
INSCRIÇÃO PARA ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

OBRIGATÓRIO NOS SETORES DO HOSPMEV-UFBA, 

PERÍODO 2020.1 

 

 

DATA DE INSCRIÇÃO: 09/10/2019 a 04/11/2019 

 

Obs: Não serão aceitas inscrições após o referido período 

 

 
1. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO: 

 

 



 Formulário de inscrição preenchido (ANEXO I)

 Cópia do RG

 Comprovante de matrícula do semestre corrente (assinado pelo coordenador do 

colegiado).

 Declaração de provável concluinte (assinada pelo coordenador de colegiado).

 Histórico escolar
 

 Solicitação de estágio assinada pelo coordenador de estágio da instituição.

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

 

*Informamos que os pedidos de estágio devem vir através da sua Instituição (setor 

de estágio) em papel timbrado assinado e carimbado. Vale acrescentar, as vagas serão 

priorizadas para os alunos da UFBA, seguidas para os alunos das demais Instituições de 

Ensino Superior públicas, e depois privadas. 

 
2. DOCUMENTOS A SEREM ENTREGUES NO 1º DIA DE ESTÁGIO: 

 

 

 Carta de apresentação do aluno emitida pelo setor de estágio da Instituição.

 Termo de compromisso em três vias, assinado pelo diretor ou coordenador de 

estágio e pelo aluno, com espaço para assinaturas do diretor da unidade 

(HOSPMEV) e supervisor/orientador do estágio no setor escolhido (que será 

 Cópia da carteira de vacinação completa atualizada (principalmente para raiva, 

tétano, influenza, difteria, febre amarela e doenças endêmicas). 

mailto:estagiosemevz@ufba.br


informado após período de seleção).

 Formulário de avaliação já preenchido com o nome do orientador (que será 

informado após período de seleção).

 Cópia da apólice de seguro contra acidentes pessoais (não é carteira de plano de 

saúde).

 Resultado de titulação para raiva recente (menos de um ano).

 Declaração individual informando que o aluno é concluinte do curso e está 

realizando estagio obrigatório.

 
*Os documentos deverão ser entregues, em mãos, ao coordenador de estágio do 

setor escolhido pelo aluno no dia de início do estágio. 

 
3. 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 do estágio é de 8:00 às 17:00 com 1 hora de intervalo para o almoço. 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 

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).

 

Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais (CCGA) 
 

 

Normas para a realização do estágio: 
 

 

 O estagiário deverá trajar a seguinte vestimenta conforme área de atuação: (1) 

Para atendimento clínico usar macacão ou jaleco (cor branca ou verde piscina), 

bota de borracha ou sapato fechado; (2) Para o centro cirúrgico usar pijama 

cirúrgico (verde piscina), gorro, máscara e bota de borracha limpa ou sapato 

fechado.

 Material próprio de utilização diária: Estetoscópio; Termômetro; Luvas de 

procedimento.



 O horário do estágio é de 8:00 às 17:00 com 1 hora de intervalo para o almoço. O 

horário referente a escala de fim-de-semana, será determinado após início do 

estágio.

 
Plano de trabalho (CCGA): 

 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 Análises Clínicas (LAC) 

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 do estágio é de 8:00 às 17:00 com 1 hora de intervalo para o almoço. O 

horário referente a escala de fim-de-semana, será determinado após início do 

estágio.

 
Plano de trabalho LAC: 

 Participação supervisionada na rotina laboratorial e atividades do banco de 

sangue; 

 Coleta de exames laboratoriais; 

 Acompanhamento de pacientes/casos vinculados ao banco de sangue e/ou 

Laboratório; 

 Participação ativa nas reuniões clínicas. 

 

Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) 



 

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).

 Ter vestimenta adequada para realização de necropsia: pijama ou macacão e 

galocha.

 Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta)

 Ter vacinação antirrábica atualizada com titulação.

 O horário do estágio é de 8:00 às 17:00 com 1 hora de intervalo para o almoço.

