
 1 

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FACULDADE DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO INTERNO DO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Prudente - SP 

2019 

 

 

 



 2 

O Regulamento Interno do Curso de Medicina Veterinária possui o 

objetivo de proporcionar a política de ensino, pesquisa e extensão do curso. 

Segue o disposto no regulamento em vigência no curso de medicina 

veterinária. 

 

CAPÍTULO I 

 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1o. Este Regulamento Interno está e sempre deverá estar de pleno 

acordo com o Estatuto da Unoeste, com o Regimento Geral da Unoeste e com 

as normas instituídas pelo Ministério da Educação. 

Art. 2o. Este Regulamento tem por objetivo normatizar os critérios aos 

quais deverão se submeter o Corpo Administrativo, o Corpo Docente e o Corpo 

Discente do Curso de Medicina Veterinária da Unoeste, no que se refere à 

política de ensino, pesquisa e extensão, conforme está previsto no Artigo 2o, 

parágrafo 1o, incisos I, IV e V do Estatuto da Unoeste e no Artigo 3o e 136 do 

Regimento Geral da Unoeste. 

Parágrafo Único. O Curso de Medicina Veterinária corresponde a um 

dos Departamentos congregados pela Unoeste. 

 

CAPÍTULO II 

DA MATRÍCULA 

Art. 3o. As matrículas são semestrais, conforme prazo estabelecido no 

Calendário Escolar, mediante prova de quitação da tesouraria. 

Art. 4o. O aluno poderá requerer dispensa de disciplinas quando houver 

semelhança de programa e equivalência de carga horária, em relação a 

disciplinas já cursadas em programas de outros cursos de Medicina Veterinária 

ou cursos afins reconhecidos pelo MEC. 

Art. 5o. O período de adaptação, para alunos transferidos de outros 

cursos, é de no máximo dois termos. 

Art. 6o. O número de disciplinas a serem cursadas pelo aluno transferido 

é de, no máximo, o número de disciplinas ofertadas no período para o qual foi 

designado mais duas, sem que haja coincidência de horário. 

Art. 7o. É concedido ao aluno o direito de trancamento da matrícula, em 

caso de interrupção temporária de seus estudos, desde que o requerente não 
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possua débitos para com a Universidade e não esteja cursando o primeiro 

termo do Curso. 

Art. 8o. É direito do aluno ou da Unoeste requerer cancelamento da 

matrícula, quando houver descumprimento do Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais por três meses consecutivos. 

 

CAPÍTULO III 

DO CURSO 

Art. 9º. O Curso de Medicina Veterinária se destina a alunos que tenham 

concluído o segundo grau, ou estudo equivalente, e que se coloquem em uma 

das seguintes situações: 

I. aprovação no Processo Seletivo de Provas para o Curso de 

Medicina Veterinária ou curso afim; 

II. pedido de transferência de outros Cursos de Medicina Veterinária 

ou cursos afins; 

III. dispensa de processo seletivo, para candidatos portadores de 

diploma registrado de curso superior, quando da existência de 

vagas; 

IV. matrícula de alunos que abandonaram o Curso, cancelaram ou 

trancaram sua matrícula por período inferior a dois anos; 

V. aluno estrangeiro, amparado por convênio cultural do Brasil com 

outros países, condicionando-se à classificação no processo 

seletivo da instituição para o Curso de Medicina Veterinária. 

Art. 10°. O Currículo Pleno que congrega as disciplinas do Curso de 

Medicina Veterinária da Unoeste visa a formação de profissional eclético, apto 

a atuar nas diferentes atividades do campo profissional, tal qual está previsto 

nas diretrizes curriculares recomendadas pela Comissão de Especialistas de 

Ensino da Medicina Veterinária. Congregando; horas de atividade de ensino e 

horas de estágio curricular e horas de atividades complementares de acordo 

com a grade curricular em vigência; 

Art. 11°. O Curso de Medicina Veterinária da Unoeste visa: 

I. formação diplomada do profissional Médico Veterinário 

generalista, crítico, reflexivo, ético, responsável, 

comprometimento com o bem estar animal e com a proteção do 
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meio ambiente, competente e apto ao raciocínio lógico para a 

interpretação de sinais clínicos, exames laboratoriais e 

anatomopatológicos, visando a correta instituição de diagnósticos, 

tratamentos e medidas profiláticas das principais enfermidades 

que acometem os animais, bem como projetar, executar e 

gerenciar planos agropecuários, de produção e beneficiamento de 

alimentos e de saúde pública dentro das mais modernas técnicas 

de produção e planejamento, propiciando o saber nas diferentes 

vertentes que compõem esta profissão. 

