
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
SÍNTESE DO PROJETO PEDAGÓGICO  

MEDICINA VETERINÁRIA  
 POÇOS DE CALDAS 

 
01 – PERFIL DO CURSO –  
 

As características da cidade e da microrregião, com base na análise dos efetivos agropecuários e 
em dados epidemiológicos (“... para cada 100 habitantes de uma cidade existem 10 pequenos animais, 
cães ou gatos...”), permitem-nos concluir que a região se presta a absorver, ou melhor, a exigir 
profissionais da área médica veterinária com forte formação generalista, porquanto há criação de diversas 
espécies animais na região, além de indústrias de processamento de produtos de origem animal e cidades 
de porte que justificam a formação de sanitaristas.  

A característica generalista do perfil profissional proposta por este curso adequou-se sobremaneira 
àquele preconizado pela diretriz curricular proposta em março de 2002, e abraçada pelo Ministério da 
Educação e Cultura (MEC) em abril do mesmo ano. Assim sendo, o curso de Medicina Veterinária da 
PUC MINAS Campus Poços de Caldas, tem por objetivo formar profissionais Médicos Veterinários 
generalistas, capazes não apenas de adaptarem-se às diversas regiões do país, como também de atender às 
demandas regionais. 

O projeto pedagógico do Curso de Medicina Veterinária do Campus de Poços de Caldas origina-se 
de um processo de reflexão do corpo docente adequando o curso às atuais exigências expressas nos 
documentos de orientação da formação do Profissional Médico Veterinário, contidas nos seguintes 
documentos: Condição de oferta para o Curso de Medicina Veterinária e Diretrizes Curriculares do Curso 
de Medicina Veterinária publicados pelo Ministério de Educação e Desporto (MEC). 
 
02 – ATIVIDADES COMPLEMENTARES  –  
 
O aproveitamento de créditos e horas de atividades extracurriculares se dá a partir do registro das 
atividades desenvolvidas durante o período de graduação em Atividades Complementares de 
Graduação, cujos comprovantes são armazenados na pasta de Estágio Supervisionado IV do aluno, sendo 
arquivada e mantida nesta até a conclusão do curso (colação de grau). O pedido de contabilização de 
créditos e horas referentes a esta atividade é feito a qualquer momento. A Atividade em questão não 
possui carga horária financeira e tem sua avaliação e registro das atividades normatizadas pela 
coordenação junto à equipe que forma a Comissão de Estágio. 
O aluno deve cumprir um mínimo de 04 (quatro) créditos ou 180h, sendo esses computados de acordo 
com a tabela de referência abaixo. As colunas “Máximo de créditos” e “Máximo de horas” se referem ao 
valor máximo de créditos e horas que cada aluno poderá computar em cada uma das atividades. 
  
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS DE ATIVIDADES COMPLEMENT ARES 
 
 
Atividade: Iniciação Científica 
Créditos: 01 crédito/ semestre  
Instrumentos para avaliação: Relatório do aluno, aprovado pelo orientador. 
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
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Atividade: Monitorias 
Créditos: 01 crédito/30 horas 
Instrumentos para avaliação: Relatório do monitor, aprovado pelo professor, acompanhado pelas cópias das folhas de 
ponto 
Máximo de créditos: 01 
Máximo de horas: 45 
 
Atividade: Apresentação de trabalhos completos em encontros técnico-científicos profissionais 
Créditos: 02 créditos/ trabalho 
Instrumentos para avaliação: Cópia do trabalho publicado no anais.  
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
 
Atividade: Apresentação de resumos ou painéis de trabalhos em encontros técnico-científicos profissionais 
Créditos: 01 crédito/ trabalho 
Instrumentos para avaliação: Cópia do resumo publicado no anais.  
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
 
Atividade: Publicação científica em revista especializada 
Créditos: 02 créditos/ publicação  
Instrumentos para avaliação: Cópia da publicação 
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
 
Atividade: Publicação científica em revista indexada 
Créditos: 04 créditos/ publicação  
Instrumentos para avaliação: Cópia da publicação 
Máximo de créditos: 04 
Máximo de horas: 180 
 
Atividade: Participação em encontros científicos de Profissionais da área 
Créditos: 01 crédito/ 03 eventos 
Instrumentos para avaliação: Certificado emitido pela instituição promotora do evento 
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
 
Atividade: Estágios não obrigatórios  
Créditos: 02 crédito/60horas 
Instrumentos para avaliação: Relatório próprio apresentado à Coordenação de atividades especiais  
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
 
