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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

RESOLUÇÃO CGCMV Nº 001, DE 12 DE ABRIL DE 2013 

QUE RETIFICA AS NORMAS COMPLEMENTARES 

ESTABELECIDAS NA RESOLUÇÃO CGMV 001, DE 01 

DE JUNHO DE 2006 PARA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO E ELABORAÇÃO DO TRABALHO 

DE CONCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA. 

 

 

 

O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade Federal de Lavras, 

no uso de suas atribuições regimentais, e tendo em vista o que foi deliberado em sua reunião de 

12/04/2013, 

 

 

 

RESOLVE: 

 

 

 

Retificar as normas complementares estabelecidas na RESOLUÇÃO CGMV 001, de 01/06/2006 

para realização de Estágio Supervisionado e Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso de 

Medicina Veterinária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUELY DE FÁTIMA COSTA 

Presidente 
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DA IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PRG107 - ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

Art. 1º A atividade PRG 107 - Estágio Supervisionado é constituída de 28 Créditos com Carga 

Horária Total de 476 horas distribuídas em 68 horas teóricas e 408 horas práticas e é uma atividade 

obrigatória da matriz curricular do curso de bacharelado em Medicina Veterinária (CMV) da 

Universidade Federal de Lavras (UFLA). 

§ Único A atividade PRG107 - Estágio Supervisionado é atividade sujeita diretamente à Pró-

Reitoria de Graduação da UFLA e a responsabilidade por sua condução ao longo dos semestres 

letivos ficará a cargo do professor presidente da Comissão de Estágios (CE) ou, no impedimento 

deste, de outro professor designado pelo Colegiado de Curso, dentre os docentes que compõem o 

departamento sede do CMV. 

 

 

DOS OBJETIVOS 

 

 

Art. 2º O estágio supervisionado do CMV da UFLA é uma atividade de treinamento e qualificação 

profissional que visa complementar o ensino teórico-prático, proporcionando uma formação eclética 

e/ou conduzindo o estagiário a um direcionamento profissional, em áreas da Medicina Veterinária 

ou afins. 

 

 

DAS CONDIÇÕES DE EXEQUIBILIDADE 

 

 

Art. 3º O estágio supervisionado poderá ser desenvolvido com Pessoa Jurídica de direito público ou 

privado ou com Pessoa Física, desde que devidamente habilitados mediante comprovação da 

qualidade do estágio oferecido perante o Colegiado de Graduação e que desenvolvam atividades 

relacionadas ao campo da Medicina Veterinária ou afins. 

§ 1º O estágio supervisionado poderá ser realizado nas dependências da Universidade Federal de 

Lavras apenas em casos de impedimento da sua realização em outro local, por motivos 

socioeconômicos e/ou saúde, mediante apresentação de requerimento devidamente justificado pelo 

estudante, com a anuência do orientador e parecer favorável emitido pela Comissão de Estágios 

(CE) do Colegiado de Curso. 
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§ 2º O estágio supervisionado poderá ser realizado em 1 (um) ou mais locais, previamente 

programados, na mesma área ou em áreas diferentes. 

§ 3º Caso ocorra qualquer problema no decorrer do estágio, haverá possibilidade de mudança de 

local e/ou área de atuação, mediante apresentação de justificativa e parecer favorável emitido pela 

CE. 

 

 

 

DOS PRÉ-REQUISITOS 

 

 

Art. 4º Para se matricular em estágio supervisionado o estudante deverá ter cursado, com 

aprovação, todas as disciplinas obrigatórias e ter cumprido a carga horária mínima prevista para 

disciplinas eletivas e demais atividades complementares previstas no Projeto Pedagógico do Curso 

(PPC) do CMV. 

§ 1º Durante o estágio o aluno deverá permanecer à disposição da atividade em regime integral de 

tempo e trabalho, limitados ao máximo de 8 (oito) horas diárias e aos dias úteis previstos no 

calendário oficial do município onde ocorrerá o estágio. 

§ 2º É possível à realização do estágio supervisionado concomitante com a matrícula em turma 

especial (“Turma Z”), sujeita a avaliação e concordância do Colegiado de Curso. 

