
BACHAREL EM 
MEDICINA VETERINÁRIA

Quantos Estágios Supervisionados são para o curso?

Quantas horas por semana posso realizar de estágio?

Quais as possíveis áreas de atuação do estagiário?

Quem é responsável em orientar e supervisionar o estagiário?

Coordenadora do curso -  Profª  Vanessa Kaneko
Contato -  prof .vanessa.kaneko@unifacvest .edu.br

Diretor da Clínica Veterinária -  Profº  Át i la  Costa
Contato -  prof .at i la .costa@unifacvest .edu.br  

São dois estágios na grade curr icular .
O Estágios Supervis ionado 1 deve ser cursado na 9ª fase.  (100 horas)
O Estágios Supervisionado 2 deve ser cursado na 10ª fase. (400 horas)

Máximo de 40 horas por semana.  

O Estagiár io pode atuar em diversos segmentos,  nos quais destacam-
se atendimento em cl ín icas veter inárias ,  c irurgias em grandes e
pequenos animais e animais s i lvestres,   part ic ipar de programas e
ações de assistência /  cuidado com o animal  e ,  especialmente,  de
medicina.
 

O Estágio Supervis ionado do curso é real izado na própria Inst i tuição,
na Cl ínica Veter inária da Unifacvest ,  onde o aluno será
supervis ionado pela coordenadora do curso e acompanhado pelos
médicos veter inários que atuam na Cl ínica.  
Quando real izado fora da Cl ínica,  o (a)  estagiár io (a)  deve ser
supervis ionado pelo prof iss ional  da área de Medicina Veter inária
(necessitando que o prof iss ional  tenha registro no CRMV).



Qual a metodologia de avaliação?

Relatório e Documentação Final

Ficha de Acompanhamento de estágio Supervis ionado;
Relatór io de Estágio.

A supervisora dos Estágios aval ia o (a)  a luno (a)  através de aspectos
prof iss ionais :  planejamento,  conhecimento,  organização,  e
desempenho; e aspectos humanos:  assiduidade,  pontual idade,
discipl ina,  cooperação,  responsabi l idade,  e sociabi l idade.  
A aval iação do orientador é sobre a entrega do relatór io de estágio e
a aval iação do supervisor.
 

Os Documentos Finais que devem ser entregues à Coordenação do
Curso são:

Sol ic i tar os arquivos de modelo v ia e-mai l  à coordenadora do curso,
Profª  Vanessa Kaneko -  prof .vanessa.kaneko@unifacvest .edu.br

 


