
O que é o Estágio Supervisionado

É um componente curricular obrigatório (MEV155) que 

possibilita ao estudante contato com a realidade prática da 

profissão e o desenvolvimento de habilidades, sob 

supervisão de um profissional 

Estágio Supervisionado
Escola de Medicina Veterinária da UFBA

Curso: Medicina Veterinária

Quais documentos são necessários?

Dicas importantes!!!!

Quando posso solicitar o estágio?

Após a aprovação em todos os componentes 

curriculares necessários para o término dos créditos 

da graduação, com exceção do MEVA20 - Trabalho 

de Conclusão do Curso II (TCCII). Encaminhe sua 

solicitação para o e-mail mev155@ufba.br

✓ Formulário de Solicitação do Estágio, exceto para 

HOSPMEV e CDP

✓ Cópia da Carteira de vacinação contra raiva (ou 

titulação de anticorpos), influenza, difteria e tétano (DT)

✓ Em casos de não vacinação, termo de responsabilidade 

assinado

Qual a carga horária total 

exigida? 459h

Como saber sobre o aceite do estágio?

Será enviada a carta de aceite para o e-mail do 

supervisor informado no formulário de solicitação do 

estágio. O aceite será divulgado via e-mail do 

estudante 

Quem pode supervisionar o estágio?

Médicos veterinários ou profissionais de 

nível superior de áreas afins

Existe limite para locais de estágio?

Não. A UFBA fornece seguro de vida para os

estudantes durante o estágio obrigatório. Acesse os

links apolice_01820001723012434.zip ou

apolice_01820001364012235.zip.

❖ Para estágio no HOSPMEV e CDP, seguir 

as orientações publicadas em Edital

❖ Para Instituições externas será firmado um 

Termo de Compromisso. Você só pode 

iniciar o estágio após as assinaturas

O que fazer ao finalizar o estágio?

O relatório de estágio preenchido pelo 

estudante deverá ser enviado ao e-mail 

mev155@ufba.br

Antes de iniciar seu estágio, consulte o Regulamento do Estágio 

Supervisionado

Todos os documentos referentes ao Estágio encontram-se 

disponíveis no site http://www.emevz.ufba.br/documentos-

legislações

Se for de interesse do 

estudante o certificado do 

estágio deverá ser 

solicitado ao supervisor

Preciso fazer seguro de vida?

Informações Gerais

• As orientações referem-se aos procedimentos para 

o estágio supervisionado dos estudantes do curso 

de medicina veterinária da EMEVZ 

• Não é responsabilidade da coordenação indicar ou 

garantir o estágio para o estudante

Qual o procedimento para iniciar?
Sim. O estudante pode escolher até três 

locais.

O formulário de avaliação com 

a nota final deverá ser assinado 

e carimbado pelo supervisor e 

encaminhado ao e-mail 

mev155@ufba.br ou entregue 

em envelope lacrado no CEAG 
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