 

 

DO ESTAGIÁRIO 

 

 

Art. 5º São direitos do estagiário 

I. Escolher a área de estágio dentro do campo de atuação do médico veterinário; 

II. Sugerir seu orientador; 

III. Receber orientação para realizar suas atividades previstas no programa de estágio; 

IV. Expor ao Colegiado do Curso problemas, em tempo hábil, que dificultem ou impeçam a 

realização do estágio, para que se possam buscar soluções; 

V. Avaliar e apresentar sugestões que venham contribuir com o aprimoramento contínuo da 

atividade; 

VI. Comunicar ao colegiado quaisquer irregularidades ocorridas durante e após a realização do 

estágio, dentro dos princípios éticos da profissão, visando seu aperfeiçoamento. 
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Art. 6º São deveres do estagiário 

I. Conhecer e cumprir as normas do estágio; 

II.  Zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos utilizados no estágio; 

III. Respeitar a hierarquia dos locais de estágio, obedecendo as determinações de serviço e normas; 

IV. Manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, condizentes com as 

atividades a serem desenvolvidas; 

V. Demonstrar iniciativa e mesmo sugerir inovações nas atividades desenvolvidas no estágio; 

VI. Guardar sigilo de tudo que diga respeito à documentação de uso exclusivo das empresas, bem 

como dos aspectos do exercício profissional que assim forem exigidos; 

VII. Seguir preceitos que norteiam a atuação do profissional previsto no Código de Deontologia da 

Medicina Veterinária. 

 

 

DO INÍCIO E TÉRMINO DO ESTÁGIO 

 

 

Art. 7º O estágio supervisionado deverá ser cursado no 10º período e poderá ter início logo após o 

término do semestre letivo anterior, obedecendo a carga horária teórica e prática estipulada. 

Parágrafo único. O aluno deverá apresentar-se ao colegiado e ao orientador no prazo máximo de 

uma semana após o término do estágio, para evitar sanções disciplinares e cumprir as 68 (sessenta e 

oito) horas obrigatórias previstas na atividade. 

 

 

DA ORIENTAÇÃO 

 

 

Art. 8º A definição do orientador deverá ocorrer durante o 9º (nono) período, juntamente com a(s) 

área(s) de interesse e/ou sugestão de local (is) de estágio, em data definida pelo colegiado a cada 

semestre. A confirmação destas informações deve ser feita ao Colegiado de Curso por escrito, por 

meio de uma declaração do orientador. 

Parágrafo único. O Colegiado de Curso, baseando-se em parecer da Comissão de Estágio, poderá 

indeferir a escolha do orientador, da área ou do período, caso estes não estejam de acordo com as 

normas presentes nessa resolução ou na Resolução CEPE nº 078, de 11 de abril de 2006. 
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Art. 9º O orientador do estágio supervisionado deve ser um docente da UFLA, sugerido pelo aluno 

e homologado pela CE. 

§ 1º Cada professor poderá orientar no máximo 3 (três) alunos por semestre. 

 

Art. 10 São funções do orientador de estágio 

I. Orientar o aluno em todas as atividades do estágio; 

II. Assessorar o aluno na elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso; 

III. Elaborar, em estreita colaboração com o colegiado, projetos de incentivo e apoio à realização do 

estágio; 

IV. Zelar pelo cumprimento das normas que regem o estágio; 

V. Encaminhar ao colegiado o relatório de avaliação do orientado, segundo modelo pré-

determinado, por ocasião do final do estágio; 

VI. Conduzir os trabalhos da banca avaliadora, respeitando os tempos estipulados para 

apresentação. 

 

 

DA SUPERVISÃO 

 

 

Art. 11 O supervisor do estágio supervisionado deve ser médico veterinário ou outro profissional 

capacitado, na área de realização do estágio, a juízo do Colegiado de Curso. 

 

Art. 12 São funções do supervisor 

I. Assistir e supervisionar o estagiário, visando garantir o efetivo desenvolvimento das atividades 

previstas no plano de estágio; 

II. Colaborar com o estagiário facilitando seu acesso a dados, fontes de consultas e outras 

informações pertinentes; 

III. Avaliar permanentemente o aproveitamento do estagiário e, caso julgar conveniente, propor ao 

orientador a interrupção do estágio; 

IV. Contribuir com propostas para a melhoria do ensino da Medicina Veterinária após o confronto 

dos conhecimentos do estagiário com as necessidades da rotina do profissional em sua área de 

atuação; 

V. Zelar pela observância do Código de Deontologia da Medicina Veterinária; 
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VI. Encaminhar, ao Colegiado de Curso, o relatório de avaliação do estagiário, segundo modelo 

pré-determinado, por ocasião do final do estágio. 

 

 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO 

 

 

Art. 13 O aluno deverá elaborar documento contendo a descrição e análise das atividades 

desenvolvidas durante o estágio, denominado Relatório de Estágio, que constituirá o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC). 