 
 

Plano de trabalho LPV: 

 Acompanhamento da rotina de necropsia

 Acompanhamento da leitura dos exames histopatológicos

 Ter disponibilidade para possíveis saídas a campo

 Acompanhamento do processamento dos materiais desde o recebimento até a 

confecção das lâminas

 Assistir as aulas e atividades de estudo do laboratório

 
 

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 é de 8:00 às 17:00 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 

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

 Cada estagiário deve portar um livro ATA.

 O horário do estágio é de 7:00 às 16:00 com 1 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) para 

diagnóstico molecular. 

 Realização de PCR e eletroforese para diagnóstico molecular de doenças de 

rotina (extensão) ou para desenvolvimento de pesquisa. 

 Preparo de soluções envolvidas nos procedimentos e técnicas utilizadas no 

laboratório. 

 Auxilio na preparação de laudos. 

 Participação obrigatória em reuniões do laboratório para 

apresentação/discussão de artigos científicos e atividades desenvolvidas no 

LBCM, semanalmente. 

 
Laboratório de Doenças Parasitárias (LDPA) 

 

 

Normas para a realização do estágio: 

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

comprida com o nome do acadêmico.

 Sapato fechado.



 Dispor de botas ou galocha para possíveis atividades em campo.

 Cada estagiário deve portar caneta (azul ou preta) e caderno ATA para registro de 

todas as atividades.

 O horário do estágio é de 8:00 às 17:00 com uma hora de intervalo para o almoço.

 
 

Plano de trabalho LDPA: 
 

 

 Acompanhamento e realização dos principais testes coproparasitológicos 

para as diversas espécies animais. 

 Acompanhamento e realização de parasitológicos de raspado cutâneo. 

 Acompanhamento e realização de pesquisa de hemoparasitos. 

 Acompanhamento das viagens de campo que objetivam controle de 

nematódeos gastrintestinais em pequenos ruminantes. 

 Participação das reuniões científicas com apresentação de artigos 

relacionados à área. 

 
Laboratório de Protozoários Coccídios (LPC) 

 

 

Normas para a realização do estágio: 

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

manga comprida com o nome do acadêmico.

 Cada estagiário deverá dispor de um jaleco branco de manga comprida para uso 

exclusivo no cultivo celular.

 Uso obrigatório de sapato fechado.

 Cada estagiário deverá registrar as atividades desenvolvidas com caneta (azul ou 

preta) em caderno ATA.

 O horário do estágio é de 8:00 às 17:00 com uma hora de intervalo para o almoço.

 
 

Plano de trabalho LPC: 
 

 

 Acompanhamento de atividades de pesquisa e de rotina desenvolvidas no 

laboratório. 

 Treinamento em boas práticas de laboratório. 



 Acompanhamento e realização de atividades ligadas aos exames 

sorológicos realizados no laboratório. 

 Acompanhamento das atividades desenvolvidas em cultivo celular. 

 Preparo de soluções envolvidas nos procedimentos e técnicas utilizadas no 

laboratório. 

 Participação obrigatória em reuniões científicas do laboratório para 

apresentação/discussão de artigos científicos e atividades desenvolvidas. 

 

 
 

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 é de 7:30 às 16:30 com 1 hora de intervalo para o almoço.

 
 

Plano de trabalho LABAC: 
 
 

 Registro de entrada de amostras clínicas 

 Coleta de exames laboratoriais 

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

bacteriológico 

 Lavagem, esterilização e preparo de materiais gerais para utilização 

diagnóstica 

 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. 

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 as 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 Micoses (LAPEMIC) 

 

 

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. 

Plano de trabalho LAPEMIC

 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 as provas diagnósticas de identificação dos principais fungos 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.

 
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. 

 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. 

 
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: 

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

comprida (com o nome do aluno), ou scrub, sapato fechado.



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

termômetro pessoais, EPI (luvas de procedimento, luva mucambo, máscara).

 O horário do estágio é de 8:00 às 17:00 com 1 hora de intervalo para o almoço.

 O horário referente a escala de fim-de-semana, será determinado após início do 

estágio.

