos previstos pela COE-VET;

XI - Fornecer informações a COE-VET, quando solicitado;

XII- Lançar os conceitos e/ou notas no sistema acadêmico e liberar no prazo estabelecido no
Calendário Acadêmico da UFMS.

CAPÍTULO VIII

DA SUPERVISÃO

Art. 18. A supervisão de estágio compreende o acompanhamento direto do acadêmico na prática
de suas atividades no local do estágio, durante o período integral de sua realização.

Parágrafo único. O Supervisor de estágio deverá ter formação ou experiência profissional em área
de conhecimento descrita no Art. 7º do Capítulo IV deste Regulamento, e ser previamente
aprovado pela COE-VET.

Art. 19. São atribuições do Supervisor:

 

I - Elaborar o Plano de Atividades do estágio, em comum acordo com o Acadêmico e seu
Orientador;

II - Orientar e acompanhar a execução do Plano de Atividades do estágio;

 

III - avaliar o rendimento do estagiário durante o período de realização do estágio, respeitando o
prazo de devolução dos instrumentos de avaliação encaminhados pela COE-VET;

 

IV - Comunicar a COE-VET qualquer evento, impedimento, riscos ou outra situação irregular do
estagiário, que possa comprometer seu rendimento ou desempenho final.

Art. 20. O Supervisor de estágio e o Professor Orientador não poderão ser cônjuges,
companheiros(as) ou parentes consanguíneos ou afins, em linha direta ou colateral, até o terceiro
grau, do estagiário.

CAPÍTULO IX

DO ACADÊMICO
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Art. 21. Considera-se acadêmico aquele que estiver regularmente matriculado na disciplina de
Estágio Obrigatório de acordo com o currículo pleno do Curso de Medicina Veterinária da UFMS.

Art. 22. São deveres dos acadêmicos:

 

I - Encaminhar em formulário próprio a proposição do(s) locais de estágio(s) e a proposta de
Plano de Atividades respeitando a data prevista no calendário da COE-VET, devidamente
aprovadas pelo seu professor Orientador;

II - Cumprir o Plano de Atividades e demais normas estabelecidas neste Regulamento;

 

III - Observar as diretrizes determinadas pelo Orientador, pela Concedente e pelo Supervisor;

 

IV - Responsabilizar-se pela apresentação de documentos exigidos pela Concedente para a
efetivação do estágio;

V - Respeitar as exigências de sigilo solicitadas pela Concedente;

VI - Manter um comportamento digno e respeitoso no local do estágio;

VII - Subordinar-se às normas disciplinares da Universidade eda Concedente durante o estágio;

VIII - Zelar por equipamento(s) e material(is) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e da
Concedente onde realizar a atividade de estágio, responsabilizando-se por aquilo que estiver
usando;

IX - Elaborar e entregar o TCC, no prazo estabelecido pela COE-VET, sob orientação do
professor Orientador.

Art. 23. São direitos do acadêmico:

 

I - Receber orientação e assessoramento da COE-VET e do Orientador durante todo o ano letivo
correspondente à oferta da disciplina Estágio Obrigatório;

 

II - Receber orientação e assessoramento do Supervisor durante o período de realização do
estágio;

 

III - solicitar a COE-VET alteração de Supervisor ou local de estágio, em caso de eventual
incompatibilidade técnica ou pessoal ocorridas durante o estágio, desde que, em tempo hábil, por
meio de ofício contendo justificativa fundamentada;

IV - Dispor de elementos básicos necessários à execução de suas atribuições, dentro das
possibilidades científicas, técnicas e financeiras da instituição onde realizar o estágio;

 

V - Ser informado sobre empresas e profissionais com os quais haja Acordo de Cooperação
firmado para realização de estágios;
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VI - Ter acesso ao Plano de Ensino da disciplina de Estágio Obrigatório, Regulamento e
calendário da COE-VET.

 

Parágrafo único. A UFMS deverá providenciar seguro de acidentes pessoais para o acadêmico,
vigente por todo o período de atividades.

CAPÍTULO X

DA BANCA EXAMINADORA

Art. 24. O acadêmico deverá sugerir a COE-VET, em formulário próprio, no prazo definido pela
COE-VET, quatro nomes, escolhidos em comum acordo com o Orientador, dos quais dois, a
critério da COE-VET, serão indicados para compor a Banca Examinadora na condição de
membros e designados pelo Diretor da FAMEZ.

