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Apresentação 

 

 

Caro(a) Aluno(a),  

 

Este manual tem como objetivo orientá-lo(a) no desenvolvimento de suas tarefas 

acadêmicas antes, durante e após o período de estágio curricular obrigatório do curso de 

Medicina Veterinária. 

 

Recomendamos a sua leitura frequente e atenta.  

 

Estamos à disposição para receber críticas e sugestões acerca das informações aqui 

descritas, bem como do esclarecimento de todo o processo e atividades desenvolvidas 

durante o período de estágio. O e-mail da Coordenação de Estágios do Curso de Medicina 

Veterinária é estagiomedvet@fio.edu.br. 

Este manual, bem como os documentos necessários aos alunos e/ou professores, 

encontram-se disponíveis no site das FIO, na seção Graduação > Medicina Veterinária > 

Documentos. 

 

Aproveite este momento que será de engrandecimento do seu conhecimento e de 

suma importância na sua carreira profissional.  

 

 

 

Boa Sorte!  

 

Coordenadores 

  

mailto:estagiomedvet@fio.edu.br
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1 Introdução 

O presente manual tem como objetivo instruir o(a) aluno(a) sobre as Atividades 

Acadêmicas, Científicas e Culturais (AACC, ou atividades complementares) que constam 

no Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário das 

Faculdades Integradas de Ourinhos (Unifio). 

O cumprimento das AACC deve ser realizado de forma constante durante o curso e 

é um item indispensável no currículo pleno do curso de Medicina Veterinária. 

 

2 Grupos de atividades 

Serão estimuladas como estratégias didáticas para garantir a interação teórico-

prática as seguintes atividades dos seguintes grupos (Quadro 1): 

Grupo I – Atividades relacionadas ao ensino  

Grupo II – Atividades relacionadas à pesquisa 

Grupo III – Atividades relacionadas à extensão 

 

2.1 Atividades do Grupo I 

a) Assistir a defesas de dissertações, teses e monografias, nas áreas pertinentes 

ou em temas afins; 

b) Participar de cursos de extensão teóricos, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, palestras e outros eventos afins; 

c) Participar de representação estudantil junto aos órgãos colegiados; 

d) Participar de atividades culturais relacionadas ao curso. 

 

2.2 Atividades do Grupo II  

a) Publicação de artigos vinculados às áreas pertinentes em revistas acadêmicas 

ou afins, inclusive virtuais. 

b) Participar de projetos de iniciação científica, de pesquisa ou de assistência à 

pesquisa, orientados por docentes da graduação ou por docentes e discentes da 

pós-graduação; 

c) Apresentar trabalho em eventos científicos relacionados às áreas pertinentes ou 

afins; 
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d) Fomentar e participar de feiras, grupos de estudo, oficinas interdisciplinares e 

afins. 

 

 

2.3 Atividades do Grupo III 

a) Atividades desenvolvidas por meio de prestação de serviços à comunidade; 

b) Estágios extracurriculares; 

c) Estágios de vivência. 
 

Quadro 1. Descrição das Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais (AACC) e critérios 
de inclusão nos respectivos grupos com carga horária. 

Grupo Descrição das atividades Carga horária 

I 

- Participação em eventos: congressos, cursos de 
extensão teóricos ou atualização, seminários, 
simpósios, conferências, colóquios e encontros;  
- Disciplina que não pertence à grade curricular da 
Medicina Veterinária; 
- Ouvinte de defesas de dissertações, teses e 
monografias, nas áreas pertinentes ou afins; 
- Participação em palestras ou atividades culturais, 
cursos de inglês e informática; 
- Representação estudantil junto aos órgãos 
colegiados; 
- Participação em feiras ou oficinas interdisciplinares; 
- Visitas técnicas; 

- Constante no certificado1 ou no 
histórico escolar ou em declaração. 

II 

- Projetos de iniciação científica, de pesquisa ou de 
assistência à pesquisa, orientados por docentes da 
graduação ou discentes do programa de pós 
graduação; 
- publicação de artigos e comunicações científicas 
vinculadas às áreas pertinentes, em revistas 
acadêmicas ou em anais de eventos (congressos); 
- Apresentação de trabalho em eventos científicos 
relacionados às áreas pertinentes ou afins; 
- Participação em grupos de estudo; 
- Palestras ministradas em grupos de estudos ou 
eventos; 

- Iniciação científica, carga horária 
constante na declaração do 
orientador; 
- Publicação em revista científica: 
50h; anais de eventos: 25h; revistas 
ou jornais diversos: 10h; 
- Apresentação de trabalho científico 
em congressos e afins, na 
modalidade pôster ou oral: 25h; 
- Demais itens: carga horária 
constante no certificado. 

III 

- Prestação de serviços à comunidade universitária e 
não universitária; 
- Estágios extracurriculares em qualquer instituição, 
seja pública ou privada, com supervisão realizada por 
médico veterinário ou profissional de formação superior 
na área de Saúde; 
- Doação de sangue; 
- Participação em campanhas na área da saúde; 
- Programa de práticas hospitalares (estágio de 
vivência); 

- Carga horária constante na 
declaração ou atestado, desde que 
seja em papel timbrado com carimbo 
e assinatura do responsável. 

1 Para eventos cuja carga horária não conste no certificado, o(a) aluno(a) deverá anexar a programação do 
evento, ou serão consideradas 8 (oito) horas diárias. 
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3 Carga horária obrigatória 

A carga horária mínima das AACC é de 200 (duzentas) horas, devendo ser 

cumprida ao longo do curso e de acordo com as atividades sugeridas nos grupos 

mencionados. Portanto, apenas atividades realizadas durante o período do curso serão 

admitidas, não sendo consideradas atividades durante o trancamento da matrícula do 

curso. 

O acadêmico deverá cumprir no mínimo 50 (cinquenta) horas em cada grupo de 

atividades, totalizando as 200 (duzentas) horas necessárias. 

 

4 Prazo para integralização das AACC 

O(A) aluno(a) deverá integralizar as AACC antes do início do 10° (décimo) 

semestre letivo. Conforme consta na Seção 2 (item 3) deste manual, o(a) aluno(a) deverá 

ter integralizado as horas de AACC antes do estágio supervisionado em Medicina 

Veterinária. 

O não cumprimento do prazo estipulado acarretará em reprovação automática do(a) 

aluno(a). 

 

5 Procedimento para integralização da carga horária 

I- Preencher o pedido de aproveitamento de atividades acadêmicas, científicas e 

culturais (Anexo 2) conforme o modelo descrito a seguir (item 6); 

II- Preencher no sistema Unifio a solicitação e protocolar junto à secretaria 

acadêmica o pedido de aproveitamento das AACC; 

III- Entregar na secretaria acadêmica o protocolo de solicitação, juntamente com o 

pedido de aproveitamento devidamente preenchido e as cópias dos certificados 

ou declarações que comprovem a carga horária solicitada; 

IV- No caso de indeferimento do pedido, a Coordenação de Estágios entrará em 

contato com o(a) aluno(a) por e-mail para que o mesmo regularize sua situação. 

