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EDITAL DE SELEÇÃO PARA ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 2022.1 

 

AOS ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA 

EMEVZ - UFBA 
 

1. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ESTÁGIO 

 

O Hospital de Medicina Veterinária Prof. Renato R. De Medeiros Neto (HOSPMEV) 

oferece vagas para o estágio supervisionado obrigatório a ser realizado pelos acadêmicos do 

curso de Medicina Veterinária da Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFBA no 

período 2022.1. 

O objetivo do estágio supervisionado obrigatório é possibilitar aos estudantes o 

desenvolvimento de competências inerentes da atividade profissional, dentro das 

especificidades disponíveis nos setores do HOSPMEV, acompanhando as atividades para 

complementação de sua formação acadêmica. 

O período de inscrição ocorrerá entre os dias 31 de janeiro a 18 de fevereiro de 2022. 

Não serão aceitas inscrições após o referido período. 

A carga horária exigida é de 470h. O estudante poderá indicar até três opções de setores 

de estágio, para cumprimento dessa carga horária.  

O período mínimo de estágio deverá ser de 30 dias. 

O supervisor do estágio será definido pela coordenação de cada setor do HOSPMEV, a 

depender da demanda. 

A contemplação do período solicitado pelo estudante dependerá da demanda de cada 

setor, seguindo as normas de biossegurança contra COVID-19. 

O estágio poderá ter início a partir de 07 de março de 2022. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO 

 
 

ESTUDANTES DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DA UFBA 
 

 

▪ Formulário de solicitação de estágio (ANEXO I); 

▪ Cópia da Carteira de vacinação contra raiva (ou titulação de anticorpos), influenza, 
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Difteria, tétano (DT) e COVID-19. A comprovação da vacinação contra febre 

amarela também será requerida para o estágio no SASE. Em casos de não vacinação, 

o termo de responsabilidade deverá ser assinado (ANEXO II), exceto contra COVID-

19. 

▪ Os documentos deverão ser enviados para o e-mail mev155@ufba.br. 

▪ Os estudantes da UFBA terão suas inscrições homologadas, quando cumpridos os pré-

requisitos para a realização do estágio de acordo com a Resolução do Estágio Curricular 

Supervisionado (MEV155), como consta no § 3º Os estudantes necessariamente deverão 

ter concluído todos os outros componentes curriculares para sua matrícula, com exceção 

do componente curricular MEVA20 – Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II), que 

será realizado no mesmo semestre, ou quando deliberado  o deferimento da solicitação de 

quebra de pré-requisito pelo Colegiado.

mailto:estagiosemevz@ufba.br
mailto:estagiosemevz@ufba.br
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3. SETORES E NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS 

 

Setor Coordenador(a) e-mail Número de vagas 

Clínica Médica de Pequenos Animais (CMPA) Mv. Júlia Liger julia.liger@gmail.com 
2 

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais (CCPA) Prof. Francisco Dórea francisco.dorea@ufba.br 
6 alunos por mês 

Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária (RAOV) Prof. Marcos Chahoulb chalhoub@ufba.br 6 

Laboratório de Infectologia Veterinária (LIVE) Profa Flaviane flaviane.alves@ufba.br 

1 

 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular (LBCM) Bióloga Sabrina sabrina.lambert@ufba.br                    2 

Laboratório de Bacterioses (LABAC) Profa Melissa melissahp@ufba.br 
              1 

Laboratório de Viroses (LAVIR) Profa. Nadia nadia.rossi@ufba.br  

1 

Laboratório de Pesquisas Micológicas (LAPEMIC) Profa. Monica monica.mattos@ufba.br           

         1 

mailto:julia.liger@gmail.com
mailto:chalhoub@ufba.br
mailto:flaviane.alves@ufba.br
mailto:sabrina.lambert@ufba.br
mailto:melissahp@ufba.br
mailto:nadia.rossi@ufba.br
mailto:monica.mattos@ufba.br
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Laboratório de Doenças Parasitárias (LDPA) Profa. Rosângela  rouzeda@ufba.br 2 (20h/semana) 

Setor de Anestesiologia Veterinária Profa Vivian hiroshi@ufba.br 

vivian.fernanda@ufba.br 

 

3 

Setor de Animais Silvestres e Exóticos (SASE) Mv. Leane leanegondim@gmail.com 2 Vet 

1 Bio 

1 Zootec 

A cada 2 meses 

(março e abril/ maio e 

junho) * se o SASE 

estiver funcionando 

no prédio atual. 

