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1 Estágio obrigatório 

 

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 - Anatomia Patológica 

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 Silvestres. 

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). Da carga horária total prevista, 15% poderão ser destinadas à 

confecção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) a critério do aluno e do 

professor Orientador. 
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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) e conceito APROVADO pela Banca 

Examinadora do TCC, a ser consignada em seu Histórico Escolar. 

2 Trabalho 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) conforme a 

orientação que segue. 

 

Estrutura do trabalho de conclusão de curso 

 

O texto principal deve ser dividido nas seguintes seções: Introdução, 

Desenvolvimento, 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. 

 

Desenvolvimento 

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.  

Pelo menos um caso de interesse pode ser relatado, dependendo da 

característica do(s) estágio(s) e da(s) área(s) de atuação, bem como da visão 

do orientador do acadêmico. 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.  
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O desenvolvimento tem a extensão de nove a quinze páginas para cada 

estágio realizado, em média. 

 

Considerações Finais  

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) 

• Desenvolvimento (o) 

• Considerações finais (o) 

• Referências (o) 

• Glossário (op) 
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• 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;   

• 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) 
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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 e texto – 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: 

 

 
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 
Padrão 

Mínimo Máximo* Média Desvio 
Padrão 

Erro 
Padrão 

Mínimo 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%. 
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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 letras e 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:  
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BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de Vigilância Epidemiológica. Normas técnicas de profilaxia 

da raiva humana. Brasília: Ministério da 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). 
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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. 

 

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

Utilizado principalmente para referenciar LIVROS 

 

• 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. = 
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para indicar em que obra está localizado o capítulo; [S.I] = sem informação do 

local) 

 

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. Título do 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 transmitted by dogs: 

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 
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p.71-92. 2015. 
 



 

Serviço Público Federal 
Ministério da Educação 

Fundação Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul 

 

 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia - UFMS 

Avenida Senador Filinto Müller, 2443, Jardim Ipiranga, Campo Grande-MS, CEP: 79074-460 
+55(67) 3345-3900 

 

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. 

 

 

• Citação de leis, normas e publicações de órgãos de administração 
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A entrada é pelo nome geográfico (País, Estado, Município) 

 

Exemplos: 
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n.7208. 08 mai. 2008. p.8. 
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OPS. Plan de Acción para la Eliminación de la Rabia Humana transmitida por 
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• 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. 
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<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 
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Bodoquena – Encarte 1.  Disponível em: 
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manejo/Encarte1_2013.pdf>  Acesso em:  22 fev. 2016.  