6 Procedimento para preenchimento do pedido de aproveitamento de 

Atividades Acadêmicas, Científicas e Culturais (Anexo 2) 

O preenchimento pode ser realizado no próprio computador, impresso e assinado, 

conforme modelo a seguir: 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Pedido%20de%20Aproveitamento%20de%20Atividades%20Acad%C3%AAmicas,%20Cient%C3%ADficas%20e%20Culturais%20(AACC).docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Pedido%20de%20Aproveitamento%20de%20Atividades%20Acad%C3%AAmicas,%20Cient%C3%ADficas%20e%20Culturais%20(AACC).docx


 
 
 

5 
 

a) Apague as linhas e preencha com os dados do(a) aluno(a): nome completo, semestre 

em que está matriculado(a), número de ID e a quantidade de horas requeridas (soma dos 

certificados dos pedidos); 

b) No quadro a seguir, preencha: 

   - Tipo de atividade ou evento: O tipo e o nome do evento no qual o aluno requer as horas. 

Ex.: 31° CONBRAVET (Congresso) / VII CIC FIO (Congresso). 

   - Período Ano/Semestre: preencha o período em que o evento foi realizado. Ex.: se o 

evento foi realizado em novembro de 2017, preencha 2017/2. 

   - Grupo: De acordo com o Quadro 1 desta seção, preencha em qual grupo se enquadra 

a atividade solicitada (I, II ou III); 

   - Horas requeridas: conforme consta no certificado, programação do evento, declaração 

ou carga horária do Quadro 1, preencha a quantidade de horas requeridas. Vale ressaltar 

que a quantidade de horas requeridas está sujeita à aprovação da Coordenação de 

Estágios. 

c) Preencha com a data. 

d) Preencha com o nome do(a) aluno(a), imprima e assine. 

 

Observações importantes:  

- Alguns eventos científicos como Congressos ou Simpósios liberam apenas um certificado 

para o(a) aluno(a) identificando o resumo submetido, a apresentação do mesmo e a carga 

horária do evento. Nesses casos, vale ressaltar que o(a) aluno(a) poderá solicitar a carga 

horária da participação no evento (Grupo I), a apresentação do resumo em evento científico 

(Grupo II) e, caso o resumo seja publicado em anais do evento, a publicação em anais de 

evento (Grupo II), tudo utilizando um mesmo certificado como comprovação; 

- O(A) aluno(a) deverá utilizar uma linha do quadro de solicitação por certificado, podendo 

inserir quantas linhas forem necessárias e utilizar a quantidade de páginas necessárias; 

- O(A) aluno(a) deverá anexar os certificados que comprovem a carga horária na ordem em 

que são descritos no quadro de solicitação. Solicitação sem comprovação não será 

deferida; 

- Não preencha as áreas exclusivas da Coordenação de Estágios. 
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1 Introdução 

Devido à complexidade da atividade de estágio, esse documento servirá de base 

para as ações do(a) professor(a) responsável pelos estágios do curso, bem como para os 

orientadores de estágio das diversas áreas, de acordo com a resolução de estágio interna 

e a legislação educacional vigente.  

O estágio curricular supervisionado em Medicina Veterinária é uma atividade 

acadêmica de caráter obrigatório, está inserido na carga horária total da matriz curricular e 

a sua execução é condição indispensável e obrigatória para a graduação do(a) aluno(a).  

O(A) aluno(a) poderá estagiar nas mais diversas áreas pertencentes ao campo de 

atuação do Médico Veterinário, vinculado ou não a instituições de ensino, ficando a escolha 

da(s) área(s) a critério do(a) aluno(a) em conjunto com o(a) orientador(a). É importante 

salientar que o(a) aluno(a) dê preferência à escolha de um(a) orientador(a) que atue junto 

à área pretendida de estágio, ficando a escolha sujeita ao consentimento da Coordenação 

de Estágios e Coordenação de Curso.  

O estágio curricular supervisionado que for executado em ambientes externos à 

instituição deverá possuir um profissional habilitado como responsável (com devida 

inscrição no seu conselho de classe), que será considerado supervisor de campo, podendo 

ou não ser Médico Veterinário, desde que atendida a exigência previamente descrita. 

Quando se tratar de estágio supervisionado na própria instituição, o(a) professor(a) 

responsável pelo setor será o(a) supervisor(a) de campo do(a) aluno(a). 

 

2 Objetivos do estágio 

I- Propiciar o desenvolvimento de estudo, além de projetos de pesquisa científica 

e/ou extensão básicos e aplicados, nos diversos setores da profissão ou ligados 

a ela; 

II- Habilitar a atuação, orientação, direção, assessoria e consultoria a empresas, 

fundações, sociedades e associações de classe, entidades autárquicas, privadas 

ou públicas, no âmbito da sua especialidade; 

III- Permitir a realização de perícias, bem como a emissão e assinatura de laudos 

técnicos e pareceres, de acordo com o currículo efetivamente realizado; 
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IV- Possibilitar que o(a) aluno(a) aplique na prática os conhecimentos teóricos 

desenvolvidos em sala de aula, desenvolvendo sua visão holística, humanista e 

interdisciplinar, além de integrá-lo(a) às ações multiprofissionais; 

V- Levar o(a) aluno(a) à reflexão sociológica, antropológica, ética e bioética da 

saúde; 

VI- Estimular a busca do aprimoramento pessoal e profissional, além de desenvolver 

no(a) aluno(a) o senso de conscientização das limitações e deficiências 

individuais; 

VII- Conscientizar o acadêmico acerca da importância do trabalho em equipe no 

desenvolvimento das atividades profissionais. 

 

3 Pré-requisitos  

I- Ter sido aprovado em todas as disciplinas compreendidas entre o 1º e 9º 

semestres do curso;  

II- Ter cumprido as 200 (duzentas) horas de Atividades Acadêmicas, Científicas e 

Culturais (atividades complementares) do curso; 

 

4 Carga horária total 

A carga horária mínima do componente curricular de Estágio Curricular 

Supervisionado em Medicina Veterinária é de 400 (quatrocentas) horas. A mesma deverá 

ser iniciada no 10º semestre durante o período letivo regular.  

O(A) aluno(a) é sempre encorajado(a) a realizar o estágio curricular por períodos 

superiores ao mínimo exigido. Isso é especialmente importante quando o(a) aluno(a) não 

puder comparecer ao estágio e tais faltas acarretem no não cumprimento da carga horária 

mínima exigida, o que impossibilita a conclusão do curso. 
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5 Organização 

5.1 Seleção do(s) local(is) de estágio 

 O(A) aluno(a) deve procurar a Coordenação de Estágios do curso de Medicina 

Veterinária até o término do período letivo do 8º semestre, a fim de tomar conhecimento 

sobre as características do estágio curricular supervisionado, a critério de esclarecimento.  