Atividade: Cursos técnicos da área 
Créditos: 01 crédito/ 30 horas 
Instrumentos para avaliação: Certificado emitido pela instituição promotora do curso 
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
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Atividade: Participação em atividades de extensão e serviços à comunidade 
Créditos: 02 créditos/60 horas 
Instrumentos para avaliação: Relatório próprio apresentado à Coordenação de atividades especiais  
Máximo de créditos: 02 
Máximo de horas: 90 
 
 
03 – REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE UM PERFIL DE FORMAÇÃO   

 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I 96 
BIOESTATÍSTICA 64 
BIOQUÍMICA 64 
CITOLOGIA-HISTOLOGIA GERAL 96 
FILOSOFIA I 64 
INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA 50 

1º 
PERÍODO 

METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 50 
SUB TOTAL DO PERÍODO 484 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II 96 
EMBRIOLOGIA 64 
FILOSOFIA II 64 
FISIOLOGIA VETERINÁRIA I 96 
HISTOLOGIA VETERINÁRIA 96 

2º 
PERÍODO 

IMUNOLOGIA 64 
SUB TOTAL DO PERÍODO 480 
 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

FARMACOLOGIA BÁSICA 64 
FISIOLOGIA VETERINÁRIA II 64 
GENÉTICA ANIMAL 64 
MICROBIOLOGIA VETERINÁRIA 96 
PARASITOLOGIA VETERINÁRIA 96 
PATOLOGIA GERAL 64 

3º 
PERÍODO 

  
SUB TOTAL DO PERÍODO 448 
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DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

ANATOMIA PATOLÓGICA VETERINÁRIA 112 
ECOLOGIA 32 
SEMIOLOGIA 64 
TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DE CARNE E DERIVADOS 96 
TECNOLOGIA E INSPEÇÃO DE LEITE E DERIVADOS 96 
TERAPÊUTICA: MEDICAMENTOS E TOXICOLOGIA 64 

4º 
PERÍODO 

  
SUB TOTAL DO PERÍODO 464 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

CULTURA RELIGIOSA I 64 
DIAGNÓSTICO POR IMAGEM 64 
EPIDEMIOLOGIA 64 
MELHORAMENTO ANIMAL 64 
NUTRIÇÃO ANIMAL 96 
PATOLOGIA CLÍNICA 64 

5º 
PERÍODO 

SAÚDE PÚBLICA E SANEAMENTO BÁSICO 64 
SUB TOTAL DO PERÍODO 480 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

ANESTESIOLOGIA E TÉCNICA CIRÚRGICA 128 
CLÍNICA DE PEQUENOS ANIMAIS 64 
CLÍNICA E DOENÇAS DE EQUINOS 64 
CULTURA RELIGIOSA II 32 
DOENÇAS DOS BOVINOS 100 
FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO I 64 

6º 
PERÍODO 

SOCIOLOGIA 64 
SUB TOTAL DO PERÍODO 516 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

AGROSTOLOGIA 64 
BOVINOCULTURA DE CORTE 64 
CLÍNICA CIRÚRGICA DE GRANDES ANIMAIS 96 
CLÍNICA CIRÚRGICA DE PEQUENOS ANIMAIS 96 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 32 
FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO II 96 
  

7º 
PERÍODO 

  
SUB TOTAL DO PERÍODO 448 
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DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

AQUICULTURA 32 
AVICULTURA 64 
BOVINOCULTURA DE LEITE 64 
EQUINOCULTURA 64 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 32 
PRODUÇÃO, CLÍNICA E DOENÇAS DE PEQUENOS RUMINANTES 32 
SUINOCULTURA 64 

8º 
PERÍODO 

TÓPICOS EM MEDICINA VETERINÁRIA 68 
SUB TOTAL DO PERÍODO 420 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

CLÍNICA DE BOVINOS 64 
DOENÇAS DE PEQUENOS ANIMAIS 64 
DOENÇAS DE SUÍNOS 64 
ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO VETERINÁRIA 32 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 68 
EXTENSÃO RURAL 32 
OBSTETRÍCIA VETERINÁRIA 64 

9º 
PERÍODO 

ORNITOPATOLOGIA 64 
SUB TOTAL DO PERÍODO 452 
 

DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV 464 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 32 
ATIVIDADE COMPLEMENTAR  180 
  
  
  
  

10º 
PERÍODO 

  
SUB TOTAL DO PERÍODO 496 
 
 

