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EMENTA 

Estágio curricular, desenvolvido em áreas internas às dependências do IFPB ou outras instituições 

públicas e/ou particulares, nas mais diversas áreas de atuação do Médico Veterinário, sob a 

supervisão e orientação de profissionais da área. 
 
 
 

OBJETIVOS 

 

Geral 

 Proporcionar aos alunos do curso de Medicina Veterinária, o acompanhamento e execução 

das principais atividades ligadas à prática da Medicina Veterinária, com intuito de 

consolidar o conhecimento teórico obtido em sala de aula. 

 Demonstrar aos alunos do curso de Medicina Veterinária a postura mais adequada do 

Profissional Médico Veterinário, para atuar diante de problemas relativos às diversas áreas 

da profissão, encontrando soluções adequadas para as diversas situações. 

 
Específicos 

 Vivenciar as atividades relativas à prática da Medicina Veterinária; 

 Estabelecer uma ligação entre os conhecimentos adquiridos em sala de aula e a prática da 

Medicina Veterinária; 

 Iniciar a construção das características de identidade profissional dos alunos; 

 Desenvolver a capacidade de tomar decisões frente aos problemas relativos à prática da 
Medicina Veterinária; 

 Permitir o desenvolvimento cognitivo dos alunos mediante a apresentação de artigos e 

relatórios de atividade de estágio, bem como discussões de temas pertinentes a rotina 

prática da Medicina Veterinária. 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 

 

 Acompanhamento e execução de atividades práticas de Medicina Veterinária em instituições 

ou empresas públicas e/ou privadas que envolvam atividades de Medicina Veterinária 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

Serão adotadas abordagens práticas das atividades de rotina conduzidas nos setores de 

estágios, com acompanhamento e orientação do Supervisor de Estágio presente em cada setor ou 

área. 

 As atividades práticas serão complementadas por abordagens teóricas em outras disciplinas 

correlatas de cada área específica, através de metodologias ativas de ensino e aprendizagem com 

discussão de métodos e condutas sobre os temas pertinentes a rotina prática da Medicina 

Veterinária. 

            Outras atividades de ensino relativas à prática do estágio poderão ser desenvolvidas e 

aplicadas segundo os critérios dos Supervisores de Estágio. 

 
 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação do discente será realizada por meio da apresentação e defesa do relatório final 

de Estágio Supervisionado Obrigatório III, que representará 50% da nota final do discente, sendo 

complementada pela nota proveniente da Avaliação de Desempenho Prático Individual de Estágio, 

atribuída pelo Supervisor de Estágio, mediante o preenchimento da ficha específica de avaliação do 

discente, ao final do estágio em cada setor apresentado.  

As notas serão expressas em escala de 0 a 100, considerando-se aprovado (a) na disciplina 

o(a) discente que obtiver média semestral igual ou superior a 70, com frequência igual ou superior a 

75%. Demais regulamentações serão baseadas nas Normas Didáticas para os Cursos Superiores do 

IFPB. 

A avaliação do processo de ensino e aprendizagem está sujeita a modificações no decorrer 

da disciplina, de forma a adequar-se às particularidades da turma. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Documentação necessária para realização de estágio nas dependências do IFPB Sousa (Ficha 

de encaminhamento de estágio, avaliação do estagiário e do supervisor, folha de frequência) como 

também para estágios em outras empresas e/ou instituições (Convênio, termo de compromisso, 

ficha  de encaminhamento de estágio, avaliação do estagiário e do supervisor, folha de frequência) 
Equipamentos de proteção individual para os alunos tais como: botas de plástico, jaleco, 

avental, macacão, óculos de proteção, luvas de procedimento e proteção física e química contra o 

sol (Não fornecidos para a condução do Estágio Supervisionado Obrigatório III). 
 

PRÉ-REQUISITO 

            O discente poderá realizar o Estágio supervisionado III a partir do nono período do curso. 
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