Instituições públicas exigem o Acordo de Cooperação entre as instituições ANTES 

do período de realização de estágio e, para que tal termo seja emitido e enviado em tempo 

hábil, a Coordenação de Estágios precisa estar ciente dos locais pretendidos de estágio 

do(a) aluno(a), que também deve levar em consideração o consentimento do(a) 

orientador(a). 

Para evitar possíveis desistências, é importante que o(a) aluno(a) conheça o local 

de estágio, principalmente no que diz respeito às exigências e carga horária de trabalho no 

local. Também é importante a programação financeira para alunos(as) que estagiarão fora 

do seu domicílio. 

 

5.2 Escolha do(a) orientador(a) de estágio 

 A escolha do(a) orientador(a) deve levar em consideração a área pretendida de 

estágio e não questões de afinidade, estando sujeita ao consentimento da Coordenação de 

Estágios e Coordenação de Curso. O(A) orientador(a) é o(a) responsável imediato pelo 

Trabalho de Conclusão de Curso do(a) aluno(a) e deve tomar conhecimento de todas as 

atividades do(a) mesmo(a), segundo deveres descritos adiante. 

 

5.3 Documentação a ser providenciada antes do estágio 

I- Carta de aceite de orientação (Anexo 3, uma via). Uma vez selecionado o(a) 

orientador(a), o(a) aluno(a) deve preencher esse documento com o nome do(a) 

orientador(a), que deve ser um professor(a) da Unifio da área pertinente ao 

estágio. No documento deverá constar, ainda, o nome do(a) aluno(a), data e 

assinatura de ambos. A carta deve ser endereçada à Coordenação de Estágios 

do curso de Medicina Veterinária. Nesse documento, o(a) professor(a) concorda 

em orientar o(a) aluno(a) em questão durante o estágio curricular supervisionado 

e trabalho de conclusão de curso; 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Carta%20de%20aceite%20de%20orienta%C3%A7%C3%A3o.docx
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II- Acordo de Cooperação (Anexo 4) entre a empresa concedente e Unifio (duas 

vias). Esse termo de convênio é dispensável para empresas que já constem na 

lista de convênios (lista disponível aqui) dentro do período de vigência. No caso 

de instituições públicas, esse convênio deve ser realizado antes de o(a) aluno(a) 

iniciar o estágio e, para que tal termo seja emitido e enviado em tempo hábil, a 

Coordenação de Estágios precisa estar ciente dos locais de estágio do(a) 

aluno(a) com antecedência de pelo menos 6 (seis) meses. 

III- Termo de Compromisso de Estágio (Anexo 5) em três vias: uma para a 

empresa concedente, uma para o(a) aluno(a) e outra para a Coordenação de 

Estágios. Nesse termo, constam as obrigações do(a) aluno(a) com relação ao 

estágio. Deve ser devidamente preenchido com todos os dados do(a) aluno(a), 

empresa concedente, período de estágio e dados do(a) orientador(a) (todos os 

dados necessários para preenchimento podem ser encontrados no Quadro 1). 

Também deve conter a assinatura do(a) estagiário(a), orientador(a) de estágio(s), 

reprsentante da Unifio, responsável pela empresa e supervisor(a) de campo. 

IV- Ficha de Frequência de Estágio (Anexo 6) devidamente preenchida. O(A) 

aluno(a) deve providenciar uma ficha para cada mês de estágio; 

V- Ficha de Avaliação do Estagiário pelo Supervisor de Campo (Anexo 7) 

devidamente preenchida. O(A) aluno(a) deve providenciar uma ficha para cada 

local de estágio; 

VI- Ficha de Avaliação Geral do Estagiário (Anexo 8) devidamente preenchida. 

O(A) aluno(a) deve providenciar uma ficha para cada local de estágio; 

VII- Documentos adicionais podem ser solicitados por Instituições Públicas, devendo 

o(a) aluno(a) providenciar tais documentos e esclarecer eventuais dúvidas com 

a Coordenação de Estágios. 

Os documentos devidamente preenchidos pelo(a) aluno(a) com auxílio do(a) 

orientador(a) devem ser enviados à Coordenação de Estágios pelo e-mail 

estagiomedvet@fio.edu.br para conferência e impressão. Posteriormente, o(a) aluno(a) 

deve procurar a Coordenação de Estágios para assinar os documentos e colher a 

assinatura do(a) orientador(a) de estágios. Por fim, os documentos devem receber a 

assinatura do Representante Unifio.  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Acordo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o.docx
http://fio.edu.br/site2013/index.php/pt/estagios/empresas-conveniadas
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Compromisso%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Frequ%C3%AAncia%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Supervisor%20de%20Campo.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Geral%20do%20Estagi%C3%A1rio.docx
mailto:estagiomedvet@fio.edu.br
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Os alunos devem retirar os documentos com a Coordenação de Curso após a 

matrícula no 10° semestre do curso antes do período de estágio.  

 

5.4 Dados para o Termo de Convênio e Termo de Compromisso de Estágio 

 

Quadro 1. Dados necessários da empresa concedente de estágio, do(a) aluno(a) estagiário(a) e do(a) 
orientador(a) de estágios para realização do Termo de Convênio e Termo de Compromisso de Estágio. 

Empresa cedente 

Nome fantasia: 
Razão Social: 
Endereço completo (Rua, número, bairro, CEP, cidade e Estado): 
Telefone:  
E-mail: 
Responsável legal da empresa (Nome completo): 
Cargo do Responsável: 
CNPJ/MF: 
 
Supervisor de campo1 (Nome completo): 
Função do supervisor: 
Registro de conselho de classe (Conselho e número): 

Aluno(a) 

Nome completo: 
Número de matrícula das FIO: 
ID das FIO: 
Nacionalidade (Cidade/Estado): 
Estado civil: 
RG: 
CPF: 
Data de nascimento: 
Endereço completo (Rua, número, bairro, CEP, cidade e Estado): 
Telefone: 
E-mail: 
 
Período de estágio na empresa: 
(dia/mês/ano a dia/mês/ano) 
Horário de estágio:  
(horário de entrada e saída na manhã e tarde, máximo 8h diárias) 
Carga horária semanal: 
Carga horária total:  
(não incluir feriados e finais de semana) 
Área do estágio: 

Orientador(a) 

Nome completo: 
Registro de conselho de classe (Conselho e número): 

 

O(A) aluno(a) e o(a) orientador(a) de estágio são os responsáveis pela conferência da 

veracidade dos dados descritos acima e preenchimento da documentação. 

1 O supervisor de campo e o responsável pela empresa podem ser a mesma pessoa caso ele seja 
o proprietário da empresa. 
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O quadro deve ser copiado e enviado por meio eletrônico (e-mail) à Coordenação de 

Estágios em documento de texto editável (como Microsoft Word) juntamente com a 

documentação para conferência dos dados. 

 

5.5 Empresas com convênio firmado 

A lista de empresas com convênio firmado e a validade desse convênio com as FIO 

encontra-se disponível aqui. 