II. interagir com a comunidade da região de Presidente Prudente, 

por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, com vistas ao 

desenvolvimento social e humanístico, econômico, intelectual e 

técnico da população; 

III. proceder à pesquisa científica voltada para o desenvolvimento 

tecnológico das atividades profissionais e outras afins. 

Art. 12°. Findo o Curso de Medicina Veterinária, a Universidade concede 

aos concluintes o Título de Médico Veterinário, perante juramento e desde que 

tenham cumprido integralmente seus contratos de prestação de serviços 

educacionais. 

Art. 13°. Mediante requerimento e perante pelo menos duas 

testemunhas, pode ser conferido grau de Médico Veterinário ao concluinte que 

não colou grau na data marcada. 

 

CAPÍTULO IV 

DO CORPO ADMINISTRATIVO 

Art. 14°. O Corpo Administrativo Interno do Curso de Medicina 

Veterinária é composto por: 

I. Diretor; 

II. Coordenador Acadêmico; 

III. Responsável pelas atividades de Extensão; 

IV. Responsável pelas atividades de Pesquisa; 

V. Responsável Clínico do Hospital Veterinário; 

VI. Responsável Administrativo do Hospital Veterinário; 

VII. Responsáveis das Disciplinas. 
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VIII. Órgãos de Apoio: 

a) Colegiado do Curso 

b) Núcleo Docente Estruturante - NDE 

c) Núcleo de Agrárias de Formação e Desenvolvimento Docente-
NADEP 

d) Núcleo de Avaliação das provas 

 

Art. 15°. Compete ao Diretor: 

I. chefiar o Curso de Medicina Veterinária; 

II. elaborar, alterar e fazer cumprir as determinações deste regulamento; 

III. analisar e definir procedimentos de adaptação e dispensa de disciplinas 

para alunos transferidos de outros Cursos; 

IV. avaliar e aprovar ou não os pedidos de regime excepcional; 

V. assinar certificados de conclusão de curso ou atividades de sua 

competência; 

VI. designar os membros do Corpo Administrativo, bem como substitutos, 

perante aprovação por membro da Reitoria; 

VII. aprovar ou não qualquer alteração física, pessoal ou conjuntural 

proposta pelos Responsáveis Clínico e Administrativo, que visem manter 

e/ou aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital 

Veterinário; 

VIII. dirigir, administrar e fiscalizar todas as atividades do Curso de Medicina 

Veterinária, supervisionando o cumprimento do planejamento didático-

pedagógico e outras atividades do Corpo administrativo e docente; 

IX. manter a disciplina entre os integrantes do Curso de Medicina 

Veterinária; 

X. advertir, repreender, suspender e recomendar à Reitoria da Unoeste a 

dispensa de professores e funcionários, sob sua responsabilidade, que 

se enquadrem nos critérios previstos nos artigos 128 a 130 do 

Regimento Geral da Unoeste; 

XI. propor à Reitoria a contratação, desligamento ou substituição do pessoal 

docente; 

XII. colaborar com os demais órgãos universitários; 
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XIII. manter a Reitoria e demais órgãos administrativos competentes 

informados sobre a situação de funcionamento dos diversos setores que 

congregam o Curso de Medicina Veterinária; 

XIV. deferir ou indeferir pedidos dos Docentes de afastamento parcial das 

atividades escolares com fins de Pós-Graduação, “ad referendum” da 

Pró-reitoria Acadêmica. 

XV. deferir ou indeferir pedidos de alunos de novas avaliações quando de 

falta na prova parcial ou bimestral ou solicitar a avaliação de cada caso 

junto ao Colegiado do curso. 

