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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS - CCA

DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA E DESENVOLVIMENTO RURAL 

PLANO DE ENSINO
2023.1

Consulte também o PROGRAMA DE ENSINO: https://dzdr.cca.ufsc.br/programas-de-ensino/
I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA

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

ZOT7002 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 360 360

Fase: 10ª Créditos: 20 Caráter: Obrigatória

II. HORÁRIO
TURMAS TEÓRICAS TURMAS PRÁTICAS

Não se aplica

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

IV. OBJETIVOS

Que permita ao acadêmico:
● Confrontar-se com o ambiente de trabalho na forma tradicional, isto é, vivenciar os diferentes setores 

da  empresa  e  aprender  diversos  processos  por  meio  de  perguntas  ou  prática,  substituindo 
parcialmente a função de um funcionário, ou;

● Elaborar/receber  um projeto  para  desenvolver  em determinado  ponto  do processo produtivo  para 
avaliar seu conhecimento, sua capacidade de adaptação, sua aptidão em propor melhorias ou propor 
novas tecnologias, para que seja possível demonstrar seu potencial, ou; em comum acordo com a 
concedente  (empresa  ou  instituição),  elaborar  um projeto  de  caráter  científico-tecnológico  para  o 
desenvolvimento de um produto e/ou processo, ou ainda, para avaliar um processo industrial com 
intuito de propor melhoria ou otimização técnico-econômica do mesmo.

V. 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.

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

VII. AVALIAÇÃO
Avaliação do período de estágio supervisionado pelo supervisor;
Avaliação geral do estágio supervisionado pelo orientador;
Avaliação do relatório final e do vídeo do estágio supervisionado pelo orientador;
Avaliação do relatório final e do vídeo do estágio supervisionado pelo coordenador de estágios do curso.

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



TODAS AS ENTREGAS DE RELATÓRIOS E VÍDEO SERÃO OBRIGATORIAMENTE PELA PLATAFORMA MOODLE, 
CONFORME A ORIENTAÇÃO DO PROFESSOR. 
Todo o aluno deverá observar o disposto no Art. 18 da RN nº 140/2020/CUn, de 21 de julho de 2020, que trata 
sobre o redimensionamento de atividades acadêmicas da UFSC, suspensas excepcionalmente em função do 
isolamento social vinculado à pandemia de COVID-19.

VIII.  CRONOGRAMA 

DATA ASSUNTO
06/03 a 
22/05

Período  para  desenvolver  o  estágio  supervisionado  e  realizar  a  gravação  do  vídeo   na 
concedente.

22/05 a 
05/06

Período sugerido para elaborar o relatório final do estágio supervisionado 

02/06 Entrega dos vídeos via moodle

05/06 a 
12/06

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

12/06 a 
19/06

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

26/06

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

26/06
Entrega  das  FICHAS  DE  AVALIAÇÃO  DO  SUPERVISOR  E  DO  ORIENTADOR  para  o 
COORDENADOR DE ESTÁGIOS DO CURSO. Estas duas fichas deverão enviadas diretamente 
para o coordenador de estágios

30/06 Exibição do vídeo e roda de conversa com a comunidade sobre o estágio

XI. BIBLIOGRAFIA
IMPRESCINDÍVEL  CONSULTAR  A  RESOLUÇÃO  VIGENTE  SOBRE  ESTÁGIOS  DA  UFSC  E  O  ATO 
NORMATIVO 03/2015/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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