HORAS/AULA TOTAL  DO CURSO: 4868 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO (60 MINUTOS): 4056 
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04 – PERFIL DO EGRESSO  
 

As diretrizes curriculares para o ensino da Medicina Veterinária, como uma base comum nacional 
devem se integrar ao redor do paradigma curricular da habilitação única dos Médicos Veterinários 
generalistas, baseada nas competências, habilidades e conhecimentos básicos. 
Considerando a importância desse profissional no contexto sócio-econômico e político do país, como 
cidadão comprometido com os interesses e os permanentes e renovados desafios que emanam da 
sociedade, os cursos de Medicina Veterinária devem reconhecer como imperativo capacitar um 
profissional com perfil generalista, desenvolvendo sua responsabilidade com as vocações regionais, com a 
preservação dos ecossistemas, de tal maneira que o desenvolvimento da agropecuária se processo 
priorizando as bases da vida e sem comprometer o futuro do homem e da humanidade. 

O curso deve desenvolver no egresso habilidades e competências gerais que são fundamentais para 
o futuro profissional, tais como: 
 - Ter capacidade de raciocínio lógico, de observação, expressão em língua portuguesa, de 
interpretação e de análise crítica de dados e informações, bem como dos conhecimentos essenciais de 
Medicina Veterinária, para identificação e resolução de problemas; 
 - Ter noção dos fatos sociais, culturais, políticos e da economia agropecuária e agroindustrial; 
 - Ter conhecimento da teoria e história das ciências biológicas, agrárias e da medicina veterinária. 
 

O Curso de Graduação em Medicina Veterinária deve assegurar, também, a formação de profissional 
nas áreas específicas de sua atuação: sanidade e produção animal, saúde pública, biotecnologia e 
preservação ambiental, com competências e habilidades específicas para:  

• respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; 
• interpretar sinais clínicos, exames laboratoriais e alterações morfo-funcionais; 
• identificar e classificar os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, 

prevenir, controlar e erradicar as doenças que acometem os animais; 
• instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; 
• elaborar, executar e gerenciar projetos agropecuários, ambientais e afins à profissão; 
• desenvolver, programar, orientar e aplicar as modernas técnicas de criação, manejo, nutrição, 

alimentação, melhoramento genético; produção e reprodução animal; 
• planejar, executar, gerenciar e avaliar programas de saúde animal, saúde pública e de tecnologia de 

produtos de origem animal; 
• executar a inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal; 
• planejar, elaborar, executar, gerenciar e participar de projetos nas áreas de biotecnologia da 

reprodução e de produtos biológicos; 
• planejar, organizar e gerenciar unidades agroindustriais; 
• realizar perícias, elaborar e interpretar laudos técnicos em todos os campos de conhecimento da 

Medicina Veterinária; 
• planejar, elaborar, executar, gerenciar, participar de projetos agropecuários e do agronegócio; 
• relacionar-se com os diversos segmentos sociais e atuar em equipes multidisciplinares da defesa  e 

vigilância do ambiente e do bem-estar social; 
• exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social; 
• conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos acadêmicos e científicos; 
• assimilar as constantes mudanças conceituais e evolução tecnológica apresentadas no contexto 

mundial; 
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• avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo oferecidas durante a 
graduação e no exercício profissional. 

 

Ao definirem suas propostas pedagógicas, os cursos de Medicina Veterinária, devem assegurar a 
formação de profissionais generalistas, aptos a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, 
grupos sociais e comunidade, com relação às atividades inerentes aos médicos veterinários no exercício de 
sua profissão, regulamentada por Lei e Decreto, no âmbito de seus campos específicos de atuação em: 
Saúde Animal e Clínica Veterinária; Higiene e Medicina Veterinária Preventiva, Saúde Pública e Inspeção 
de Produtos de Origem Animal; Zootecnia, Produção e Reprodução Animal; Tecnologia de Produtos de 
Origem Animal; Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente. 

