
 

 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 
COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA VETERINÁRIA 

                                       

RESOLUÇÃO CCGMV Nº 001, DE 06 DE JULHO DE 2020. 

 
Aprova Plano Emergencial de Estágio 
Obrigatório para o Curso de Graduação em 
Medicina Veterinária.  

 
 
  O Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Universidade 

Federal de Lavras, no uso de suas atribuições regimentais,  

 

CONSIDERANDO a Portaria nº 188 do Ministério da Saúde, de 3 de 
fevereiro de 2020; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 232 da Reitoria da UFLA, de 18 de março de 
2020; 
 
CONSIDERANDO a Lei Federal n° 11.788, de 25 de Setembro de 2008, que 
dispõe sobre o estágio de estudantes; 
 
CONSIDERANDO a Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, que dispõe 
sobre a substituição das aulas presenciais por aulas em meios digitais, 
enquanto durar a situação de pandemia do novo coronavírus - Covid-19, e 
revoga as Portarias MEC nº 343, de 17 de março de 2020, nº 345, de 19 de 
março de 2020, e nº 473, de 12 de maio de 2020; 
 
CONSIDERANDO o parecer do CNE 05/2020, homologado em 1º de junho 
de 2020, que dispõe sobre Reorganização do Calendário Escolar e da 
possibilidade de cômputo de atividades não presenciais para fins de 
cumprimento da carga horária mínima anual, em razão da Pandemia da 
COVID-19; 
 
CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 473, de 12 de Dezembro de 2018, 
que dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da Universidade 
Federal de Lavras; 

 



 

 

CONSIDERANDO a Resolução CEPE n° 059, de 14 de Maio de 2020, que 
dispõe sobre a realização de atividades letivas de graduação referentes ao 
primeiro semestre letivo de 2020;  
 
CONSIDERANDO a Portaria PRG n° 090, de 19 de Maio de 2020, que 
dispõe sobre normas específicas de adaptação ao Estudo Remoto 
Emergencial ao primeiro semestre letivo de 2020;  
 
CONSIDERANDO o Memorando Circular nº 251/2020 - PRG, que solicita 
encaminhamento de ato regulatório para os novos planos de estágio dos 
cursos de graduação presenciais da UFLA; e 
 
CONSIDERANDO o que foi deliberado em sua reunião realizada em 
25/06/2020,  

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Aprovar, na forma do Anexo, Plano Emergencial para realização do Estágio 

Obrigatório do curso de graduação em Medicina Veterinária. 

 

Art. 2º O Plano de Estágio tem vigência para o primeiro semestre letivo de 2020 e 

enquanto durar as restrições para atividades presenciais impostas pela pandemia de 

COVID-19. 

 

 

 

 

Suely de Fátima Costa 

Presidente do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária  



 

 

ANEXO 

 
PLANO EMERGENCIAL DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PARA O CURSO DE MEDICINA 

VETERINÁRIA 

 

Curso Medicina Veterinária 

Componente Curricular Estágio Supervisionado – PRG107 

Carga Horária Teórica: 68 horas; Prática: 408 horas 

 

1. PRÁTICA ADOTADA 

De acordo com o Artigo 6º da Portaria PRG/UFLA Nº 090 de 19 de maio de 2020, informamos 

que o Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária – CCGMV/UFLA, em reunião 

realizada em 18/06/2020, deliberou por considerar atividade complementar de graduação, 

modalidade experiência profissional, as atividades vivenciais supervisionadas desenvolvidas pelos 

alunos no Hospital Veterinário e/ou em outros setores funcionais do DMV, e/ou em outro 

Departamento da UFLA que compreendam atividades relacionadas com a atuação do Médico 

Veterinário, permitindo assim o aproveitamento de horas de Atividade Vivencial para 

complementar as horas de Estágio Obrigatório, desde que cumpridas, no máximo, 18 meses 

antes da solicitação de aproveitamento.  