Diagnóstico por imagem (DPI) Profa. Catherina cmuramoto@ufba.br 
      1 aluno por mês 

mailto:hiroshi@ufba.br
mailto:vivian.fernanda@ufba.br
mailto:leanegondim@gmail.com
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4. REGRAS PARA A REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO POR ÁREA 

Clínica Médica de Pequenos Animais (CMPA) 

 

Normas para a realização do estágio: 

• O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça, camisa e jaleco de manga 

comprida (com o nome do aluno), da cor branca. 

• Sapato fechado da cor branca. 

• Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta), estetoscópio e termômetro 

pessoais. 

• O horário de estágio disponível é entre 8:00 às 17:00 h com 1 hora de intervalo 

para o almoço, sendo que os horários de entrada, almoço e saída poderão sofrer 

reajuste de acordo com a rotina da CMPA. O horário referente a escala de fim de 

semana, será determinado após início do estágio. 

 

Plano de trabalho CMPA: 

• Acompanhamento de atendimentos clínicos. 

• Coleta de exames laboratoriais. 

• Acompanhamento em realização de exames de imagem (RX e USG). 

• Acompanhamento de ECG. 

• Cuidados de enfermagem com animais em Day Hospital. 

• Aplicação de medicações, alimentação, colocação de acesso intravenoso, 

acompanhamento de fluidoterapia. 

 

Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais (CCPA) 

 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ Horário de estágio: 7:30 às 16:30 horas com 1 hora de intervalo para o almoço (40 

horas semanais). 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta conforme área de atuação: 

• Clínica cirúrgica: Calça, camisa e jaleco de manga comprida (com o nome do 

aluno), da cor branca e sapatos brancos. 

• Centro cirúrgico: Pijama verde, sapato fechado branco tipo crocs. 

✓ Materiais pessoais necessários: caneta (azul ou preta), estetoscópio e termômetro 
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digital. 

 

Plano de trabalho CCPA: 

• Acompanhamento de atendimentos clínico-cirúrgico. 

• Acompanhamento da rotina transcirúrgica. 

• Auxílio em procedimentos cirúrgicos. 

• Acompanhamento de coleta de materiais para exames laboratoriais. 

• Acompanhamento da rotina com cuidados de enfermagem no pré e pós- 

operatório. 

• Acompanhamento em realização de exames de imagem (RX e USG). 

 

 

Laboratório de Infectologia Veterinária (LIVE) 
 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓  O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça comprida, sapato fechado 

e jaleco de manga comprida (com o nome do aluno). 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta) e livro ATA. 

✓ O horário do estágio disponível é entre 8:00 às 17:00 h com 1 hora de intervalo para 

o almoço. 

 
 

Plano de trabalho LIVE: 

 

• Treinamento em boas práticas de laboratório; 

• Acompanhar as avaliações clínicas e colheitas de amostras biológicas feitas pela 

equipe do Ambulatório de Leishmanioses Zoonóticas/LIVE; 

• Acompanhar o processamento e armazenamento das amostras biológicas; 

• Participar da realização da extração de DNA das amostras biológicas; 

• Participar da realização da PCR para detecção da L. infantum e co-infecções; 

• Participar da realização do isolamento de Leishmania sp. em meio de cultivo 

específico; 

• Participar das reuniões semanais do grupo de pesquisa. 

 
 

Laboratório de Biologia Celular e Molecular (LBCM) 
 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça, camisa, sapato fechado e 
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jaleco branco de manga comprida 

✓ Cada estagiário deve portar um livro ATA onde deverá ser registrado todo o trabalho 

desenvolvido no laboratório enquanto da sua permanencia no mesmo. 

✓ O horário do estágio disponível é entre 7:00 às 16:00 h com uma hora de intervalo 

para o almoço. O LBCM não funciona nos finais de semana. 

 

Plano de trabalho LBCM: 

• Acompanhamento de atividades de pesquisa e extensão na área de biologia 

molecular desenvolvidas no laboratório. 