Os Cursos de Medicina Veterinária devem estabelecer como base ética de sua ação pedagógica o 
desenvolvimento de atitudes responsabilidade técnica e social, realçando os seguintes princípios: 
 a) propugnar pela excelência da qualidade de vida da população e melhores condições das 
comunidades, bem como pela produção, saúde e bem-estar animal; 
 b) adaptação, uso e recomendação de biotecnologia que respeite as necessidades sociais e culturais 
das várias regiões geo-econômicas do país; 
 c) defender o equilíbrio ecológico e o desenvolvimento sustentável da pecuária; 
 d) fomentar a valorização da medicina veterinária como ciência e responsabilidade de todos 
envolvidos com a pecuária-criação, produção, manutenção e proteção dos animais; 
 e) estimular o entendimento das questões ecológicas e ambientais, objetivando o desenvolvimento 
sustentável e a preservação ambiental e da vida animal, avaliando os impactos ambientais de projetos de 
criação e/ou exploração comercial/industrial de animais; 

f) Eficiente formação técnico-científica, cultural e interdisciplinar; 
g) Ampliação das habilidades e competências do aluno com o objetivo de fazer frente às demandas 

da profissão no que diz respeito às suas área de atuação e contínuo processo de atualização, bem como 
possibilitar ao mesmo a condição de tornar-se agente do processo de consolidação da profissão do ponto 
de vista científico, compreendendo e fundamentando sua prática; 

h) Ênfase em projetos de preventivos e curativos. 
 

 
05 – FORMA DE ACESSO AOS CURSOS  
 

O ingresso nos cursos da Universidade é realizado mediante processo seletivo, realizado 
pelo sistema de provas ou pela média obtida no Exame nacional do Ensino Médio (ENEM), ou por 
aproveitamento de estudos. 

Por processo seletivo entende-se a admissão aos cursos de graduação e seqüenciais, 
aberto a candidatos que hajam concluído o ensino médio ou equivalente, nos termos do disposto na 
legislação aplicável, no Estatuto da Universidade e no Regimento Geral, e conforme as normas e 
critérios regulamentados pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  

Por aproveitamento de estudos entende-se a admissão por meio de: 
 

o transferência de aluno de outra instituição de ensi no superior : A Universidade 
poderá aceitar transferência de aluno procedente de cursos idênticos ou afins aos 
seus, mantidos por instituições nacionais de ensino devidamente autorizadas ou 
reconhecidas nos termos da legislação vigente, ou por instituições idôneas de países 
estrangeiros; 

o ingresso de portadores de diploma de curso superior  que desejam obter novo 
título : Poderá ser aceita a matrícula de portadores de diploma de curso superior 
devidamente registrado para obtenção de novo título;  

o complementação de estudo, para obtenção de nova hab ilitação, em um mesmo 
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curso de graduação:  O diplomado que desejar a obtenção de nova habilitação ou 
ênfase no mesmo curso em que se graduou, poderá requerer matrícula para 
complementação de estudos, verificada a existência e a oferta de vagas, definidas 
pelo Colegiado de Coordenação Didática do Curso;  

o ingresso de alunos estrangeiros , mediante convênio cultural do Brasil com outros 
países e demais convênios acaso assinados pela PUC Minas; 

o ingresso de ex-alunos  que abandonaram o curso ou cancelaram sua matrícula, nos 
termos do Regimento Geral; 

o reopção : Poderá requerer reopção o aluno que esteja regularmente matriculado na 
Universidade no semestre letivo em que solicitar a reopção, e que pretenda transferir-
se para curso da mesma área daquele em que se acha matriculado; 

o transferência interna : Poderá requerer transferência interna o aluno que esteja 
regularmente matriculado na Universidade no semestre em que solicitar a 
transferência e que pretenda transferir-se para curso de área diversa do seu. 

 
O detalhamento das formas de ingresso e critérios específicos para a admissão na 

Universidade integra as Normas Acadêmicas do Ensino de Graduação e dos cursos Seqüenciais da 
PUC Minas, documento aprovado pela Resolução nº 15/1989, de 22 de janeiro de 1989, e alterado 
pela Resolução nº. 23/2004, de 13 de dezembro de 2004, e pela Resolução nº. 12/2005, de 02 de 
dezembro de 2005 em reuniões do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

As vagas para o processo seletivo em oferta para cada curso, turno, habilitação e local são 
estabelecidas em edital, publicado pela Secretaria Geral da Universidade e normatizadas pela Pró-
Reitoria de Graduação e pela Comissão Permanente do Vestibular, após o levantamento feito pelo 
órgão responsável pelo registro acadêmico e Secretarias de Unidades. 
A efetivação da matrícula é feita de acordo com a definição de currículo estabelecida pelo 
Colegiado de Coordenação Didática do Curso, respeitada a disponibilidade de vagas nas 
disciplinas, após a matrícula dos alunos regulares. 
 
 
06 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CURSO  –  
 

O processo de avaliação do Curso de Medicina Veterinária estará em consonância com a atual 
política da PUC MINAS. Assim sendo, seguir-se-ão as diretrizes da Comissão Permanente de Avaliação 
(CPA) e do Programa Permanente de Avaliação Institucional (PROPAV). 