 

5.6 Documentação a ser entregue após o estágio 

I- Uma via do Termo de Compromisso de Estágio (Anexo 5) devidamente 

assinado e carimbado; 

II- Fichas de Frequência de Estágio (Anexo 6) devidamente preenchidas, 

assinadas e carimbadas pelo(s) supervisor(es) de campo. O(A) aluno(a) deve 

apresentar uma ficha para cada mês de realização do estágio com a carga 

horária de cada mês somada; 

III- Ficha de Avaliação do Estagiário pelo Supervisor de Campo (Anexo 7) 

devidamente preenchida, assinada, carimbada e enviada em envolope lacrado, 

uma para cada local de estágio; 

IV- Ficha de Avaliação Geral do Estagiário (Anexo 8) devidamente preenchida, 

assinada, carimbada e enviada em envolope lacrado, uma para cada local de 

estágio; 

V- Uma via do Acordo de Cooperação (Anexo 4), quando o(a) aluno(a) for o 

responsável por levar o documento à empresa. 

VI- Relatório de Estágio. Alguns locais de estágio condicionam a entrega do 

Certificado de Estágio à elaboração de um relatório com as atividades 

desenvolvidas no período. O(A) aluno(a) deve ficar atento a essa necessidade e 

obedecer ao prazo estipulado pela instituição na qual realizou o estágio. 

Vale ressaltar que os documentos devem ser obrigatoriamente preenchidos com os 

dados do(a) aluno(a), do(s) local(is) de estágio e do horário/período de estágio(s) no próprio 

editor de texto, não podendo ser realizado à mão. Posteriormente, tais documentos devem 

http://fio.edu.br/site2013/index.php/pt/estagios/empresas-conveniadas
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Compromisso%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Frequ%C3%AAncia%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Supervisor%20de%20Campo.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Geral%20do%20Estagi%C3%A1rio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Acordo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o.docx
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ser enviados para Coordenação de Estágios para conferência e impressão. O próprio 

acadêmico não deve realizar a impressão dos documentos de estágio. 

 Cada documento apresentado é referente a UM LOCAL de estágio. Se o(a) aluno(a) 

for realizar estágio em mais de um local, as mesmas documentações devem ser 

providenciadas para os demais locais. 

Reiteramos mais uma vez a importantância de os documentos serem preenchidos 

corretamente, uma vez que a correção manual não é permitida. Uma vez que a assinatura 

do supervisor de estágio deve constar nos documentos, é extremamente aconselhável que 

o(a) aluno(a) se certifique de que tudo esteja correto antes do término do estágio. 

 

5.7 Distribuição da carga horária 

A carga horária diária é definida pela Coordenação de Estágios, seguindo as normas 

da Lei 11.788 de 25/09/2008, que estabelece carga horária máxima diária de 8 (oito) horas, 

as quais não devem ser contabilizadas em feriados, sábados e domingos. O estágio deve, 

ainda, ser realizado dentro do período letivo (não poderá ser realizado nas férias). 

Embora para aproveitamento da carga horária só sejam contabilizadas oito horas 

diárias e não sejam contabilizados finais de semana e feriados, o acordo acerca do período 

diário de estágio será de responsabilidade do(a) aluno(a) e da empresa concedente, 

dependendo da área de estágio pretendida. 

Toda a carga horária, independente do campo de estágio, deverá ser cumprida ao 

longo das datas pré-estabelecidas pelo Termo de Compromisso de Estágio, não podendo 

o(a) aluno(a) realizar estágio fora desse período ou modificar a data arbitrariamente. 

Faltas sem justificativas poderão acarretar em abandono de estágio e a empresa 

concedente poderá cancelar a solicitação de estágio, causando perda da carga horária por 

parte do(a) aluno(a) e reprovação. 

 

6 Deveres do estagiário 

I- Procurar a Coordenação de Estágios do curso de Medicina Veterinária até o 

término do período letivo do 8º semestre, a fim de tomar conhecimento sobre as 

características do estágio supervisionado, a critério de esclarecimento; 
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II- Providenciar a documentação necessária para estágio, conforme consta no item 

5.3 deste documento. Em caso de dúvidas eventuais, o(a) aluno(a) deve procurar 

o(a) professor(a) orientador(a) e/ou a Coordenação de Estágios; 

III- Cumprir a totalidade de horas estipuladas que constam no item 4 deste 

documento, adequando-se ao padrão de trabalho e fluxo de rotina do ambiente 

de estágio; 

IV- Entregar à Coordenação de Estágios, após o período de estágios, a 

documentação que consta no item 5.4 deste documento, devidamente 

preenchida, carimbada e assinada, não sendo aceitos documentos digitalizados; 

V- Elaborar e redigir juntamente com o(a) professor(a) orientador(a) de estágios o 

Trabalho de Conclusão de Curso com Relatório de Estágios, conforme consta na 

Seção III deste manual. O(A) aluno(a) também deve apresentá-lo à banca 

examinadora no dia proposto pela Coordenação de Estágios; 

VI- Entregar 3 (três) cópias do Trabalho de Conclusão de Curso com o Relatório de 

Estágios à Coordenação de Estágios 30 (trinta) dias antes da data de 

apresentação para envio aos membros da banca examinadora. 

VII- Após a defesa do Trabalho de Conclusão de Curso com o Relatório de 

Estágios, apresentar à Biblioteca uma cópia do mesmo devidamente corrigido 

com as considerações da banca em versão digital (CD) juntamente com o Termo 

de Autorização para Publicação Eletrônica (Anexo 10). 

 

7 Atribuições do(a) orientador(a) de estágios 

Compete ao(à) professor(a) orientador(a) de estágio e trabalho de conclusão de 

curso: 

I- Estabelecer junto ao(à) aluno(a) o tema do Trabalho de Conclusão de Curso; 

II- Auxiliar o(a) aluno(a) na escolha dos locais de estágio, informando-o(a) acerca 

dos prazos e dos itens necessários para o cumprimento do Estágio Curricular 

Supervisionado em Medicina Veterinária; 

III- Guiar o(a) aluno(a) na obtenção dos dados para o estágio e preenchimento dos 

documentos necessários; 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20Eletr%C3%B4nica.docx


 
 
 

16 
 

IV- Orientar o(a) aluno(a) durante a escrita do Trabalho de Conclusão de Curso e 

Relatório de Estágios. 

V- Auxiliar na sugestão da banca examinadora, propondo outros dois nomes como 

membros da banca (uma das vagas é do próprio orientador) e um suplente, com 

no mínimo 90 (noventa) dias de antecedência da semana de apresentações de 

TCC, para que a Coordenação de Estágios tenha tempo hábil para programar as 

datas das apresentações de todos os acadêmicos; 

VI- Encaminhar 3 (três) cópias do Trabalho de Conclusão de Curso com Relatório de 

Estágios à Coordenação de Estágios com no mínimo 30 (trinta) dias de 

antecedência para ser entregue à banca examinadora. A versão final do Trabalho 

de Conclusão de Curso com Relatório de Estágios deve ser entregue em meio 

digital (CD) na secretaria acadêmica no prazo máximo de 14 dias após a 

avaliação do(a) aluno(a). 