• Processamento de amostras diversas (Extração de DNA, RNA, 

quantificação, preparo de diluições, etc) para diagnóstico molecular. 

• Realização de PCR e eletroforese para diagnóstico molecular de doenças de 

rotina (extensão HOSPMEV) ou para desenvolvimento de pesquisa. 

• Preparo de soluções envolvidas nos procedimentos e técnicas utilizadas no 

laboratório. 

• Auxílio na preparação de laudos. 

• Participação obrigatória em reuniões do laboratório para 

apresentação/discussão de artigos científicos e atividades desenvolvidas no 

LBCM, semanalmente. 

 
 

Laboratório de Bacterioses (LABAC) 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça, camisa e jaleco de manga 

comprida (com o nome do aluno). 

✓ Sapato fechado. 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta) e livro ATA 

✓ O horário do estágio disponível é entre 7:30 às 16:30 h com 1 hora de intervalo para 

o almoço. 

 
 

Plano de trabalho LABAC: 

• Registro de entrada de amostras clínicas 

• Preparo de meios de cultura e demais reagentes para processamento de exame  bacteri

ológico 

• Lavagem, esterilização e preparo de materiais gerais para utilização  diagnóstica 

• Processamento de amostras para exame bacteriológico e TSA 
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• Acompanhamento de sorologias para leptospirose 

• Acompanhamento de manutenção de culturas de Leptospira spp. para   utilização no 

método de soroaglutinação microscópica com antígenos vivos 

• Participação nos seminários internos do laboratório 

Laboratório de Viroses (LAVIR) 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça comprida, sapato fechado e 

jaleco de manga comprida. 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta) e livro ATA. 

✓ O horário do estágio disponível é entre 8:00 às 17:00 h com 1 hora de intervalo       

para o almoço 

 
Plano de trabalho LAVIR 

 

• Treinamento em biossegurança; 

• Preparar de materiais   (desinfecção e autoclavação) para realização de 

experimentos e práticas de rotina; 

• Acompanhar o processamento e armazenamento das amostras biológicas; 

• Realizar provas diagnósticas de identificação dos principais vírus que  acometem 

animais de companhia, de produção e silvestres; 

• Preparo de soluções envolvidas nos procedimentos e técnicas utilizadas no 

laboratório; 

• Participação das reuniões científicas com apresentação de artigos relacionados à área. 

 
Laboratório de Pesquisas Micológicas (LAPEMIC) 

 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓  O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça comprida, sapato fechado 

e jaleco de manga comprida da cor branca. 

✓ Cada estagiário deverá portar caneta azul e livro ATA onde deverá registrar todo 

o trabalho desenvolvido durante a sua permanencia.  

✓ O horário do estágio disponível é entre 8:00 às 17:00 h, exceto no turno 

vespertino de sexta-feira. O laboratório não funciona finais de semana. 
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Plano de trabalho LAPEMIC 

 

• Treinamento em biossegurança; 

• Preparo de materiais e soluções utilizadas nos procedimentos 

laboratoriais; 

• Acompanhar o processamento e armazenamento das amostras biológicas; 

• Realizar as provas diagnósticas de identificação dos principais fungos que 

acometem os animais; 

• Participação das reuniões científicas do laboratório. 

 

 

Laboratório de Doenças Parasitárias (LDPA) 
 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓  O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça comprida, sapato fechado 

e jaleco de manga comprida. 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta) e livro ATA. 

✓ O horário do estágio disponível é entre 8:00 às 17:00 h com 1 hora de intervalo para 

o almoço. 

 
 

Plano de trabalho LDPA: 

 

• Treinamento em boas práticas de laboratório; 

• Preparo de soluções envolvidas nos procedimentos e técnicas utilizadas no 

laboratório. 

• Acompanhamento das técnicas de diagnóstico parasitológico realizadas pelo 

LDPA. 

• Lavagem, esterilização e preparo de materiais gerais para utilização 

diagnóstica 

• Auxílio na preparação de laudos. 

• Participação obrigatória em reuniões do laboratório para apresentação/discussão 

de artigos científicos e atividades desenvolvidas semanalmente no LDPA. 