Um dos pontos mais significativos do processo de avaliação diz respeito à metodologia. Assim, a 
CPA/Propav, representada pelas submissões, procurou sensibilizar e apresentar a avaliação institucional 
interna à comunidade acadêmica da PUC Minas em todas as unidades, campi e núcleos universitários. 

Em relação à metodologia aplicada, muito foi feito com o objetivo de alcançar todos os 
respondentes necessários ao processo de auto-avaliação. Foram realizadas oficinas metodológicas para 
professores envolvidos no processo. Trabalhou-se com plano amostral. A CPA formalizou termo de 
compromisso ético-jurídico no que diz respeito ao tratamento e à divulgação das informações. 

Nessa perspectiva, as subcomissões, sob orientação do Comitê Permanente de Avaliação (Copav), 
utilizaram diferentes recursos adequados à sua dimensão e elaboraram sua estratégia metodológica, 
compreendendo os indicadores propostos e a amostra definida. Para tal fim, foram realizadas entrevistas 
com a Administração Superior, análise de documentos institucionais e aplicação de questionários – on-
line, presencial e por telefone – que foram respondidos voluntariamente por funcionários, egressos, 
professores e alunos, totalizando 15.780 respondentes. 

Além da avaliação institucional realizada de Universidade, o curso incentivará os docentes a 
realizarem avaliações semestrais de suas disciplinas, permitindo a rápida adequação da metodologia 
utilizada. 
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Periodicamente os docentes se reunirão para avaliar o desempenho dos alunos no ENADE (Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes realizado pelo Ministério da Educação) e no ENCP (Exame 
Nacional de Certificação Profissional realizado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária) 
permitindo definir características favoráveis, bem como aquelas que mereçam maior atenção no Projeto 
Pedagógico, assim como áreas e temas relevantes na Medicina Veterinária que devam ser abordados 
durante o curso. 
 
 
07 – SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E A PRENDIZAGEM –  
 

A avaliação deve ser realizada durante o semestre letivo 
O sistema de notas é expresso em valores inteiros, de 0 (zero) a 100 (cem) pontos; 
O aproveitamento escolar representado por uma Nota de Aproveitamento é resultado da soma das 

notas obtidas nos trabalhos escolares (provas, testes, pesquisas, práticas de laboratório e outras atividades) 
com a Nota da Avaliação Global. 

Os trabalhos escolares são estabelecidos por cada professor, totalizando 100 pontos. São três 
avaliações teóricas, de 25 pontos cada, aplicadas em datas definidas pelo professor e perfazendo o total de 
75 (setenta e cinco) pontos. Os demais 25 pontos são distribuídos em atividades como trabalhos, pesquisas 
e outras atividades, a critério do professor. 

As disciplinas especiais (monografia, projetos de pesquisa, trabalhos de conclusão de curso, 
laboratórios, etc.) têm o sistema de avaliação definido pela coordenação do curso. Estágios 
supervisionados constam de atividades práticas acompanhadas de relatório final escrito, podendo-lhes ser 
atribuídos até 100 (cem) pontos 

O aluno que alcançar um mínimo de 60 (sessenta) pontos e a freqüência mínima (75%) estará 
aprovado. 

O aluno que obtiver pontuação entre 20 (vinte) e 59 (cinqüenta e nove) pontos submeter-se-á a 
exame de Reavaliação, com pontuação de 100 pontos. A Nota Final será a média da Nota de 
Aproveitamento com a Nota de Reavaliação, para ser aprovado o aluno deverá alcançar 60 pontos. 
 
08 – ATIVIDADES DE CONCLUSÃO DE CURSO –  

 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 
O TCC é coordenado pelo professor da disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, o qual 

distribui os alunos para que sejam orientados pelos professores orientadores, os quais se reportam 
diretamente ao responsável pela disciplina. Cada orientador pode orientar até um máximo de 8 (oito) 
alunos. O TCC possui carga horária de 32 horas/aula que serão ministradas aos alunos do 10º. Período.  
 

09 – ESTÁGIO CURRICULAR  –  
 

A coordenação de estágio (CE) tem como finalidade coordenar e avaliar o estágio supervisionado 
executado pelos alunos de medicina veterinária. 

A CE, designada por indicação da Coordenação do curso de Medicina Veterinária, é constituída 
por pelo menos 4 (quatro) membros docentes, os quais devem reportar-se diretamente à coordenação do 
curso em todos os assuntos pertinentes ao estágio supervisionado. 