Art. 25. Cada Banca Examinadora será constituída por três componentes, preferencialmente
docentes vinculados ao curso de Medicina Veterinária da UFMS, tendo como Presidente da
sessão o professor Orientador do acadêmico.

Parágrafo único.  A inclusão de membro(s) não vinculados ao curso de Medicina Veterinária da
UFMS deverá ser justificada pelo orientador no campo OBSERVAÇÕES do Formulário 2:
Indicação da banca examinadora.

Art. 26. Excepcionalmente, na composição das Bancas poder-se-á incluir um membro escolhido
entre os professores da UFMS não vinculados ao curso de Medicina Veterinária ou de outras IES,
desde que o indicado esteja vinculado à área de abrangência da pesquisa ou, ainda, entre outros
profissionais de nível superior que exerçam atividades afins com o tema do trabalho.

I - A COE-VET, ao indicar os professores para composição das Bancas, deve buscar manter a
equidade no número de indicações, limitando a participação de cada docente em até 5 (cinco)
bancas por semestre acadêmico.

Parágrafo único. Os membros da Banca Examinadora não poderão ter vínculo de parentesco
direto ou indireto com o acadêmico, nem terem sido seus Supervisores de estágio.

Art. 27. As datas, locais e horários de apresentação do TCC serão marcados pela COE-VET em
comum acordo com os Orientadores, no período definido no calendário da COE-VET,
preenchendo-se as vagas na sequência do primeiro para o último dia.

Art. 28. São atribuições do Presidente da Banca Examinadora:

I - Zelar pela pontualidade das apresentações;

 

II - Distribuir os instrumentos de avaliação à banca;

 

III - Conduzir as atividades, fazendo com que cada membro participe, bem como suscitar o exame
acurado dos aspectos pertinentes e úteis à avaliação do acadêmico no TCC;

IV - Atuar como moderador e/ou dinamizador dos debates;

V - Recolher os instrumentos de avaliação, devidamente preenchidos e rubricados pelos membros
e entregá-los a COE-VET;

VI - Encerrar os trabalhos.
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CAPÍTULO XI

DA AVALIAÇÃO

Art. 29. Cabe ao(s) Supervisor (es) e à Banca Examinadora proceder à avaliação dos estagiários
através de instrumentos específicos elaborados pela COE-VET.

Art. 30. Ao Supervisor compete avaliar o acadêmico, em caráter irrevogável, quanto ao seu
desempenho no período de estágio nos seguintes aspectos:

 

I - Nível de conhecimento do acadêmico em Medicina Veterinária, a sua capacidade de empregá-
lo na identificação e solução de problemas;

II - Habilidade em aplicar os conhecimentos em situações práticas;

III - Determinação do estagiário em responsabilizar-se peloseu próprio desenvolvimento
profissional;

 

IV - Assiduidade, disciplina, sociabilidade, desembaraço, cooperação e responsabilidade
demonstradas pelo acadêmico.

 

Art. 31. À Banca Examinadora compete a avaliação do TCC.

 

1º Os instrumentos de avaliação serão apresentados em formulário preenchido e assinado
pelos membros da Banca Examinadora, de forma individual.
2º A avaliação por parte da Banca deverá contemplar os seguintes aspectos:

I - Redação e conteúdo do TCC;

II - Apresentação oral;

 

III - Arguição.

3º Encerrada a apresentação oral do TCC, o aluno receberá a comunicação do resultado da
avaliação pela Banca Examinadora como APROVADO ou REPROVADO.

4º Obtendo conceito REPROVADO na avaliação da Banca Examinadora, o acadêmico terá
cinco (5) dias úteis para apresentar nova versão impressa do TCC à COE-VET, que
marcará nova sessão de apresentação oral do TCC à mesma Banca Examinadora.

 

5º Prevaleceráo conceito da segunda sessão de apresentação à Banca Examinadora para
fins de conceito final.

 

6º A avaliação da Banca Examinadora será lavrada em Ata da Sessão e assinada pelos
seus membros.