XVI. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Pró-reitoria de 

Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) e Comitê Assessor de 

Pesquisa Institucional (CAPI) em atividades de ensino, pesquisa e 

extensão,  

 

Art. 16°. Compete ao Coordenador Acadêmico do Curso: 

I. coordenar as disciplinas do Curso de Medicina Veterinária, 

visando a integração de seus planos de ensino, para perfeita 

organização e execução do planejamento didático-pedagógico; 

II. elaborar, alterar e fazer cumprir as determinações deste 

regulamento; 

III. determinar os horários de aulas e outras atividades didáticas do 

Curso; 

IV. providenciar condições ótimas ao bom andamento de todas as 

disciplinas do Curso de Medicina Veterinária; 

V. ouvir, analisar reivindicações do Corpo Docente, Discente e 

Administrativo e funcionários de apoio; 

VI. advertir, repreender, suspender e recomendar à Direção do Curso 

de Medicina Veterinária da Unoeste a dispensa de professores e 

funcionários, sob sua responsabilidade, que se enquadrem nos 

critérios previstos nos artigos 128 a 130 do Regimento Geral da 

Unoeste; 

VII. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Pró-
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Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) e Comitê 

Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 17°. Compete ao Responsável de Extensão 

I. coordenar as atividades de Extensão do Curso de Medicina 

Veterinária, visando a integração entre as diferentes áreas da 

Instituição; 

II. estimular nos docentes e discentes a participação em projetos de 

extensão já cadastrados e a criação e cadastramento de novos 

projetos; 

III. convocar alunos quando necessário para participação em projetos 

institucionais; 

IV. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Pró-

Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) e Comitê 

Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 18°. Compete ao Responsável de Pesquisa 

I. coordenar as atividades de pesquisa do Curso de Medicina 

Veterinária, visando a integração entre as diferentes áreas da 

Instituição; 

II. estimular nos docentes e discentes a participação em projetos de 

pesquisa já cadastrados e a criação e cadastramento de novos 

projetos; 

III. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Pró-

Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) e Comitê 

Assessor de Pesquisa Institucional (CAPI) em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 19°. Compete ao Responsável Clínico do Centro de Especialidades 

Veterinário – CEV: 
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I. elaborar, alterar e fazer cumprir as determinações deste 

regulamento; 

II. dirigir, administrar e fiscalizar todas as atividades do CEV, 

supervisionando o cumprimento do planejamento didático-

pedagógico no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão 

executados pelo Corpo administrativo, Docente e Discente desta 

unidade do Curso de Medicina Veterinária; 

III. providenciar condições ótimas ao bom andamento de todas as 

Práticas Hospitalares dentro do CEV; 

IV. zelar pela qualidade técnica do serviço prestado à comunidade 

pelo CEV desta Universidade; 

V. advertir, repreender, suspender e recomendar à Direção do Curso 

de Medicina Veterinária da Unoeste a dispensa de professores e 

funcionários, sob sua responsabilidade, que se enquadrem nos 

critérios previstos nos artigos 128 a 130 do Regimento Geral da 

Unoeste; 

VI. sugerir á Direção qualquer alteração física, pessoal ou conjuntural 

para manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo 

CEV; 

VII. elaborar, implantar e zelar pela execução bem-sucedida de 

projetos sociais que atendam os interesses da coletividade; 

VIII. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Pró-

Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) e 

Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 

(CPDI) em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 20°. Compete ao Responsável Administrativo do Centro de 

Especialidades Veterinário - CEV:  

I. dar sugestões e fazer cumprir as determinações deste 

Regulamento; 

II. zelar pela conservação das instalações físicas do CEV; 

III. zelar pela guarda e bom funcionamento dos equipamentos 

locados no CEV; 
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IV. sugerir à Direção qualquer alteração física ou conjuntural para 

manter e aprimorar a qualidade dos serviços prestados pelo CEV; 

V. advertir, repreender, suspender e recomendar à Direção do Curso 

de Medicina Veterinária da Unoeste a dispensa de professores e 

funcionários, sob sua responsabilidade, que se enquadrem nos 

critérios previstos nos artigos 128 a 130 do Regimento Geral da 

Unoeste ou frente ao comprometimento da qualidade do serviço; 

 

Art. 21°. Compete aos Responsáveis das Disciplinas: 

I. dar sugestões e fazer cumprir as determinações deste 

Regulamento; 

II. providenciar o Plano de Ensino e Cronograma da disciplina que 

lhe é de responsabilidade, nos moldes determinados pela Direção 

e Coordenação do Curso e entregar na primeira semana de aula 

aos alunos; 

III. estabelecer metodologias ativas adequadas ao conteúdo e 

objetivos previstos no Plano de Ensino, assim como elaborar 

Planos de Aula; 

IV. fazer cumprir o Plano de Ensino da disciplina pela qual é 

responsável; 

V. estabelecer critérios de ensino, avaliações, adaptações, 

recuperação especial, dependências e avaliação de 

aprendizagem; 

VI. enviar as provas ao núcleo de avaliação, conforme determinação 

da Coordenação do Curso; 

VII. analisar pedidos de novas provas para alunos que, por motivo 

justo, perderam a avaliação parcial e/ou bimestral e encaminhar o 

caso à Direção do Curso para deliberação final; 

VIII. zelar pelas vistas e revisões de prova; 

IX. informar à secretaria o desempenho de seus alunos, através de 

notas e controle de frequência. 

X. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso 

de Animais (CEUA), Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), Pró-

Reitoria de Extensão e Ação Comunitária (PROEXT) e 
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Coordenadoria de Pesquisa e Desenvolvimento Institucional 

(CPDI) em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 22°. O Colegiado do Curso de Medicina Veterinária, segundo a 

Resolução n° 01 de 10 de agosto de 2012, é o órgão de função consultiva e 

deliberativa do curso para assuntos relacionados ao ensino, à pesquisa e à 

extensão em conformidade com as diretrizes da Instituição. O Colegiado do 

Curso será integrado por: 

I. Coordenador do Curso, que atuará como seu presidente; 

II. Representante do Corpo Docente, em número mínimo de quatro e 

cada qual seu suplente sendo os representantes oriundos dos 

diferentes núcleos que se seguem: 

III. pelo representante do Núcleo de Medicina Veterinária Preventiva e 

Saúde Pública, que congrega as seguintes disciplinas: Epidemiologia 

e Saneamento; Parasitologia Veterinária; Enfermidades Parasitárias; 

Enfermidades Infectocontagiosas; Zoonoses e Saúde Pública; 

Higiene e Inspeção; Medicina Veterinária Preventiva; Tecnologia dos 

Produtos de Origem Animal; 

IV. pelo representante do Núcleo de Produção Animal, que congrega as 

seguintes disciplinas: Economia e Administração Rural; 

Forragicultura e Pastagens; Nutrição Animal; Bovinocultura de Corte; 

Equideocultura; Bovinocultura de Leite; Avicultura; Suinocultura; 

Aquicultura; Extensão Rural; Ovinocultura e Caprinocultura; 

Melhoramento Animal; 

V. pelo representante do Núcleo de Ciências Básicas, que congrega as 

seguintes disciplinas: Anatomia dos Animais Domésticos, 

Bioestatística Aplicada; Bioquímica Aplicada; Citologia; Introdução à 

Medicina Veterinária; Biofísica Aplicada; Ciências do Ambiente; 

Ciências Humanas e Sociais; Histologia e Embriologia; Metodologia 

do Trabalho Científico; Microbiologia Veterinária; Fisiologia 

Veterinária; Genética Animal; Imunologia Veterinária; Farmacologia 

Veterinária; Anatomia Topográfica e Radiológica.; 

VI. pelo representante do Núcleo de Medicina Animal, que congrega as 

seguintes disciplinas: Patologia Animal Geral; Patologia Animal 
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Especial; Anestesiologia Veterinária; Diagnóstico por Imagem; 

Semiologia Veterinária; Toxicologia Veterinária; Patologia Clínica 

Veterinária; Ornitopatologia; Patologia Cirúrgica Veterinária; Técnica 

Cirúrgica; Ginecologia e Obstetrícia Veterinária; Fisiopatologia da 

Reprodução do Macho; Fisiopatologia da Reprodução da Fêmea; 

Deontologia e Medicina Legal; Terapêutica Veterinária; Clínica 

Médica de Pequenos Animais; Clínica Médica de Grandes Animais; 

Prática Hospitalar em Clínica Médica de Pequenos Animais; Prática 

Hospitalar em Clínica Médica de Grandes Animais; Prática Hospitalar 

em Cirurgia de Pequenos Animais; Prática Hospitalar em Cirurgia de 

Grandes Animais; Prática Hospitalar em Reprodução Animal; Prática 

Hospitalar em Apoio Diagnóstico; Estágio Supervisionado; 

VII. Representante do Corpo Discente, em número de dois e cada qual 

um suplente; 

 

§ 1o – Os membros do Colegiado de Curso serão escolhidos da seguinte 

forma: 