 
Plano de trabalho SASE: 

 
 

 Acompanhamento de atendimentos clínicos.

 Coleta de exames laboratoriais.

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

 Cuidados de enfermagem com animais em Day Hospital;

 Cuidados diários de manejo (alimentação, ambientação, enriquecimento 

ambiental);

 Aplicação de medicações.

 

Setor de Imagem (DPI) 
 

 

Normas para a realização do estágio: 

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

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

 Sapato fechado.

 O horário do estágio é de segunda a sexta-feira das 8h às 17h ou das 9h às 18h (a 

depender do serviço, radiologia ou ultrassonografia, e a combinar com a 

coordenação no primeiro dia de estágio), com 1 hora de intervalo para o almoço.

 
Plano de trabalho DPI: 

 Acompanhamento da realização de exames ultrassonográficos; 

 Acompanhamento da realização de exames radiográficos (identificação dos 

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

e envio para análise); 

 Acompanhamento da elaboração dos relatórios de exames ultrassonográficos; 

 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 de posicionamento; 

 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 

(GERA). 

 



4. 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 15/11/2019. 

Os alunos selecionados deverão entrar em contato com o Setor de estágio da EMEVZ para 

confirmação do estágio pelo e-mail estagiosemevz@ufba.br. 
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ANEXO I 

 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1. DADOS DO ALUNO: 

Nome: 

Rg: 

Cpf: 

Endereço: 

Tel: 

Cel (whatsapp): 

E-mail: 

Instituição de ensino: 

Ano de ingresso: 

 
 

2. ÁREA DE INTERESSE DO ESTÁGIO: 

Obs: Marque até 3 opções de áreas de interesse 

 
 

( ) Clínica Médica de Pequenos Animais (CMPA)  

( ) Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais (CCPA) 

( ) Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais (CCGA) 

( ) Laboratório de Análises Clínicas (LAC) 

( ) Laboratório de Patologia Veterinária (LPV) 

( ) Laboratório de Infectologia Veterinária (LIVE) 

( ) Laboratório de Biologia Celular e Molecular (LBCM) 

( ) Laboratório de Doenças Parasitárias (LDPA) 

( ) Laboratório de Bacterioses (LABAC) 



( ) Laboratório de Viroses (LAVIR) 

( ) Laboratório de Micoses (LAPEMIC) 

( ) Laboratório de Protozoários Coccídios 

( ) Setor de Anestesiologia Veterinária 

( ) Setor de Animais Silvestres e Exóticos (SASE) 

( ) Setor de Imagem**: ( ) RADIOLOGIA ( ) ULTRASSONOGRAFIA 

(    )  Reprodução Animal e Obstetrícia Veterinária – RAOV 

 
 

*O orientador será definido pela coordenação de cada setor, a depender da demanda. 

** No Setor de Imagem, marcar se o interesse é por ambos os serviços (radiologia e 

ultrassonografia) selecionando os dois parênteses, ou se apenas em um deles (marcar com 

X apenas no serviço de interesse). 

 
3. PERÍODO DE INTERESSE: 

 

 

O estágio terá início apenas a partir do dia 20/01/2020. O período mínimo de estágio 

deverá ser de 30 dias, carga horária mínima de 8h/dia. 

Indicar duas opções de período do estágio (informar meses de interesse). 

Opções de períodos de estágio: 

20 a 31/01/2020 

01 a 28/02/2020 

01 a 31/03/2020 

01 a 30/04/2020 

01 a 30/05/2020 

Exemplo de escolha: 

1ª opção: 20 a 31/01/2020 

2ª opção: 01 a 28/02/2020 

 
 

INDICAÇÃO DOS PERÍODOS DE INTERESSE: 

 
 

Área de interesse 1 (_Informar o setor _) 

1ª opção:   

2ª opção:   

 

Área de interesse 2 (_Informar o setor _) 



1ª opção:   

2ª opção:   

 

Área de interesse 3 (_Informar o setor _) 

1ª opção:   

2ª opção:   

 

A contemplação do período solicitado pelo aluno dependerá da demanda de cada mês 

em cada setor. 

 
 