Cada professor(a) orientador(a) de estágio deve estipular quantos alunos pode 

orientar, de acordo com seus horários e obrigações. 

 

8 Atribuições da Coordenação de Estágios 

Compete à Coordenação de Estágios do curso de Medicina Veterinária: 

I- Estabelecer os convênios com empresas, instituições de ensino superior, 

instituições de pesquisa, entidades públicas e privadas, dentre outros; 

II- Auxiliar no preparo da documentação para estágio; 

III- Determinar o calendário de entrega dos Trabalhos de Conclusão de Curso com 

os Relatórios de Estágios para a avaliação da banca examinadora e das versões 

definitivas; 

IV- Determinar o calendário com cronograma de apresentações dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso com os Relatórios de Estágios para a banca examinadora; 

V- Informar aos membros das bancas examinadoras sobre os prazos para correção 

dos Trabalhos de Conclusão de Curso com os Relatórios de Estágios; 
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9 Controle de presença 

Como já descrito neste manual, o(a) aluno(a) deverá cumprir o estágio no período 

estabelecido no Termo de Compromisso de Estágio. O não cumprimento dessa carga 

horária mínima acarretará em não aprovação no componente curricular Estágio Curricular 

Supervisionado em Medicina Veterinária. 

A carga horária mínima obrigatória é aquela descrita no item 4 deste manual e será 

controlada por meio do preenchimento da Ficha de Frequência de Estágio (Anexo 6).  

A Ficha de Frequência de Estágio deverá ser preenchida diariamente pelo(a) 

aluno(a) e assinada pelo profissional supervisor de estágio no local de estágio (supervisor 

de campo), certificando a presença do(a) aluno(a) durante aquele período.  

Em caso de impossibilidade eventual de comparecer ao estágio, o(a) aluno(a) deverá 

comunicar imediatamente o(a) supervisor(a) de campo, bem como a instituição concedente. 

As faltas deverão ser compensadas de acordo com o arranjo a ser feito com o profissional 

responsável do local de estágio.  

 

10 Avaliação 

O(A) aluno(a) matriculado(a) no componente curricular Estágio Curricular 

Supervisionado em Medicina Veterinária será avaliado pela média artimética das notas dos 

estágios reaizados, caso o(a) aluno(a) realize o estágio em apenas um local, a nota 

atribuída será a nota final desse componente curricular. 

A avaliação obtida nos estágios será realizada por meio da Ficha de Avaliação do 

Supervisor de Campo (Anexo 7). Essa ficha é um documento confidencial e será aberta 

somente no momento da determinação da nota final do(a) aluno(a) no componente 

curricular Estágio Curricular Supervisionado.  

A avaliação do componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso será 

realizada pela banca examinadora composta pelo(a) professor(a) orientador(a) e por outros 

dois profissionais da área pertinente ao trabalho, sendo obtida pela nota atribída em 

conjunto pelos três avaliadores ao avaliar o Trabalho de Conclusão de Curso escrito 

entregue à banca, a apresentação realizada pelo(a) aluno(a) e capacidade de responder à 

arguição da banca examinadora.  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Frequ%C3%AAncia%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Supervisor%20de%20Campo.docx
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Somente será APROVADO no componente curricular Estágio Curricular 

Supervisionado em Medicina Veterinária e no Trabalho de Conslusão de Curso, o(a) 

aluno(a) que, ao final do processo de avaliação, obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) 

para cada componente curricular. 

 

11 Instruções para preenchimento dos documentos 

Os documentos foram desenvolvidos em editor de texto (Microsoft Word) e têm sua 

edição restrita, ou seja, apenas partes específicas do documento podem ser editadas 

(partes sombreadas em cinza ou caixas do tipo “Clique aqui para inserir uma data.” ou 

“Escolher um item.” 

Dependendo da versão do editor de texto, para iniciar a edição, o(a) aluno(a) deve 

clicar em Layout de Impressão, no canto direito inferior ou em “Habilitar Edição” que 

aparece num balão amarelo no próprio documento de texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após esse procedimento, o documento poderá ser editado e as informações 

necessárias poderão ser inseridas. Após a inserção dos dados necessários em cada 

campo, o(a) aluno(a) pode migrar para o próximo campo editável pressionando a “tecla 

Tab” em seu teclado. 
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11.1 Carta de aceite de orientação 

a)  Em “Escolher um item.” selecionar Professor (Prof.) ou Professora (Profª.); 

b) Em “Escolher um item.” selecionar a titulação do(a) professor(a): Especialista (Esp.), 

Mestre (Me.) ou Doutor/a (Dr./Dra.); 

c) Em NOME DO(A) ORIENTADOR(A), apagar o texto e inserir o nome completo do 

orientador; 

d) Em “Escolher um item.” selecionar orientador ou orientadora. 

e) Em “Escolher um item.” selecionar do ou da e aluno ou aluna. 

f) Em NOME DO(A) ALUNO(A), apagar o texto e inserir o nome completo do(a) aluno(a). 

g) Em “Clique aqui para inserir uma data.” selecione a data da solicitação. 

h) Em Nome do(a) professor(a) orientador(a) e recolher assinatura, apagar o texto e 

subsituir pelo nome do(a) orientador(a). 

i) Em Nome do(a) aluno(a) e assinar, apagar o texto e subsituir pelo nome do(a) aluno(a). 

j) Recolher assinatura do(a) orientador(a) e assinar o documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 

c) 

d) e) 

f) 

g) 

h) 

i) 
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11.2 Acordo de Cooperação (Termo de Convênio) 

a) No campo Razão Social da Empresa (Nome Fantasia entre parênteses), apagar o 

texto e inserir a razão social da empresa com o nome fantasia entre parênteses. 

b) No campo Razão Social da Empresa, repetir a razão social da empresa. 

c) Nos campos seguintes, preencher com os dados de endereço da empresa como 

Rua/Avenida/Rodovia, número (no caso de não haver número, colocar SN), bairro, CEP (no 

caso de não haver o CEP da rua, inserir o da cidade), cidade, sigla do Estado, telefone e 

e-mail para contato. 

d) No campo “inscrita sob o CNPJ n° XXX.XXX.XXX/XXXX-XX”, inserir o CNPJ da empresa. 

É muito importante que não haja erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Na terceira página do contrato inserir a data em “Clique aqui para inserir uma data.”. 

f) No campo RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONCEDENTE, apagar o texto e repetir a razão 

social da empresa. 

g) No campo NOME DO RESPONSAVEL LEGAL PELA EMPRESA, apagar o texto e inserir o nome 

do responsável legal pela empresa. 

 h) No campo FUNÇÃO/CARGO DO RESPONSÁVEL, apagar o texto e inserir o cargo ou função 

do responsável pela empresa. 

i) Recolher assinatura das testemunhas e do diretor das FIO. 

j) Recolher assinatura do responsável e carimbo da empresa. 