I. os representantes docentes serão escolhidos pelo Coordenador de 

Curso, que atenderá critérios de engajamento no exercício da 

representação; 

II. os representantes discentes serão indicados através do órgão de 

representação dos alunos, quando houver, ou por seus pares, dentre os 

alunos que tenham cumprido pelo menos dois semestres ao qual estão 

vinculados 

§ 2o –Para as reuniões do Colegiado observar-se-á: 

I. O Colegiado do Curso reunir-se-á em 2(duas) reuniões ordinárias por 

semestre durante o ano letivo, previamente agendadas, e 

extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, 

convocado pelo seu Coordenador ou por 2/3 (dois terços) de seus 

membros, sempre em horário de trabalho dos membros na instituição; 

II. A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias deverá ser feita 

por escrito e individualmente, nela constando a pauta dos trabalhos; 

III. As deliberações serão tomadas pela maioria simples de votos dos 

presentes, cabendo ao Presidente, além do voto normal, o de qualidade; 
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IV. As atas das reuniões do Colegiado de Curso serão lavradas por um 

secretário “ad hoc” designado dentre os membros do colegiado, 

devendo nelas conter os pareceres emitidos e, após sua aprovação, 

serem arquivadas na respectiva coordenação de curso com livre acesso 

aos membros; 

V. O membro cuja ausência ultrapassar duas reuniões sucessivas, 

ordinárias ou extraordinárias, perderá seu mandato, desde que as 

justificativas apresentadas não sejam aceitas pelo Colegiado. 

§ 3o - Os Responsáveis dos Núcleos serão designados pelo Diretor do 

Curso, com mandato de 2 (dois) anos e os representantes discentes de um 

ano, podendo haver recondução. 

§ 4o – O Colegiado do Curso tem por objetivo principal a melhor 

organização, planejamento e integração do Currículo, visando o eficiente 

desenvolvimento da proposta pedagógica do Curso; 

§ 5o - Compete ao Colegiado do Curso: 

I. Funcionar como órgão consultivo e deliberativo, assessorando na 

coordenação e orientação das atividades do curso; 

II. Cumprir e fazer cumprir as normas da Graduação em sua totalidade; 

III. Fixar diretrizes e orientações científicas e didáticas para o curso; 

IV. Avaliar as atividades de ensino ministrado nos componentes 

curriculares do curso; 

V. Propor e aprovar, em primeira instância, alterações no currículo do 

curso, bem como criação e extinção de componentes curriculares; 

VI. Encaminhar à Coordenação Acadêmica solicitação de providências 

que viabilizem o bom funcionamento do curso; 

VII. Planejar, semestralmente, a oferta de componentes curriculares; 

VIII. Articulasse com as Pró-Reitorias de Pesquisa e de Extensão, visando 

a implementação de ações no campo da pesquisa e da extensão; 

IX. Deliberar sobre solicitações, recursos ou representações de alunos e 

professores; 

X. Atuar diretamente nos programas de avaliação, como participante 

das avaliações da Instituição e do Curso, com vistas à manutenção 

da boa qualidade acadêmica; 
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XI. Julgar os recursos oriundos de questões sobre frequência, provas, 

exames e trabalhos escolares; 

XII. Constituir, dentre seus membros, comissões especiais para estudo 

de assuntos de interesse didático; 

XIII. Opinar e deliberar sobre outras matérias que lhe forem atribuídas, 

bem como sobre casos omissos que se situem na esfera de sua 

competência; 

XIV. Cooperar com os demais órgãos universitários; 

XV. zelar pelo cumprimento das normas da Comissão de Ética no Uso de 

Animais (CEUA) em atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

Art. 23.°O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do Curso de Medicina 

Veterinária composto segundo a Resolução n° 02 de 10 de agosto de 2012, 

constitui-se de um grupo de docentes, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e 

contínua atualização do projeto pedagógico do curso, obedece aos seguintes 

critérios: 

I. constituído pelo Coordenador do curso que o preside; 

II. por um mínimo de 05 professores pertencentes ao corpo docente 

do curso; 

III. ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica 

obtida em programas de pós-graduação stricto sensu; 

IV. ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou 

integral, sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

V. permanência dos docentes por, no mínimo, 03 anos, adotada a 

estratégia de renovações parciais; 

VI. na ausência ou impedimento eventual do Coordenador do Curso, 

a presidência do Núcleo será exercida pelo docente integrante do 

Núcleo que apresente maior tempo na instituição e/ou que seja 

possuidor do título de Doutor. 