PARÁGRAFO ÚNICO O Relatório de Estágio é um documento técnico por meio do qual se 

expõem quantitativamente e qualitativamente processos e resultados de atividades diversas, bem 

como se apresenta uma análise crítica sobre estas. Para tanto, a descrição das atividades deve ser 

acompanhada de discussão comparativa com referências técnico-científicas publicadas em veículos 

de comunicação científica formais. Um bom relatório deve apresentar, além da descrição de fatos, a 

análise interpretativa dos mesmos, abordados de forma objetiva, concisa, organizada e tecnicamente 

correta. Para atingir o objetivo de concisão, o TCC fica limitado a, no máximo, 80 páginas, em sua 

forma final já formatada. 

 

Art. 14 O TCC deverá ser composto de: 

I. Descrição Geral do local do Estágio (histórico, descrição física, entre outros elementos); 

II. Descrição das atividades desenvolvidas (informando o total de horas em cada atividade, 

detalhando cada fase ou etapa); 

III. Discussão dos processos técnicos e outras particularidades técnicas observadas e/ou executadas, 

fundamentados com base na literatura científica; 

IV. Considerações finais e sugestões 

PARÁGRAFO ÚNICO O TCC deverá ser construído e formatado de acordo com Manual de 

Normalização e Estrutura de Trabalhos Acadêmicos: TCC, Monografias, Dissertações e Teses, 

publicado pela Biblioteca Universitária da UFLA. 

 

 

Art. 15 O TCC deverá ser entregue ao Colegiado de Curso, para defesa, em 3 (três) vias impressas 

e uma digital, no mínimo 7 (sete) dias letivos antes da defesa, excluindo-se os sábados, domingos e 

feriados. 
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Art. 16 O TCC será submetido à defesa com avaliação por banca examinadora. 

§ 1º Para apresentação oral do TCC o aluno terá um tempo compreendido entre 30 (trinta) e 40 

(quarenta) minutos. 

§ 2º Após a apresentação cada membro da banca examinadora terá um tempo máximo de 30 (trinta) 

minutos para arguição e sugestões referentes ao TCC, sendo facultado ao estudante igual tempo 

para resposta. 

§ 3º A apresentação será aberta a toda a comunidade acadêmica. 

§ 4º O presidente da banca poderá, a seu critério, autorizar ou não a manifestação de membros da 

plateia durante a defesa e arguição. 

 

Art. 17 Em caso de realização do estágio em mais de um local o TCC será composto por capítulos, 

referentes a cada local de estágio, avaliados individualmente, sendo considerada a média como nota 

final. 

Parágrafo único. Neste caso, a nota do supervisor será a média das avaliações dos supervisores. 

 

Art. 18 O aluno deverá realizar as correções e alterações determinadas pela banca examinadora 

dentro do prazo estabelecido pelo Colegiado de Curso. 

 

Art. 19 A versão final do TCC deverá ser entregue ao Colegiado de Curso dois dias antes do 

término do semestre letivo em 2 (duas) cópias impressas e uma cópia em meio digital. 

Parágrafo único. Em caso de solicitação de colação de grau antecipada, os alunos deverão entregar 

o TCC ao colegiado, no mínimo 1 (uma) semana antes da data prevista para colação. 

 

 

BANCA EXAMINADADORA 

 

Art. 20 A banca examinadora terá como função avaliar o estudante estagiário e será composta pelo 

orientador, como presidente, por 2 (dois) membros efetivos e 1 (um) suplente, escolhidos em 

comum acordo entre orientador e orientado. 

Parágrafo único. Pelo menos um dos membros deverá possuir formação na área do estágio 

supervisionado. 

 

 

DA PONTUAÇÃO E APROVAÇÃO 
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Art. 21 As notas referentes ao Estágio Supervisionado estarão assim distribuídas, totalizando 100 

pontos: 

I. Avaliação do TCC pela banca examinadora - 50 pontos 

II. Avaliação do supervisor de estágio - 25 pontos 

III. Avaliação do orientador de estágio - 25 pontos 

 

Art 22 O aluno deverá seguir os prazos previstos de entrega e apresentação do TCC, conforme 

Plano de Curso da atividade PRG107 Estágio Supervisionado publicado na primeira semana letiva 

do semestre. 

PARÁGRAFO ÚNICO A não observância desses resultará na subtração de pontos da média final, 

a título de penalidade, como segue: 

I. Atraso na entrega da indicação da banca e data de defesa: 05 pontos; 

II. Atraso na entrega do TCC para a banca examinadora: 10 pontos (limitados a 4 (quatro) dias de 

atraso); 

III. Alteração da data de apresentação, por motivo não justificado: 10 pontos; 

IV. Atraso na entrega da versão final do TCC: 10 pontos. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

Art. 24 Os casos omissos às normas presentes serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária. 

 

Art. 25 Essa Resolução entra em vigor no segundo semestre letivo de 2013, revogando-se as 

disposições em contrário. 