 

Página 1 

a) 

b) 

c) 

d) 
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11.3 Termo de Compromisso de Estágio 

a) No campo NOME FANTASIA DA EMPRESA, apagar o texto e inserir apenas o nome 

fantasia da empresa. 

b) No campo NOME COMPLETO DO ESTAGIÁRIO, apagar o texto e inserir o nome completo 

do(a) aluno(a). 

c) No campo RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA LOCAL DE ESTÁGIO, inserir a razão social da 

empresa (não inserir o nome fantasia). 

d) Em seguida preencher com dados do endereço da empresa como cidade, sigla do 

Estado, nome da Rua/Avenida/Rodovia, número (no caso de não haver número 

colocar SN), bairro, CEP (no caso de não haver o CEP da rua, inserir o da cidade) e 

telefone para contato. 

e) No campo “cadastrada no CNPJ/MF XXX.XXX.XXX/XXXX-XX”, inserir o número do CNPJ da 

empresa, o mesmo do Acordo de Cooperação. 

f) No campo CARGO/FUNÇÃO, inserir o cargo ou função do responsável legal pela 

empresa, o mesmo do Acordo de Cooperação. 

g) No campo  NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA, inserir o nome do responsável 

legal pela empresa, o mesmo do Acordo de Cooperação. 

i) 

Página 3 

g) 

h) 

f) 

e) 
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h) Na sequência preencher com os dados do(a) aluno(a), repetir o nome completo, 

nacionalidade, estado civil, número de RG, número de CPF, data de nascimento, 

endereço completo com Rua/Avenida, número, bairro, CEP, cidade, sigla do Estado, 

telefone com código de área, e-mail, ID das FIO e termo (normalmente décimo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) Ainda na mesma página preencher os dados do estágio, como período de estágio com 

dia, mês e ano de início e dia, mês e ano de término. 

j) Inserir o horário do estágio com horário de entrada e saída no período matutino e horário 

de entrada e saída no período vespertino. 

k) Inserir os dias da semana de estágio com carga horária semanal. Para o estágio 

curricular, apenas será contabilizado o período de segunda a sexta-feira (não contabilizar 

finais de semana), modificar caso não seja esse período.  

l) Inserir a carga horária máxima prevista no estágio, descontar feriados e não contabilizar 

sábados e domingos. A carga horária diária máxima é de oito horas e a semanal máxima é 

de 40 (quarenta) horas. Escrever também a carga horária por extenso entre parênteses. 

m) Inserir a área do estágio. 

n) Inserir o nome completo do(a) professor(a) orientador(a) de estágio, com seu tipo de 

conselho (CRMV ou similar), Estado e número. Deixar apenas as informações essenciais 

e apagar os textos informativos. 

a) 
b) 

c) d) 
e) 

f) 

g) 

h) 

h) h) 
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o) Inserir o nome do(a) supervisor(a) de estágio, com seu tipo de conselho (CRMV ou 

similar), Estado e número. Deixar apenas conselho, estado e número, apagando 

informações de preenchimento. 

 

 

 

 

 

 

p) Inserir a data. 

q) Repetir os dados do responsável legal pela empresa, nome e cargo ou função. 

r) Apagar o texto e inserir o nome completo do(a) estagiário(a). 

s) Inserir nome completo do(a) professor(a) orientador(a), conselho, Estado e número. 

t) Inserir os dados do(a) supervisor(a) de estágio: nome completo, cargo ou função, 

conselho, Estado e número.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i) j) k) 

l) 

m) 

n) 

o) 

p) 

q) 

s) 

r) 

t) 
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a) b) 
c) 

d) 

e) 

f) 

11.4 Ficha de Frequência de Estágio 

a) No campo Nome do(a) aluno(a), apagar o texto e inserir o nome completo do(a) aluno(a). 

b) No campo Número do ID, apagar o texto e inserir número de ID do(a) aluno(a). 

c) No campo Ano/2°, apagar o texto e inserir o ano (quatro dígitos) e o semestre do estágio 

(primeiro ou segundo). 

d) No campo Razão Social da Empresa Concedente, inserir o nome da empresa concedente, 

razão social conforme consta no Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de 

Estágio. Inserir também o número de telefone da empresa. 

e) Inserir o ano de realização do estágio. 

f) No campo Nome do(a) Supervisor(a) de Campo, inserir o nome do(a) Supervisor(a) de 

Campo, conforme consta no Termo de Compromisso de Estágio. 

g) Os demais itens devem ser preenchidos a mão durante a realização do estágio. Isso 

inclui o mês de estágio (deve ser realizada uma ficha de frequência para cada mês de 

estágio), data, horário de entrada e de saída no período da manhã e da tarde, quantidade 

de horas diárias, total de horas mensal e assinaturas do(a) aluno(a). Ao final do mês, o(a) 

supervisor(a) de campo também deve carimbar e assinar cada ficha de frequência. 
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11.5 Ficha de Avaliação do Supervisor de Campo 

a) Inserir nome do(a) aluno(a) e ID da Unifio, conforme modelo anterior. 

b) No campo NOME FANTASIA E RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONCEDENTE, apagar o 

texto e inserir a razão social (e inserir o nome fantasia entre parênteses) da empresa, 

conforme consta no Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio. 

c) No campo NOME DO(A) SUPERVISOR(A) DE CAMPO, apagar o texto e inserir o nome 

completo do(a) Supervisor(a) de Estágio, conforme consta no Termo de Compromisso de 

Estágio. 

d) No campo Descrever a área do estágio, apagar o texto e inserir a área de estágio, 

conforme consta no Termo de Compromisso de Estágio. 

e) No campo dia/mês/ano a dia/mês/ano, apagar o texto e inserir a data completa de início e 

fim do estágio, conforme consta no Termo de Compromisso de Estágio. 

f) As demais informações deverão ser preenchidas a mão pelo(a) supervisor(a) de campo 

com a nota do(a) aluno(a) nos requisitos da ficha de avaliação, somatória da nota final 

(inclusive por extenso), assinatura e carimbo do mesmo.  

g) Este documento deverá ser entregue à Coordenação de Estágios lacrado, juntamente 

com a Ficha de Avaliação Geral do Estagiário em envelope lacrado. 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 Ficha de Avaliação Geral do Estagiário 

a) Nos campo Dados do(a) Estagiário(a), preencher com todos os dados do(a) aluno(a), 

incluindo nome completo, ID das FIO, CPF, RG, Turma (A ou B ou única), ano e semestre 

em que está matriculado (Ex. 2018/2), telefone e e-mail para contato. 

a) 

b) 

c) d) 

e) 
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b) Nos campos Dados da Empresa, preencher com os dados da empresa concedente de 

estágio conforme consta no Acordo de Cooperação e Termo de Compromisso de Estágio, 

incluindo nome fantasia e razão social, endereço completo, telefone, e-mail, cidade e 

estado e nome do(a) responsável pela empresa. 