VII. Será afastado do NDE, o docente que perder definitivamente o 

vínculo empregatício com a Unoeste. Assumir atividades de 

gestão acadêmica em outra instituição de ensino superior ou 

deixar de cumprir as tarefas inerentes às atribuições do NDE. 
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§ 1o Da organização do NDE 

I. O NDE reunir-se-á em 2(duas) reuniões ordinárias por semestre 

durante o ano letivo, previamente agendadas, e 

extraordinariamente, tantas vezes quantas forem necessárias, 

convocado pelo seu Coordenador ou por 2/3 (dois terço) de seus 

membros, sempre em horário de trabalho dos membros na 

instituição; 

II. A convocação das reuniões ordinárias e extraordinárias deverá 

ser feita por escrito e individualmente, nela constando a pauta dos 

trabalhos; 

III. As deliberações serão tomadas pela maioria simples de votos dos 

presentes, cabendo ao Presidente, além do voto normal, o de 

qualidade; 

IV. As atas das reuniões do NDE serão lavradas por um secretário 

“ad hoc” designado dentre os membros do NDE, devendo nelas 

conter os pareceres emitidos e, após sua aprovação, serem 

arquivadas na respectiva coordenação de curso com livre acesso 

aos membros; 

V. O membro cuja ausência ultrapassar duas reuniões sucessivas, 

ordinárias ou extraordinárias, perderá seu mandato, desde que as 

justificativas apresentadas não sejam aceitas pelo NDE. 

VI. A cessação do vínculo empregatício, bem como afastamentos das 

atividades docentes e ou técnico-administrativas, 

independentemente do motivo, também acarretam a perda do 

mandato no respectivo NDE. 

 

§ 2o Compete ao NDE: 

I. Propor a formulação ou a reformulação do Projeto Pedagógico do 

curso para apreciação e aprovação pelo respectivo Colegiado do 

Curso; 

II. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto Pedagógico 

do curso, propondo as correções que se apresentem necessárias 

à sua integral consecução; 
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III. Estabelecer parâmetros de resultados a serem alcançados pelo 

curso nos diversos instrumentos de avaliação externa como, 

ENADE e similares; 

IV. Definir parâmetros com vistas a apreciar e avaliar os Planos de 

Ensino elaborados pelos Professores do curso, apresentando 

sugestões de melhorias; 

V. Propor alternativas teórico-metodológicas que promovam a 

inovação na sala de aula e a melhoria do processo ensino-

aprendizagem; 

VI. Acompanhar os alunos do curso no desempenho de suas 

atividades acadêmicas e orientá-los quanto as suas dificuldades, 

contribuindo para a fidelização do discente ao curso e à 

instituição; 

VII. Apreciara os instrumentos de avaliação da aprendizagem 

aplicados pelos professores aos discentes do curso, propondo à 

Coordenação do curso as correções que se façam pertinentes; 

VIII. Acessar via Coordenação de curso, os resultados das avaliações 

dos docentes pelos discentes do curso, para apreciação e 

indicação de ações de capacitação docente, quando necessário, 

ao segmento competente; 

IX. Contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do 

curso. 

 

§ 3o Compete ao Presidente do NDE: 

I. Convocar e presidir as reuniões do NDE; 

II. Coordenar as atividades do NDE; 

III. Representar o NDE quando se fizer necessário; 

IV. Cumprir e fazer cumprir as deliberações do NDE. 

 

CAPÍTULO V 

DO CORPO DOCENTE 

Art. 24°. O Corpo Docente do Curso de Medicina Veterinária é 

constituído por professores de comprovada formação profissional, capacidade 

técnica e idoneidade moral. 
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Art. 25°. Cabe aos membros do Corpo Docente: 

I. tomar ciência, respeitar e fazer cumprir as determinações do Estatuto 

da Unoeste, do Regimento Geral e deste Regulamento Interno; 

II. realizar e orientar o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da 

disciplina a qual pertence; 

III. participar ativamente de todas as atividades de ensino, avaliação e 

controle de frequência dos alunos; zelando pelo cumprimento do 

plano de ensino e cronograma de sua disciplina, registrando a 

matéria lecionada; 

IV. proceder vista de provas a todos os alunos e revisão quando for o 

caso, conforme previsão regimental; 

V. responsabilizar-se pela ordem, pelas instalações e equipamentos 

utilizados por si e pelos seus alunos durante o horário a ele 

designado para aula. 

