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I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

CÓDIGO NOME DA DISCIPLINA NO DE HORAS-AULA SEMANAIS TOTAL DE HORAS-AULA
SEMESTRAISTEÓRICAS PRÁTICAS

ZOT7600 ESTÁGIO INTERMEDIÁRIO 108 108

Fase: 5ª Créditos: 6 Caráter: Obrigatória

II. HORÁRIO
TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS

Não se aplica

III. PROFESSOR (ES) MINISTRANTE (S)
1. Priscila de Oliveira Moraes

IV. PRÉ-REQUISITO (S)

Ato Normativo
01/2020/CCGZOT

Art. 5º. §1.º I

a) A disciplina possui carga horária mínima de 90 horas (108 horas-aula) e tem como
pré-requisito a aprovação em 50 créditos de disciplinas obrigatórias do currículo pleno do
curso de Zootecnia, sendo equivalente à 5ª fase do curso.
b) Poderá ser desenvolvida em período não letivo (intervalo compreendido entre o fim
e o início de um período letivo, caracterizado como férias escolares,) ou durante o período
letivo.

V. EMENTA
Estágio para formação pré-profissional em estabelecimentos que desenvolvam atividades relacionadas à
Zootecnia.

VI. OBJETIVOS

1. Permitir ao aluno a vivência orientada no campo profissional em área de seu interesse.
2. Proporcionar a possibilidade de conhecer a realidade de setor componente da Cadeia de Produção
Animal em seus meios e fins.
3. Proporcionar amadurecimento crítico que permita ao aluno confrontar os conhecimentos teóricos com a
realidade profissional.

VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Concepções e objetivo do estágio;
Organização e dinâmica do estágio;
Habilidade e competências do Zootecnista;
Mercado de trabalho;
Pesquisa e Extensão;
Ciência e tecnologia na produção animal;
Relatório final.

https://dzdr.cca.ufsc.br/programas-de-ensino/


VIII. METODOLOGIA
Desenvolver atividades supervisionadas por um profissional designado pela concedente do estágio. Elaboração
do relatório final sobre as atividades desenvolvidas, contemplando críticas e sugestões.

IX. AVALIAÇÃO
Avaliação do período de estágio supervisionado pelo supervisor (PESO 3);
Avaliação geral do estágio supervisionado pelo orientador (PESO 2);
Avaliação do relatório final do estágio supervisionado pelo orientador (PESO 3);
Avaliação do relatório final do estágio supervisionado pela Comissão de Estágio (PESO 2).

Média final ≥ 6,0 (seis).
Não há prova de recuperação.

X.  CRONOGRAMA
Obs-Este cronograma é um modelo sugestivo para o estudante que vai cumprir o estágio durante o período letivo

cursando 12 horas semanais, porém há possibilidade de cumprir o período de estágio durante o recesso escolar que
antecede o semestre avaliativo, respeitadas as datas de entrega do relatório final e fichas de avaliação.

DATA ASSUNTO
12 ª semanas
25/08 a 17/11

Período para desenvolver o estágio supervisionado na concedente.

12ª - 14ª
semana

03/11 a 17/11

Período sugerido para elaborar o relatório final do estágio supervisionado.

14ª- 15ª
semana

01/12 a 08/12

Período sugerido para avaliação/correção do relatório final do estágio supervisionado pelo
ORIENTADOR.

15ª - 16ª
semana

08/12 a 15/12

Período sugerido para elaborar a versão definitiva do relatório final do estágio supervisionado.

até o final da
16ª semana

15/12

Entrega do RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO para o COORDENADOR DE
ESTÁGIOS DO CURSO. O arquivo deverá ser postado no Fórum da disciplina em 2 vias, uma no
formato Word e outra no formato pdf. Não é necessária a entrega de cópia física (impressa).

até o final da
16ª semana

15/12

Entrega das FICHAS DE AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR E DO ORIENTADOR para o
COORDENADOR DE ESTÁGIOS DO CURSO. Estas duas fichas deverão ser entregues pelo
Professor Orientador do Estágio ao Coordenador de Estágios do Curso.

XI. BIBLIOGRAFIA

IMPRESCINDÍVEL CONSULTAR A RESOLUÇÃO VIGENTE SOBRE ESTÁGIOS DA UFSC E O ATO
NORMATIVO 01/2020/CCGZOT disponíveis no site http://www.cursodezootecnia.cca.ufsc.br/

.....................................................

Ass. do Professor

Aprovado na Reunião do Colegiado do Depto em ___/___/___

.......................................

Ass. Chefe do Depto.
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