 

 

Anestesiologia Veterinária 
 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça comprida, sapato 

fechado, camisa e jaleco de manga comprida, todos da cor branca. 
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✓ Pijama cirúrgico da cor verde claro (sem estampas) e sapato emborrachado 

branco, para uso no ambiente cirúrgico. 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta), estetoscópio e termômetro 

pessoais. 

✓  O estágio será realizado semanalmente nos períodos matutino e vespertino 

(08:00 às 17:00h), havendo extensão do turno para acompanhamento de casos, 

conforme disponibilidade do estagiário. 

 

Plano de trabalho Anestesiologia Veterinária: 

• Acompanhamento da consultas pré-anestésicas e determinação do risco 

anestésico-cirúrgico; 

• Avaliação pré-anestésica e interpretação de exames laboratoriais; 

• Administração de medicamentos, acesso venoso e arterial; 

• Acompanhamento dos procedimentos de sedação e anestesia nas diferentes 

espécies; 

• Monitoração de pacientes anestesiados; 

• Acompanhamento da recuperação pós-anestésica e estabelecimento da 

terapia analgésica; 

 

• Participação na discussão de casos clínicos. 

 

 
Setor de Animais Silvestre e Exóticos (SASE) 

 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ Poderão ser selecionados alunos de Medicina Veterinária, Zootecnia e Biologia 

para o estágio no Setor; 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça comprida e fechada (não 

rasgada), blusa composta, sapato fechado, jaleco ou scrub/ pijama cirúrgico, por 

medida de biossegurança, não sendo aconselhado uso de cabelo solto, grandes 

brincos ou argolas e adornos; 

✓ Uso obrigatório de máscara; 

✓ Apresentar cateira de vacinação atualizada contra Raiva, Hepatite B, Difteria e 

Tétano (DT), Febre Amarela e Influenza, COVID (2 doses); 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta), estetoscópio   e termômetro 
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pessoais, EPI (luvas de procedimento, luva mucambo, máscara). 

✓ O horário do estágio é de 7:00 às 13:00. 

 

✓ O SASE atualmente não está funcionando nos finais de semana.  

 

Plano de trabalho SASE: 

• Acompanhamento de atendimentos clínicos;  

• Coleta de material biológico para realização de exames laboratoriais;  

• Acompanhamento para contenção em realização de exames de imagem (RX e USG) ; 

 

• Cuidados de enfermagem com animais em internamento/dia; 

• Elaboração e preparação de dietas (nutrição), bem como controle de consumo ; 

• Cuidados diários   de manejo   (alimentação, ambientação, enriquecimento 

ambiental); 

• Manutenção (organização e limpeza) do local de trabalho; 

• Acompanhamento de cirurgias;  
 

• Apresentação de caso clínico/tema correlato em reunião on-line. 

 

Setor de Imagem (DPI) – Serviço de radiologia 
 

 

Normas para a realização do estágio: 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça, camisa/camiseta e jaleco 

da cor branca  de manga comprida (com o nome do aluno). 

✓ Sapato fechado. 

✓ O horário do estágio disponível é entre 8:00 às 17:00 h de segunda a sexta-feira 

das, com 1 hora de intervalo para o almoço. 

 

Plano de trabalho DPI: 

• O funcionamento do serviço de ultrassonografia ainda permanece incerto durante 

o primeiro semestre de 2022. Os exames ultrassonográficos poderão ser 

realizados esporadicamente ou rotineiramente caso seja possível o retorno das 

atividades; 

• Acompanhamento da realização de exames radiográficos (identificação dos 

pacientes, posicionamento, técnica, projeções, edição de imagem, impressão e 

envio para análise); 
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• Acompanhamento da elaboração dos relatórios de exames radiográficos; 

• Auxílio na contenção   de pacientes, especialmente para os exames 

ultrassonográficos; 

• Auxílio na chamada e acompanhamento dos pacientes dos setores do hospital 

ao setor de imagem. 

• Manutenção da ordem local e limpeza das mesas e calhas deposicionamento; 

• Registro dos procedimentos em planilhas do setor; 

• Auxílio nas anotações das alterações e na digitação de informações, quando 

solicitado. 

 
Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária (RAOV) 

 

 

Normas para a realização do estágio: 

 

✓ O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta: calça, camisa e jaleco de manga 

comprida, da cor branca. Sapato fechado da cor branca. Em caso de viagem a campo 

deverá levar macacão e bota de borracha de cano longo. Centro cirúrgico: Pijama 

verde, sapato fechado branco tipo crocs. 