VI. Manter ORCID e Curriculum Vitae documentado e atualizado para 

uso da Direção e Coordenação do Curso, nos moldes determinados 

por estas; 

Art. 26.° A saída do Docente, com fins de Pós-Graduação, deve ser 

requisitada por escrito à Direção do curso, e anexado documento 

comprobatório de aprovação em programa de seleção. 

Art. 27°. O docente a quem for concedida licença para pós-graduação, é 

obrigado a seguir as normas impostas pela Reitoria desta Instituição de Ensino 

Superior; 

Art. 28°. É vedado ao Corpo Docente qualquer tipo de manifestação 

político-partidária, religiosa ou racial para o Corpo Discente. 

 

CAPÍTULO VI 

DO CORPO DISCENTE 

Art. 29°. Constituem o Corpo Discente os alunos regularmente 

matriculados no Curso de Medicina Veterinária. 

Art. 30°. Os membros do Corpo Discente devem estar cientes do 

Calendário Escolar, bem como de suas alterações. 

Art. 31°. São direitos e deveres do aluno aqueles que constam, 

respectivamente, nos artigos 105 e 106 do Regimento Geral da Unoeste. 
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Art. 32°. É direito do aluno ter representação nos órgãos colegiado e no 

Diretório Acadêmico do Curso, tal como consta nos artigos 107 a 110   do 

Regimento Geral da Unoeste. 

 

CAPÍTULO VII 

DO ENSINO 

Art. 33°. As atividades escolares são desenvolvidas de acordo com o 

Calendário Escolar da Unoeste, dentro de regime seriado semestral. 

Art. 34°. O ensino é ministrado na forma de aulas teóricas e/ou práticas 

presenciais e/ou ensino à distância semipresencial com porcentagem de 50% 

ou 100% à distância obedecendo ao planejamento didático-pedagógico 

(Portaria no 4059 de 10 de dezembro de 2004), levando em consideração o 

calendário planejado a cada termo. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA AVALIAÇÃO 

Art. 35°. O aproveitamento escolar é avaliado através de provas 

bimestrais teóricas e/ou práticas, durante o período letivo e eventuais exames, 

sendo o resultado expresso em notas bimestrais e média final que vão de zero 

(0,0) a dez (10,0). 

Art. 36°. A critério do Responsável da Disciplina e de sua equipe, pode 

haver outras modalidades de avaliação diferentes de provas teóricas e/ou 

práticas. 

Art. 37°. A critério do Responsável da Disciplina e de sua equipe, pode 

haver diferentes pesos para diferentes modalidades de avaliação. 

Art. 38°. A nota para aprovação sem exame é de seis (6,0), obtida por 

média aritmética das avaliações procedidas. 

Art. 39°. A nota para aprovação com exame final é de cinco (5,0), obtida 

por média aritmética entre a média parcial e a nota obtida no exame, conforme 

regimento geral e seis (6,0) para os alunos no nono termo. 

Art. 40°. É atribuída nota zero (0,0) ao aluno que no momento da 

avaliação utilizar meio ilícito para a execução da prova. 

Art. 41°. Frente à ausência justificada por meio de atestado médico 

relacionado a doença infectocontagiosa, gestação de risco, internação, 
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acidente de trânsito, tiro de guerra, cirurgias não estéticas, óbito (2 dias) 

parente até 2º grau em avaliação bimestral o aluno deve requerer participação 

na prova repositiva (segunda chamada) segundo as normas vigentes da 

Unoeste.  

§ 1o Nos casos de perda da prova repositiva e exame, o atestado deverá 

ser entregue à secretaria a qual encaminhará à Direção do curso para 

deferimento ou indeferimento.  

§ 2o Casos de ausência justificada que não se enquadrem nos casos 

acima serão encaminhados para avaliação pelo Colegiado do curso.  

§ 3o A vista de prova deverá ser realizada uma semana após a entrega 

das notas no horário de aula e a vista do exame será agendado pelo 

Coordenador do curso. A revisão de prova deverá ser requerida na secretaria.  

Art. 42°. As médias podem ser expressas em números inteiros ou 

números quebrados. 