 

OBJETIVOS DO ESTÁGIO 

Entende-se por estágio curricular supervisionado o período de vivência, em qualquer área da 

Medicina Veterinária, escolhida pelo estudante, que propicie ao mesmo adquirir experiência 

profissional específica e que contribua de forma eficaz, para a sua absorção pelo mercado de 

trabalho. Enquadram-se neste tipo de atividade as experiências de convivência em ambiente de 

trabalho, o cumprimento de tarefas com prazos estabelecidos, o trabalho em ambiente 

hierarquizado e com componentes cooperativos ou corporativistas, dentre outras.  

O objetivo é proporcionar ao estudante a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 

acadêmicos em situações da prática profissional clássica, possibilitando-lhe o exercício de 

atitudes em situações vivenciadas e a aquisição de uma visão crítica de sua área de atuação 

profissional.  

 

2. METODOLOGIAS 

Será considerada, enquanto durar a situação de pandemia causada pelo novo Coronavírus - 

Covid-19, a situação excepcional como segue:  



 

 

1- As Atividades Vivenciais a serem aproveitadas devem ter sido realizadas presencialmente e 

compatíveis com conhecimentos adquiridos durante o curso de Medicina Veterinária;  

2- O discente deverá apresentar relatório das atividades desenvolvidas durante o período de 

Atividade Vivencial e declaração do orientador, juntamente com os demais documentos 

necessários para aproveitamento de carga horária de estágio;  

3- É facultado ao estudante o aproveitamento de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária 

destinada ao Estágio Obrigatório, advindas de Atividades Vivenciais;  

4- O aluno deverá estar regularmente matriculado no Componente Curricular Estágio Obrigatório - 

PRG107 para que possa fazer a solicitação; e  

5- A carga horária de Atividade Vivencial para aproveitamento deverá ter sido cumprida no prazo 

máximo de até 18 meses anteriores à data da solicitação. 

 

INFRAESTRUTURA E MEIOS DE INTERAÇÃO COM AS ÁREAS E CAMPOS DE ESTÁGIO 

Não se aplica. 

 

3. AMBIENTES DE INTERAÇÃO ONDE SE DARÃO AS PRÁTICAS DO CURSO 

Não se aplica. 

 

4.  FORMAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO ESTÁGIO 

O registro e a avaliação do estágio serão de acordo com a RESOLUÇÃO CCGMV Nº 001, DE 

13 DE MAIO DE 2016 (em anexo), porém com adequações nos artigos: 

 

Art. 15 O TCC deverá ser entregue diretamente à banca, para defesa, em 3 (três)vias 

impressas, no mínimo 7 (sete) dias letivos antes da defesa, excluindo-se os sábados, domingos e 

feriados. O discente também deverá fazer o upload do TCC no SIP com sete dias de antecedência 

da defesa.  

 

Considerando a suspensão das atividades presenciais na UFLA, ao invés de “O TCC deverá 

ser entregue diretamente à banca, ...”O TCC deverá ser enviado por email institucional à 

banca. 

 

Art. 16 O TCC será submetido à defesa com avaliação por banca examinadora.  

 

§ 1º Para apresentação oral do TCC o aluno terá um tempo compreendido entre 30 (trinta) e 40 

(quarenta) minutos.  



 

 

§ 2º Após a apresentação cada membro da banca examinadora terá um tempo máximo de 30 

(trinta) minutos para arguição e sugestões referentes ao TCC, sendo facultado ao estudante igual 

tempo para resposta.  

§ 3º A apresentação será aberta a toda a comunidade acadêmica.  

§ 4º O presidente da banca poderá, a seu critério, autorizar ou não a manifestação de membros 

da plateia durante a defesa e arguição.  

 

Considerando a suspensão das atividades presenciais na UFLA a defesa com avaliação por 

banca examinadora poderá ser realizada por webconferência. 

 

Lavras, 25 de junho de 2020. 

 


