
Regulamento dos Estágios Obrigatórios* 

 

O Curso de Medicina Veterinária – Campus Palotina oferecerá duas 

formas de estágio obrigatório: o Estágio Interno Obrigatório com carga 

horária mínima de 90 horas e o Estágio Obrigatório Supervisionado com 

carga horária mínima de 600 horas, totalizando no mínimo 825 horas em 

estágio obrigatório. 

 

O Estágio Interno Obrigatório (EIO) é uma disciplina obrigatória que 

tem por objetivo aproximar o acadêmico das diferentes áreas de atuação do 

médico veterinário a partir da execução de atividades práticas hospitalares e 

laboratoriais. Essa atividade permitirá ao acadêmico a vivenciar o dia-a-dia do 

médico veterinário complementado o aprendizado obtido em sala de aula. 

 

I. A Coordenação do curso oferecerá obrigatoriamente no mínimo 40 

vagas para os alunos do 7º semestre.  

II. O aluno deverá desenvolver atividades nas diversas áreas do 

conhecimento de atuação do médico veterinário. 

III. As atividades serão desenvolvidas no Hospital Veterinário, Laboratórios 

e demais instalações do Campus Palotina no qual se insere o médico 

veterinário. 

IV. Caberá ao Colegiado de Curso a proposição das áreas de EIO e o 

período em que cada aluno deverá permanecer.   

V. Cada aluno receberá da Coordenação de Curso uma ficha na qual 

constará o nome do aluno o GRR, a área de estágio, a freqüência e o 

conceito (suficiente ou insuficiente) e o visto do professor responsável 

pela área de atuação. 

VI. O aluno deverá cumprir 90 horas de EIO ao longo do sétimo semestre e 

obter ao final o conceito suficiente. 

                                                 
* Em conformidade com o Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária da 
Universidade Federal do Paraná, Campus Palotina, aprovado pelo colegiado do curso em 15 
de outubro de 2008. 



VII. O aluno que não cumprir 90 horas ou receber conceito insuficiente 

deverá refazer o EIO no semestre seguinte.  

VIII. O regulamento será revisado pela COE anualmente ou quando se fizer 

necessário. 

 

O Estágio Obrigatório Supervisionado (EOS) será realizado em 

determinada área de formação profissional, como atividade de integração de 

conhecimento e consolidação de técnicas de pesquisa. Será realizado no 

último (décimo) semestre do curso, sob matrícula, sendo que o aluno deverá 

ter cursado e sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias, ter cursado o 

mínimo de 180 horas em disciplinas optativas e ter realizado, no mínimo, 540 

horas em atividades formativas. Este estágio terá, no mínimo, 600 horas de 

duração atendendo Resolução Vigente da UFPR, que trata do assunto. 

 

I. O aluno poderá realizar o EOS em um único local de estágio ou em dois 

locais de estágio. 

II. O aluno poderá realizar o EOS em laboratórios de pesquisa, empresas, 

clínicas, laboratórios, zoológicos e outras instituições que recebem como 

estagiários os alunos do Curso de Medicina Veterinária. 

III. O aluno que optar em realizar o EOS em laboratórios de pesquisa, 

deverá ainda realizar o estágio em outra área de atuação do médico 

veterinário, com carga horária mínima de 300 horas. 

IV. Ao final do estágio o aluno deverá apresentar o Trabalho de Conclusão 

de Curso (TCC) com aproximadamente 20 páginas, no qual deverão 

constar críticas, detecção de problemas, sugestões, conclusão e 

bibliografia. 

V. O aluno fará um relato oral do seu estágio, sem uso de equipamentos 

como multimídia, retroprojetor e outros. O aluno: relatar as atividades 

desenvolvidas durante o estágio; fazer críticas; detectar problemas e ser 

capaz de dar sugestões para resolvê-los. 

VI. O aluno que realizar o EOS em dois locais deverá apresentar e defender 

dois TCCs, um para cada local de estágio. 



VII. O aluno será avaliado por uma banca de três professores sendo a banca 

indicada segundo o regulamento da Comissão Orientadora de Estágio. 

VIII. Após a correção do TCC o aluno deverá entregar duas cópias 

impressas, capa espiral, a Coordenação de Curso, a primeira será 

depositada na Biblioteca do Campus Palotina e a segunda será 

encaminhada ao local de estágio com o desenvolvimento técnico-

científico das empresas, laboratórios, clínicas, e outros locais de estágio 

nos quais os alunos desenvolverão os mesmos. O Curso de Medicina 

Veterinária desta forma estará sempre atualizado em relação às 

tendências do mercado de trabalho, podendo preparar melhor o futuro 

médico veterinário. 

 

O regulamento será revisado pela COE anualmente ou quando se fizer 

necessário. 

 