✓ Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta), estetoscópio e termômetro 

pessoais. 

✓ O horário do estágio é de 7:00 às 16:00 com 1 hora de intervalo para o almoço. Em 

caso de viagem a campo o horário vai depender da atividade a ser realizada. 

 
Plano de trabalho RAOV: 

• Acompanhamento de atendimentos clínicos-reprodutivos e clínicos-obstétricos. 

• Coleta de exames laboratoriais. 

• Acompanhamento de atendimentos e auxílio em procedimentos cirúrgico- 

reprodutivos e cirúrgicos-obstrétricos. 

• Acompanhamento da rotina com cuidados de enfermagem no pré e pós-operatório 

dos casos obstétricos e reprodutivos. 

• Acompanhamento em realização de exames de imagem - ultrassonografia. 

• Aplicação de medicações, colocação de acesso intravenoso e acompanhamento 

de fluidoterapia. 

• Acompanhamento de atividades de pesquisa na área de Reprodução Animal e 

Obstetrícia Veterinária. 

• Lavagem, esterilização e preparo de materiais gerais para utilização no Setor. 

• Participação das reuniões semanais do grupo de estudo em Reprodução Animal 
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(GERA). 

 

5. RESULTADO DA SELEÇÃO 

 
O resultado da seleção dos estagiários será divulgado no site da Escola de Medicina 

Veterinária da UFBA (http://www.emevz.ufba.br/) até dia 28/02/2022.  

Qualquer dúvida sobre o resultado ou documentação, os estudantes do curso de 

Medicina Veterinária da EMEVZ-UFBA deverão entrar em contato com o Setor de 

estágio da EMEVZ (mev155@ufba.br).  

 

 

6. ORIENTAÇÕES ADICIONAIS 

 
Caso seja interesse do(a) estudante, a declaração do estágio deverá ser solicitada 

ao supervisor do estágio. 

O(a) estudante deverá seguir as recomendaçãoes do Ministério da Saúde para 

prevenção da COVID-19 tais como uso obrigatório de equipamentos de proteção 

individual - EPIs (máscara com ou sem protetor facial). O(a) estudante que apresentar 

qualquer sintoma susgestivo de COVID-19 deverá comunicar imediatamente ao seu 

supervisor de estágio. 

http://www.emevz.ufba.br/)
mailto:mev155@ufba.br
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ANEXO I 

 

Solicitação de Estágio Supervisionado Obrigatório 

Setores do Hospital Veterinário - UFBA 

 
 

Eu, , número de matrícula 

  , CPF , RG , e-mail 

  , telefone de contato e 

endereço   , 

estudante regularmente matriculado(a) na disciplina Estágio Supervisionado Obrigatório da Universidade 

  , venho solicitar estágio supervisionado 

obrigatório: 

 
Para os setores do HOSPMEV: 

 
Opção 1 

Setor do estágio: 

Nome do supervisor do estágio: 

E-mail do supervisor do estágio: 

Período: Total de horas: 

Opção 2 

Setor do estágio: 

Nome do supervisor do estágio: 

E-mail do supervisor do estágio: 

Período: Total de horas: 

Opção 3 

Setor do estágio: 

Nome do supervisor do estágio: 

E-mail do supervisor do estágio: 

Período: Total de horas: 

 
 

 
Salvador, / /      
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ANEXO II 

 
 

Termo de Responsabilidade 

 

 

Por este termo, eu, abaixo assinado, após receber informações e orientações a respeito dos 

riscos de aquisição e transmissão de doenças transmissíveis durante as minhas atividades na área 

de Medicina Veterinária, declaro estar ciente da possibilidade de prevenção destas doenças 

através da realização de vacinas específicas informadas pelo EDITAL DE SELEÇÃO      PARA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO 2022.1 do Hospital de Medicina 

Veterinária Prof. Renato R. De Medeiros Neto (HOSPMEV), responsabilizo-me por todos os 

riscos a que ficarei exposto quando não imunizado(a). 

Desta forma, isento o HOSPMEV e a Escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da 

UFBA de quaisquer problemas que a falta de imunização possa vir a trazer para minha saúde 

ocupacional. 
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