Art. 32. Após a correção final o acadêmico deverá entregar a COE-VET e aos membros da Banca
Examinadora uma (1) cópia digital do TCC em formato .PDF (portable document format)
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respeitando os prazos previstos.

Art. 33. Para ser aprovado na disciplina Estágio Obrigatório o acadêmico deve obter frequência
igual ou superior a 75%, nota do(s) Supervisor(es) igual ou superior a 6,0 (seis vírgula zero).

Art. 34.  Para ser aprovado na disciplina Trabalho de Conclusão de Curso o acadêmico deve
obter conceito APROVADO pela Banca Examinadora do TCC, a ser consignada em seu Histórico
Escolar.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos pela COE-VET, observadas as normas e
regulamentos da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e as disposições legais
vigentes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – AVALIAÇÃO ESTAGIÁRIO

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO E DO SUPERVISOR

 

 

Avalie o estágio que você realizou:

 

Nome do acadêmico:

 

Concedente / Local do Estágio:

 

Nome do Supervisor:
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Dê uma nota de 1 a 5:

1. Casuística (refere-se á quantidade de atividades – casos clínicos e/ou atividades
desempenhadas)

 

 

 

 

2. SUPERVISOR
a. RELACIONAMENTO
b. QUALIDADE DO TRABALHO

 

 

 

 

3. CUSTOS DE DESLOCAMENTO /alojamento (se muito dispendioso de nota 1, se tiver
alojamento dê nota 5)

 

 

 

4. Você recomenda? Sim         não

 

 

 

5. Comentário adicional:

 

 

 

 

 

 

Data: ____ / ____ / 201

 

Assinatura: __________________________________________
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ANEXO V – AVALIAÇÃO SUPERVISOR

 

AVALIAÇÃO DO ESTÁGIARIO PELO SUPERVISOR

 

 

Nome do
Estagiário:________________________________________________________________

Nome do
Supervisor:_______________________________________________________________

Inscrição noConselho Profissional:
___________________________________________________

Área de Atividade:
_________________________________________________________________

Concedente:________________________________________________________________

Período de Estágio: ______/ ______/201a    _____/______/201

 

 

I. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS PROFISSIONAIS

 

ITENS
CONCEITO

(0-10)
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1. Facilidade de compreensão.

Rapidez e facilidade em interpretar, por em prática ou entender instruções e
informações verbais ou escritas.

 

2. Amplitude e profundidade dos conhecimentos técnicos profissionais.

Conhecimento demonstrado no cumprimento do Plano de Atividades.
 

3. Organização e métodos no trabalho.

Uso de meios racionais visando melhorar a organização para boaconfecção do
trabalho.

 

4. Identificação dos problemas.

Capacidade de identificar e delinear problemas da profissão.
 

5. Solução dos problemas.

Capacidade de buscar e formular soluções viáveis para os problemas
identificados.

 

6. Criatividade.

Capacidade de sugerir projetos ou executar modificações e melhorias.
 

7. Rendimento.

Qualidade, rapidez e precisão com que executa as tarefas do Plano de Atividades.
 

8. Iniciativa e independência.

Capacidade demonstrada para desenvolver as atividades de forma independente.
 

9. Espírito inquisitivo.

Esforço para aprendizagem e aperfeiçoamento técnico-profissional
 

10. Autodeterminação.

Persistência na procura de soluções frente as dificuldades encontradas, com
autodeterminação para alcançar os objetivos do Estágio.

 

M É D I A  
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II. AVALIAÇÃO DOS ASPECTOS COMPORTAMENTAIS

 

ITENS CONCEITO(0-
10)

1. Assiduidade.

Constância e pontualidade no cumprimento dos horários e diasde trabalho.
 

2. Disciplina.

Facilidade em aceitar e seguir instruções de superiores e
acatarregulamentos e normas.

 

3. Sociabilidade e desembaraço.

Facilidade e espontaneidade com que age frente a pessoas, fatos e
situações.

 

4. Cooperação e participação.

Atuação junto a outras pessoas no sentido de contribuir para o alcance de um
objetivo comum, influência positiva no grupo.

 

5. Responsabilidade

Capacidade de cuidar e responder pelas atribuições, materiais,
equipamentos e bens da empresa, que lhe foram confiados.