c) Nos campos Dados do Estágio, inserir a área e período do estágio efetivamente realizado 

com dia/mês/ano de início e fim. A carga horária total realizada deverá ser inserida a mão 

ao final do estágio pelo(a) aluno(a) ou supervisor(a) e deverá coincidir com a carga horária 

das Fichas de Frequência de Estágio, item a ser verificado pela Coordenação de Estágios. 

d) Inserir o nome do(a) supervisor(a) de estágio com conselho de classe, Estado e número, 

conforme consta no Termo de Compromisso de Estágio. 

e) Inserir o nome do(a) professor(a) orientador(a) de estágio com conselho de classe, 

Estado e número, conforme consta no Termo de Compromisso de Estágio. 

f) Os demais campos deverão ser preenchidos apenas pela Coordenação de Estágios. 

g) Recolher assinatura do Supervisor de Estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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11.7 Solicitação de Banca 

a) Inserir a data. 

b) Inserir o nome do(a) aluno(a), fazendo a concordância com aluna/aluno e 

matriculada/matriculado. 

c) Selecionar o termo em que está matriculado. 

d) No campo Título do trabalho de TCC, inserir o título previsto para o TCC. 

e) Marcar se o TCC é referente a uma Revisão Bibliográfica ou Pesquisa Experimental. 

f) No campo Insira a(s) área(s) do estágio curricular, inserir a(s) área(s) em que o(a) 

aluno(a) fará o estágio curricular. 

g) Inserir o nome do(a) professor(a) orientador(a), dos outros dois membros e do suplente 

da banca de julgamento do TCC. 

h) Apagar o texto e repetir o nome do(a) professor(a) orientador(a). 

i) Apagar o texto e repetir o nome do(a) aluno(a). 

j) Imprimir, assinar e recolher assinatura do(a) orientador(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) 

f) 

g) 

a) 

b) 

c) 

d) 

h) 

i) 



 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Seção III 

 

Trabalho de Conclusão de Curso com 

Relatório de Atividades de Estágio
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1 Introdução 

Esta seção tem por objetivo guiar o(a) aluno(a) na realização do Trabalho de 

Conclusão de Curso com Relatório de Estágios realizadas durante o Estágio Curricular 

Supervisionado em Medicina Veterinária, sendo item indispensável para a graduação em 

Medicina Veterinária. 

 

2 Normatização 

A normatização do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com Relatório de 

Estágios deve seguir o material contido no site das Faculdades Integradas de Ourinhos 

(Normatização de Trabalhos Acadêmicos, disponível aqui).  

Nesse item, o(a) aluno(a) encontrará todas as regras de formatação do Trabalho de 

Conclusão de Curso e Relatório de Estágios segundo as normas vigentes da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

 

3 Itens obrigatórios 

O Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser constituído da MONOGRAFIA e 

RELATÓRIO(S) DE ESTÁGIO(S). A monografia poderá ser uma Revisão Bibliográfica ou 

o(s) artigo(s) resultante(s) de Pesquisa Experimental. O TCC poderá ser divido em dois 

capítulos, com ordem a ser definida pelo orientador(a) e aluno(a): 

a) Capítulo 1: 

a. Relatório(s) de Estágio(s): esse deve ser apresentado com seção à parte 

e deve conter todos os locais de estágio do(a) aluno(a), sendo cada local 

representado por uma numeração. No relatório, o(a) aluno(a) deverá 

descrever todas as atividades desenvolvidas durante o seu estágio 

curricular, descrição do local, do corpo docente, bem como dos 

supervisores e dos responsáveis diretos pelo ensino do(a) aluno(a) no 

período de estágio(s). Caso seja de interesse do(a) aluno(a) e/ou do(a) 

orientador(a), outros itens podem ser solicitados, como o relato de casos 

clínicos presenciados durante o período de estágio; 

http://fio.edu.br/site2013/index.php/pt/normalizacao
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b) Capítulo 2: 

a. A Revisão Bibliográfica deve ser composta por Introdução, Referencial 

Teórico, Conclusão e Referências, contendo no mínimo 15 páginas; 

b. A Pesquisa Experimental deve ser escrita na forma de artigo científico e 

deve conter Introdução (com objetivos, justificativa e hipótese), Material e 

Métodos, Resultados, Discussão, Conclusão e Referências; 

Só poderá defender o Trabalho de Conclusão de Curso com Relatório de Estágios 

os alunos que atenderem às exigências do item 5.6 da Seção II deste manual. Ou seja, 

todos os documentos que comprovem a realização do estágio por parte do(a) aluno(a) 

devem estar integralmente preenchidos, carimbados e assinados por todas as partes 

envolvidas. 

Modelos de Trabalho de Conclusão de Curso com Relatório de Estágios podem ser 

encontrados no site das FIO, na seção documentos (Modelo 1 ou Modelo 2). 

 

4 Prazos 

a) Escolha da banca examinadora: o(a) aluno(a), em conjunto com o(a) orientador(a) 

de estágios, deverá propor uma banca examinadora mediante a escolha de outros 2 

(dois) membros titulares e um membro suplente, sendo o(a) orientador(a) um dos 

integrantes da banca, conforme documento de Solicitação de Banca (Anexo 9). 

Essa solicitação deve ser enviada à Coordenação de Estágios 90 (noventa) dias 

antes da semana agendada para apresentação de TCC. A homologação da banca 

estará sujeita à avaliação da Coordenação de Estágios e Coordenação de Curso, 

em que novos nomes podem ser sugeridos de acordo com a área do TCC ou 

disponibilidade dos docentes. 

b) Envio do TCC aos membros da banca: o(a) aluno(a) tem por obrigação entregar o 

TCC à Coordenação de Estágios para que seja destinado aos membros da banca 

examinadora pelo menos 30 (trinta) dias antes da data selecionada para a 

apresentação. Vale ressaltar que o prazo de 2 (dois) meses de antecedência é 

necessário quando um dos membros da banca for de outra cidade e o envio for via 

Correios. 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Modelo%201%20(TCC%20Nathalia%20Lopes).pdf
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Modelo%202%20(TCC%20Camila%20Gasparotto).pdf
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Banca.docx
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c) Ficha de Aprovação: no dia da apresentação do(a) aluno(a), caso esse(a) seja 

aprovado(a), a banca assinará a ficha de aprovação atestando que o TCC foi julgado 

e aprovado pelos membros da comissão avaliadora. Essa ficha de aprovação deverá 

ser escaneada e inserida na versão digital final do TCC a ser entregue na secretaria, 

conforme consta na Normatização de Trabalhos Acadêmicos da Unifio. Para isso, 

o(a) aluno(a) deverá procurar a Coordenação de Estágios num prazo máximo de 

cinco dias após a defesa do seu TCC para retirar a ficha de aprovação assinada 

pelos membros da banca e Coordenação de Curso. 

d) Devolução do TCC corrigido: após a apresentação, o(a) aluno(a) tem 14 (catorze) 

dias para realizar a devolução do TCC corrigido à secretaria em formato digital (CD), 

ficando impossibilitado de se graduar caso não cumpra o prazo estipulado. O CD 

deverá ser apresentado em caixa específica para transporte do tipo DVD slim 

transparente, a capa externa da caixa e a gravação do DVD com os dados do TCC 

e do(a) aluno(a) deverão seguir as normas estipuladas pela Secretaria Acadêmica, 

as quais serão informadas aos acadêmicos via e-mail. O não cumprimento desses 

requisitos ou apresentação do TCC na versão incorreta ou a não gravação 

adequada da mídia digital impossibilitará o(a) aluno(a) de colar grau. 

e) Juntamente com a cópia em CD, o(a) aluno(a) deverá apresentar o Termo de 

Autorização para Publicação Eletrônica (Anexo 10), permitindo a publicação 

eletrônica do seu Trabalho de Conclusão de Curso com Relatório de Estágios. 