Para o cumprimento de suas finalidades, os membros docentes estão sempre entrosados entre si, 
decidindo questões por maioria dos pareceres favoráveis, em cada tipo de assunto, à medida que estes 
apareçam. 

O período no qual o estágio está inserido se justifica pois, a esta altura o aluno já deve ter 
adquirido perfil generalista desejado, assim como uma visão crítica, integrada e embasada, podendo então 
demonstrá-las quando de sua avaliação na etapa de conclusão estágio.  
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NORMAS DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ESTÁGIO NÃO OBRI GATÓRIO DO CURSO 

DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 
9.1. INTRODUÇÃO 

 Este documento apresenta as normas que regulamentam as atividades de estágio no 
Curso de Medicina Veterinária da PUC Minas Campus Poços de Caldas. 
 O curso de Medicina Veterinária possui 04 disciplinas relacionadas às atividades práticas 
(Clínica de Bovinos, Estágio Supervisionado I, II e III), oferecidas no 6º, 7º, 8º e 9º períodos do 
curso e uma disciplina relacionada às atividades práticas de Estágio Obrigatório, denominada 
Estágio Supervisionado IV, oferecida aos alunos no 10o período do curso de Medicina 
Veterinária. O curso de Medicina Veterinária também oferece a oportunidade de atividades 
práticas de estágio definidas como Estágio Não Obrigatório. 
 A seguir, apresentam-se as Normas, Orientações e Atividades relativas às disciplinas 
Clínica de Bovinos, Estágio Supervisionado I, II e III, ao Estágio Obrigatório - disciplina Estágio 
Supervisionado IV, e Estágio Não Obrigatório do curso de Medicina Veterinária da PUC Minas 
Campus Poços de Caldas. 
 
 

9.2 Clínica de Bovinos e Estágio Supervisionado I, II e III 
 

9.2.1 Clínica de Bovinos 
• Disciplina ministrada no 6º período 
• Carga horária de 60 horas 
• Visitas técnicas realizadas em fazendas da região de Poços de Caldas e realização de 

análises laboratoriais no Centro Veterinário da PUC Minas Poços de Caldas 
• Avaliação realizada por meio de relatórios e provas 

 
9.2.2 Estágio Supervisionado I 
• Disciplina ministrada no 7º período 
• Carga horária de 30 horas 
• Visitas técnicas realizadas em fazendas da região de Poços de Caldas 
• Avaliação realizada por meio de relatórios 

 
9.2.3 Estágio Supervisionado II 
• Disciplina ministrada no 8º período 
• Carga horária de 30 horas 
• Atividades práticas desenvolvidas no Centro Veterinário da PUC Minas campus Poços 

de Caldas 
• Avaliação realizada por meio de provas 

 
9.2.4 Estágio Supervisionado III 
• Disciplina ministrada no 9º período 
• Carga horária de 30 horas 
• Visitas técnicas realizadas em fazendas da região de Poços de Caldas 
• Avaliação realizada por meio de relatórios 
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9.3. Estágio Supervisionado IV 
 
9.3.1 Objetivos e Configuração Prática do Estágio 

 
O Estágio Supervisionado IV consiste na realização de atividades relacionadas à área de 

atuação do profissional de Medicina Veterinária junto a instituições e órgãos públicos, 
empresas, profissionais liberais titulares de firmas individuais atuantes em áreas pertinentes, no 
Brasil ou no exterior, visando integrar a teoria com a prática e consolidar conceitos adquiridos 
durante o curso por meio da participação do aluno em situações reais de trabalho, além de 
permitir que o aluno adquira vivência profissional e experiência na área de seu curso. 

Para que as atividades desenvolvidas sejam configuradas como Estágio Supervisionado IV, 
estas devem relacionar-se aos conhecimentos adquiridos durante o curso, tendo 
obrigatoriamente um supervisor interno (da PUC Minas campus Poços de Caldas) ou externo, 
que acompanhará o aluno no local onde o estágio for realizado. 

A disciplina Estágio Supervisionado IV é obrigatória para todos os alunos do curso e deverá 
ser cursada no 10o período. Para que o estágio seja realizado, o aluno deve apresentar horário 
compatível e seguir as condições determinadas pela PUC Minas à época de realização do 
estágio. 