 

6. Comportamento Ético

 
 

MÉDIA  

 

III. CARGA HORÁRIA CUMPRIDA (A carga horária não poderá ultrapassar 40 horas semanais)*

 

 Nº DE DIAS Nº DE
HORAS

Comparecimento   

Faltas   
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*anexar a folha de freqüência

 

IV. OBSERVAÇÕES (descreva resumidamente aspectos relevantes sobre o desempenho do
estagiário; há informações sigilosas ou restrição de informações para o relatório?)

 

 

 

 

V. SUGESTÕES (Sugestões e proposições para o aperfeiçoamento do Estágio Obrigatório)

 

 

 

                                                _______________________, ____ de _______________ de201

 

 

 

                                                                                  Assinatura e carimbo do Supervisor
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ANEXO VI – FOLHA APROVAÇÃO

 

NOME COMPLETO (FONTE ARIAL 16, CAIXA ALTA, CENTRALIZADO)

 

 

 

 

 

TÍTULO DO TRABALHO (FONTE ARIAL 14, CAIXA ALTA, NEGRITO, CENTRALIZADO)

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Graduação em Medicina Veterinária
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, como requisito parcial à obtenção do título de
Bacharel em Medicina Veteriária.

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA

 

 

_________________________________

Orientador(a): Prof(a). Dr(a). .........

Universidade .....

 

_________________________________
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RUBRICA
  

RUBRICA DO

 

CH

Prof. Dr. .........

Universidade .........

 

_________________________________

Prof. Dr. .........

Universidade .........

 

 

 

 

Campo Grande, ____ de ______ de 20__

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII – FOLHA DE FREQUÊNCIA

 

CURSO DE ... DA UFMS/FAMEZ FOLHA DE FREQUÊNCIA DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO

MÊS: ____________________DE 201_

                             

ACADÊMICO:

RGA:

CONCEDENTE:

PERÍODO DO ESTÁGIO: DE    /      / 201_    A         /       / 201_

SUPERVISOR DO ESTÁGIO:
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DATA

     PERÍODO MANHÃ RUBRICA
ACADÊMICO PERÍODO TARDE RUBRICA DO

ACADÊMICO
CH

DIÁRIA

ENTRADA SAÍDA  ENTRADA SAÍDA   
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                                                                                                   TOTAL CH:  

 

 

 

 

 

 

ASSINATURA E CARIMBO DO SUPERVISOR DO ESTÁGIO

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII – INDICAÇÃO DA BANCA
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INDICAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA

TURMA 201__

 

ACADÊMICO:

RGA:                                      E-MAIL:

DATA DA APRESENTAÇÃO: ____/____ /201__ - HORÁRIO:                          LOCAL:

NOME, LOTAÇÃO, E-MAIL
ANUÊNCIA

ASSINATURA DO
PROFESSOR(A)

1. PRESIDENTE DA BANCA – ORIENTADOR

PROFESSOR(A)

LOTAÇÃO:                                            E-MAIL:

 

2. TITULAR

PROFESSOR(A)

LOTAÇÃO:                                            E-MAIL:

 

3. TITULAR

PROFESSOR(A)

LOTAÇÃO:                                            E-MAIL:

 

4. SUPLENTE

PROFESSOR(A)

LOTAÇÃO:                                            E-MAIL:

 

OBS:

 

 

DATAS PARA ENTREGA DO RELATÓRIO PARCIAL DO
ESTÁGIOPARA O ORIENTADOR, COM CÓPIA (VIA E-MAIL)  
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PARA A COE:

PRAZO MÁXIMO PARA ENTREGA NA COE DE 3
EXEMPLARES DO TCC E 3 EXEMPLARES DO RELATÓRIO
DE ESTÁGIO:

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DAS BANCAS:  

 

DATA: _____/_____/ 201_

 

 

            _____________________________                _________________________

            ASSINATURA DO ORIENTADOR                    ASSINATURA DO ACADÊMICO

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Fabricio de Oliveira
Frazilio, Diretor(a), em 04/07/2018, às 13:52, conforme horário
oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0594224 e o código CRC
F17B691B.

GABINETE DA DIREÇÃO DA FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA
Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 
CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.008046/2018-41 SEI nº 0594224
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