 

5 Apresentação 

O(A) aluno(a) terá de 20 (vinte) a 40 (quarenta) minutos para realizar a apresentação 

do seu TCC com Relatório de Estágios, podendo utilizar recursos audiovisuais disponíveis 

na sala de apresentação. O(A) aluno(a) também deverá providenciar sua própria cópia do 

TCC com Relatório de Estágios para anotações durante a arguição pela banca. 

Após a apresentação, cada professor integrante da banca terá um período de 30 

minutos para realizar a arguição do(a) aluno(a), intercalado em perguntas e respostas. 

A apresentação será realizada em data e local previamente publicado pela 

Coordenação de Estágios no mural do Hospital Veterinário, levando-se em consideração a 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20Eletr%C3%B4nica.docx
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semana de apresentação de TCC no calendário acadêmico, disponibilidade do(a) aluno(a) 

e professores que componham a banca. 

Antes do início da apresentação, o(a) aluno(a) deverá assinar o Termo de 

Responsabilidade Autoral (Anexo 11), em que constam as consequências cabíveis no 

caso de uso de conteúdos indevidos ou plágio. Esse documento será providenciado pela 

Coordenação de Estágios. 

 

6 Avaliação 

A avaliação do(a) aluno(a) segue o item disposto na Seção II (item 10) deste manual, 

no qual serão considerados os critérios para aprovação no componente curricular Trabalho 

de Conclusão de Curso, sendo a nota atribuída em conjunto pelos membros da banca 

examinadora. Será considerado APROVADO o(a) aluno(a) que obtiver nota igual ou 

superior a 7,0 (sete vírgula zero) nesse componente curricular. 

 

7 Instruções para preenchimento dos documentos 

7.1 Termo de Autorização para Publicação Eletrônica 

a) Preencher com os dados do(a) aluno(a), incluindo nome completo, número do RG, e-

mail, endereço completo com Rua/Av., número, bairro, CEP, cidade e Estado. 

b) No campo Inserir título do TCC, inserir o título do Trabalho de Conclusão de Curso. 

c) No campo Inserir área do conhecimento em que se enquadra o trabalho, apagar o texto 

e inserir a área de conhecimento em que o TCC se enquadra. 

d) Inserir data. 

e) Inserir o nome do(a) aluno(a), imprimir e assinar. 

 

 

 

 

 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Responsabilidade%20Autoral.docx
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a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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ANEXO 1 
 

Programação do(a) aluno(a) 
 

Semestre/ 

Termo 
Item Mês1 

8° 
Procurar a Coordenação de Estágios para conhecimento 

dos estágios 

Agosto a 
Setembro 

(ano anterior à 
formatura) 

9° 
Firmar convênios com Empresas e Instituições Privadas 

Anexo 4 – Acordo de Cooperação 
Fevereiro a Março 

9° 
Escolha do(a) professor(a) orientador(a)  

Anexo 3 – Carta de aceite de orientação 
Fevereiro a Março 

9° 
Montar grade de possíveis estágios no período de  

Agosto a Novembro 
Fevereiro a Março 

9° Realizar contato inicial para confirmar estágios Fevereiro a Março 

9° 

Preparar a documentação de cada estágio  

Anexo 5 – Termo de Compromisso de Estágio 

Anexo 6 – Ficha de Frequência de Estágio 

Anexo 7 – Ficha de Avaliação do Supervisor de Campo 

Anexo 8 – Ficha de Avaliação Geral do Estagiário 

Abril a Maio 

9° 
Pedido de composição da banca 

Anexo 9 – Solicitação de Banca 
Maio a Junho 

9° 

Pedido de aproveitamento de Atividades 
Complementares 

Anexo 2 – Pedido de Aproveitamento de Atividades 

Acadêmicas, Científicas e Culturais (AACC) 

Fevereiro a Julho 

10° Período de estágios 
Agosto a 

Novembro 

10° 
Entrega da documentação de estágio à Coordenação de 

Estágios com carimbos e assinaturas 
Novembro 

10° Definição das datas de defesa Novembro 

10° 
Entrega dos exemplares de TCC à Coordenação de 

Estágios 
Novembro 

10° 
Período de defesa 

Anexo 11 – Termo de Responsabilidade Autoral 
Dezembro 

10° 
Entrega da versão definitiva corrigida  

Anexo 10 – Termo de Autorização para Publicação Eletrônica 

Dezembro a início 
de Janeiro 

1 Mês equivalente para alunos formandos no final do ano. 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Acordo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Carta%20de%20aceite%20de%20orienta%C3%A7%C3%A3o.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Compromisso%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Frequ%C3%AAncia%20de%20Est%C3%A1gio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Supervisor%20de%20Campo.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Geral%20do%20Estagi%C3%A1rio.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Banca.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Pedido%20de%20Aproveitamento%20de%20Atividades%20Acad%C3%AAmicas,%20Cient%C3%ADficas%20e%20Culturais%20(AACC).docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Responsabilidade%20Autoral.docx
http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20Eletr%C3%B4nica.docx
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ANEXO 2  

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Pedido%20de%20Aproveitamento%20de%20Atividades%20Acad%C3%AAmicas,%20Cient%C3%ADficas%20e%20Culturais%20(AACC).docx
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ANEXO 3 

 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Carta%20de%20aceite%20de%20orienta%C3%A7%C3%A3o.docx


 
 
 

38 
 

ANEXO 4 

 

 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Acordo%20de%20Coopera%C3%A7%C3%A3o.docx
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Compromisso%20de%20Est%C3%A1gio.docx
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ANEXO 6 

 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Frequ%C3%AAncia%20de%20Est%C3%A1gio.docx
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ANEXO 7 

 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20do%20Supervisor%20de%20Campo.docx
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ANEXO 8 

 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Ficha%20de%20Avalia%C3%A7%C3%A3o%20Geral%20do%20Estagi%C3%A1rio.docx
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ANEXO 9 

 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Solicita%C3%A7%C3%A3o%20de%20Banca.docx
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ANEXO 10 

  

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Autoriza%C3%A7%C3%A3o%20para%20Publica%C3%A7%C3%A3o%20Eletr%C3%B4nica.docx
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ANEXO 11 

 

http://fio.edu.br/site2013/images/veterinaria/Estagio/Termo%20de%20Responsabilidade%20Autoral.docx