No Estágio Supervisionado IV também há a elaboração de um trabalho de conclusão de 
curso – (disciplina TCC), onde o tema não precisa necessariamente ser da mesma área de 
atuação do estágio. Para cada aluno matriculado no Estágio Supervisionado IV existe um 
professor orientador de TCC, do curso de Medicina Veterinária que irá acompanhar o 
desenvolvimento do trabalho de conclusão. 

 
São objetivos da disciplina Estágio Supervisionado IV: 
a) iniciar o aluno na atividade profissional, dando a oportunidade de se apresentar com maior 

segurança no mercado de trabalho; 
b) integrar as informações obtidas no curso por meio da participação do aluno em situações 

reais de trabalho; 
c) consolidar os conhecimentos adquiridos no curso por meio da participação do aluno no meio 

profissional; 
d) propiciar ao aluno o contato com ambientes de trabalho e profissionais da área; 
e) incentivar alunos com interesse nas atividades de ensino e pesquisa a se aprimorarem 

academicamente em áreas de seu interesse, visando um melhor preparo para o ingresso 
em atividades de pós-graduação ou de pesquisa. 
 
9.3.2 Duração 
O estágio obrigatório terá duração mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas. 
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9.3.3 Regulamento 
A seguir, apresentam-se detalhados a forma de avaliação das atividades de Estágio 

Supervisionado IV, as competências do Coordenador de Estágio, Orientador de TCC, 
Supervisor de Estágio e Estagiário. 

A atividade de estágio pode ser realizada durante o semestre letivo do 10º período ou no 
período de férias, que antecede o 10º período. 
 

9.3.3.1 Orientação e Acompanhamento do Estágio Supe rvisionado IV 
 

Todo Estágio Supervisionado IV deve ser acompanhado pela PUC Minas, por meio de um 
Coordenador de Estágio e também pela Empresa, Instituição ou Órgão Público na qual o 
estágio estiver sendo realizado, por meio de um Supervisor Interno ou Externo. 

O Supervisor Interno, profissional vinculado a PUC Minas campus Poços de Caldas, poderá 
ser um professor do curso de Medicina Veterinária ou um funcionário com graduação nas áreas 
afins da Medicina Veterinária. 

O Supervisor Externo, profissional vinculado ao órgão externo, deverá possuir graduação 
nas áreas afins da Medicina Veterinária.  

 
a) Compete ao Coordenador de Estágio 
1. Orientar os alunos nos procedimentos de solicitação de estágio, juntamente com a 

Coordenação de Estágio da PUC Minas campus Poços de Caldas; 
2. Analisar a Instituição e o Supervisor de Estágio para aprovar o estágio solicitado pelo 

aluno; 
3. Manter contato com o Supervisor Interno ou Externo do estagiário com o objetivo de 

verificar o desenvolvimento das tarefas previstas, caso necessário; 
4. Fixar datas de entrega e apresentação de Monografias; 
5. Avaliar o desempenho do estagiário, através de Ficha de Avaliação de Estágio, assinada 

pelo Supervisor de Estágio. 
 

b) Compete ao Orientador de TCC 
1. Sugerir e aprovar o tema de TCC; 
2. Orientar o aluno na busca de referências bibliográficas; 
3. Avaliar e orientar o aluno na redação do trabalho de conclusão de curso. 

 
c) Compete ao Supervisor Interno ou Externo 
1. Orientar, acompanhar e organizar as atividades do estagiário; 
2. Oferecer ao estagiário condições e meios adequados para a realização de seu trabalho; 
3. Garantir a integridade física e moral do aluno enquanto estiver estagiando; 
4. Fiscalizar o cumprimento do plano de estágio e cronograma; 
5. Atestar e avaliar o desempenho do aluno estagiário, através de Ficha de Avaliação 

fornecida pelo Coordenador de Estágio. 
6. Manter contato com o Coordenador de Estágio sempre que necessário. 

 
d) Compete ao Estagiário 
1. Escolher o local de realização do estágio; 
2. Preparar a documentação exigida pela PUC Minas; 
3. Elaborar um plano de estágio e cronograma de atividades; 
4. Entregar os relatórios e a documentação exigida dentro dos prazos determinados; 
5. Redigir o trabalho de conclusão de curso – TCC, conforme Padrão PUC Minas de 

Normalização. 



PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO 

 
9.3.3.2. Avaliação 

Durante o período em que estiver realizando o Estágio Supervisionado IV, o aluno 
deverá entregar ao Coordenador de Estágio Supervisionado: 
1. Relatórios parciais de TCC; 
2. Ficha de Avaliação do Supervisor de Estágio; 
3. 03 cópias do Trabalho de Conclusão de Curso 
 

9.4. Estágio Não Obrigatório 
 
9.4.1 Objetivos e Configuração da Prática de Estági o 
O Estágio Não Obrigatório consiste na realização de atividades relacionadas à área de 

atuação do profissional de Medicina Veterinária junto a instituições e órgãos públicos, 
empresas, profissionais liberais titulares de firmas individuais atuantes em áreas pertinentes, no 
Brasil ou no exterior, visando integrar a teoria com a prática e consolidar conceitos adquiridos 
durante o curso, além de permitir que o aluno adquira vivência profissional e experiência na 
área de seu curso. 

As atividades desenvolvidas durante o Estágio Não Obrigatório devem ser acompanhadas 
pelo Coordenador de Estágio do curso e pelo Supervisor Interno ou Externo, vinculado a PUC 
Minas campus Poços de Caldas ou à empresa ou instituição onde as atividades de estágio 
estiverem sendo realizadas.  

O aluno do curso de Medicina Veterinária pode realizar um ou mais Estágios Não 
Obrigatórios durante o curso e podendo estar em qualquer período. 

São objetivos do Estágio Não Obrigatório: 
a) iniciar o aluno na atividade profissional, dando a oportunidade de se apresentar com maior 

segurança no mercado de trabalho; 
b) integrar as informações obtidas no curso por meio da participação do aluno em situações 

reais de trabalho; 
c) consolidar os conhecimentos adquiridos no curso por meio da participação do aluno no meio 

profissional; 
d) propiciar ao aluno o contato com ambientes de trabalho e profissionais da área; 
 

9.4.2 Duração  
O estágio Não Obrigatório não possui tempo de duração pré-definido. O aluno pode realizar 

Estágio Não Obrigatório em qualquer período do curso e pelo tempo que considerar necessário. 
 

9.4.3 Regulamento 
O modo como o acompanhamento das atividades de Estágio Não Obrigatório deve ser 

realizado e as competências do Coordenador de Estágio, do Supervisor e do Estagiário 
encontram-se definidas a seguir. 

 
9.4.4 Orientação e Acompanhamento de Estágio Superv isionado 
 
O acompanhamento do estágio será realizado pelo Coordenador de Estágio e pelo 

Supervisor Interno ou Externo. 
O Supervisor Interno, profissional vinculado a PUC Minas campus Poços de Caldas, poderá 

ser um professor do curso de Medicina Veterinária ou um funcionário com graduação nas áreas 
afins da Medicina Veterinária. 

O Supervisor Externo, profissional vinculado ao órgão externo, deverá possuir graduação 
nas áreas afins da Medicina Veterinária.  
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Compete ao Coordenador de Estágio: 
1. Orientar os alunos nos procedimentos de solicitação de estágio, juntamente com a 

Coordenação de Estágio da PUC Minas campus Poços de Caldas; 
2. Analisar a Instituição e o Supervisor de Estágio para aprovar o estágio solicitado pelo 

aluno; 
3. Manter contato com o Supervisor Interno ou Externo do estagiário com o objetivo de 

verificar o desenvolvimento das tarefas previstas, caso necessário; 
 
Compete ao Supervisor 
1. Orientar, acompanhar e organizar as atividades do estagiário; 
2. Oferecer ao estagiário condições e meios adequados para a realização de seu trabalho; 
3. Garantir a integridade física e moral do aluno enquanto estiver estagiando; 
4. Manter contato com o Coordenador de Estágio do Curso de Medicina Veterinária quando 

necessário. 
 

Compete ao Estagiário 
1. Escolher o local de realização do estágio; 
2. Preparar a documentação exigida pela PUC Minas; 
3. Desenvolver as atividades programadas no plano de estágio e seguir o cronograma 

proposto; 
4. Redigir relatórios de atividades de estágio (deve ser entregue no final de cada semestre); 
5. Entregar os relatórios e a documentação exigida dentro dos prazos determinados. 

 
O Colegiado do Curso de Medicina Veterinária, em acordo com as normas estabelecidas 

neste documento, elaborado pela professora Margaret Yuriko Saiki – Coordenadora de Estágio 
Supervisionado do curso de Medicina Veterinária, determina que a partir desta data, estas 
regras sejam oficializadas. 

 
Poços de Caldas, 27 de outubro de 2007. 
 
 

Prof. Moacir Leomil Neto 
Coordenador do Curso de Medicina Veterinária 
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