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PLANO DE ENSINO – Ensino Superior
DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR
Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Estágio Supervisionado I
Curso: Medicina Veterinária
Período: 2013.1
Carga Horária: 80 h
Docente Responsável: Francisco Roserlândio Botão Nogueira
EMENTA
O Estágio Supervisionado constitui-se na oportunidade ao aluno do desenvolvimento de
atividades práticas, exercidas mediante fundamentação teórica prévia ou simultaneamente
adquirida nas diferentes áreas da medicina veterinária. É uma atividade curricular
obrigatória, de treinamento prático, aprimoramento técnico, cultural, científico e de relações
humanas, visando a complementação do processo de ensino aprendizagem proporcionado
ao aluno através de observações, estudos, pesquisas, visitas, dentre outras.
OBJETIVOS
Geral
Proporcionar ao estagiário a vivência de situações reais (observação, participação,
intervenção), baseada no conhecimento teórico desenvolvido nas diferentes disciplinas do
curso. Proporcionando o execício integrado dos conhecimentos adquiridos e da ética
profissional, intercambiando informações e experiências concretas que o preparem para o
efetivo exercício da profissão de Médico Veterinário.
Específicos
 Conhecer as diversas áreas e campos de atuação da medicina veterinária;
 Proporcionar ao aluno a oportunidade de aplicar seus conhecimentos acadêmicos
em situações da prática profissional clássica;
 Possibilitar a construção de uma visão crítica de sua área de atuação profissional.
 Orientar, a coleta de informações e a elaboração de relatórios;

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O QUÊ SE PRETENDE ENSINAR?)



Os conteúdos serão determinados pelo setor recebedor dos(as) estagiários(as).
Porém terão enfase nas práticas de manejo alimentar, sanitário e reprodutivo
adotadas em cada setor.
METODOLOGIA DE ENSINO (COMO SE PRETENDE ENSINAR?)

1

IFPB – CAMPUS SOUSA





Os estudantes serão organizados em grupos de no máximo quatro pessoas. Cada grupo
passará em quatro semanas estagiando em um setor. Após este período haverá rotatividade
dos grupos, de forma que ao final do período deverão ter passado por quatro setores
diferentes.
O responsável por cada setor também será responsável pela recepção e organização do
estágio, de maneira que, os estagiários deverão adaptar-se às rotina e a metodologia de
funcionamento determinada pelo responsável por cada setor.
AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

O processo de avaliação constará de::
• Análise de desempenho com base no acompanhamento do responsável pelo setor;
• Análise do Formulário de Avaliação emitido responsável pelo setor
• Análise do Relatório Técnico-científico que serão três, dois parciais de responsabilidade
do grupo e um final de responsabilidade individual;
Os relatórios deverão ser descritivos/discursivo quando os estudantes deverão explicar as
observações realizadas com os conhecimentos teóricos já estudados. Estes também
deverão ser defendidos publicamente.
Para cada uma das instâncias anteriores será emitida uma nota de 0 (zero) a 10 (dez);
A média aritmética das três notas emitidas pelo Professor aprovará os estagiários que
atingirem a nota mínima de 7,0 (sete).

RECURSOS NECESSÁRIOS
Os recursos serão os disponíveis em cada setor recebedor(a) do estagiário(a)
BIBLIOGRAFIA
REFERÊNCIA/BIBLIOGRAFIA BÁSICA
REFERÊNCIA / BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR


__________, _____,______
FRANCISCO ROSERLÂNDIO BOTÃO NOGUEIRA

APROVAÇÃO DO COLEGIADO DO CURSO
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