Art. 43°. A frequência mínima que permite aprovação do aluno, pelo 

critério de faltas, é de setenta e cinco por cento (75%), desde que atingida a 

nota mínima de aprovação. Faltas justificadas por meio de atestado médico 

relacionado a doença infectocontagiosa, gestação de risco, internação, 

acidente de trânsito, tiro de guerra, cirurgias não estéticas, óbito (2 dias) 

parente até 2º grau, devem ser entregues na secretaria a qual encaminhará à 

Direção do curso para deferimento ou indeferimento. 

 

CAPÍTULO IX 

DA DEPENDÊNCIA 

Art. 44°. Dependências devem ser cursadas como disciplinas regulares, 

exceto os alunos que se enquadram dentro do Programa Especial de 

Recuperação-PER, destinado aos alunos reprovados por nota em até duas 

disciplinas do termo anterior e que tenham atingido o mínimo de 75% de 

frequência nas referidas disciplinas (§ 10 e § 20 do art. 62 – regimento geral da 

Unoeste). 

Art. 45°. Alunos que possuem dependências devem ser cadastrados 

primeiramente nestas, caso as referidas disciplinas estejam sendo oferecidas 

no termo que se inicia. 
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Art. 46°. O aluno reprovado em até duas disciplinas pode ser 

matriculado no termo seguinte, excetuando-se aquelas disciplinas que 

correspondam ao mesmo horário de aula e pré-requisitos. 

Art. 47°. O aluno reprovado em mais de duas disciplinas repetirá o 

termo. 

 

CAPÍTULO X 

DA MONITORIA 

Art. 48°. A monitoria compreende atribuições de caráter técnico - 

didático, desenvolvidas por discentes no âmbito de determinada disciplina sob 

orientação direta do respectivo docente, traduzindo-se numa atividade de 

preparação do aluno para a docência e/ou pesquisa, bem como o 

aperfeiçoamento técnico profissional, visando intensificar e assegurar a 

cooperação entre professores e estudantes nas atividades do Curso de 

Medicina Veterinária.  

Art. 49°. Será aberto edital com número de vagas correspondentes as 

disciplinas elencadas e com os critérios de avaliação do aluno. Para 

candidatar-se a monitor de uma disciplina, o aluno deverá preencher os 

seguintes requisitos: 

I. ter sido aprovado com um rendimento satisfatório na mesma e em  

todas as demais que lhe sejam pré-requisitos;  

II. apresentar aptidão para as atividades de ensino e pesquisa; 

III. ter disponibilidade de, no mínimo, 04 (quatro) horas semanais (no 

horário da disciplina ou não), no entanto, caso a disciplina tenha 

aula prática o aluno deverá ter este horário para o exercício da 

monitoria. 

Art. 50°. O monitor é admitido para um período (termo) letivo podendo 

haver renovação, por igual período, mediante proposta do Responsável da 

disciplina, aprovada pelo responsável do curso. 

Art. 51°. A atividade de monitoria não poderá, em nenhuma hipótese, 

prejudicar a grade curricular do aluno. 

Art. 52°. São atribuições do monitor: 
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I. auxiliar o professor no planejamento de aulas e trabalhos 

acadêmicos, inclusive preparando e utilizando recursos 

audiovisuais; 

II. interagir com professores e alunos, visando o desenvolvimento da 

aprendizagem; 

III. organizar e coordenar grupos de estudo; 

IV. orientar alunos que apresentem dificuldade de aprendizado; 

V. auxiliar grupos de alunos envolvidos em pesquisa bibliográfica, 

bem como realizar levantamento e revisão bibliográfica; 

VI. colaborar com o professor em atividades de pesquisa e extensão. 

Art. 53°. É vedado ao monitor o exercício da docência e de quaisquer 

atividades de caráter administrativo e da avaliação do aluno. 

Art. 54°. São obrigações do monitor: 

I. exercer suas tarefas conforme plano de trabalho elaborado 

juntamente com o professor; 

II. cumprir, no mínimo, 4 (quatro) horas semanais de atividades de 

monitoria, conforme horário preestabelecido com o orientador; 

III. apresentar, ao professor orientador, relatório de suas 

atribuições, da orientação recebida e das condições em que 

desenvolveu as suas atividades. 

Art. 55°. Será expedido certificado de exercício de monitoria firmado 

pelo professor da disciplina e pelo Diretor do curso de Medicina Veterinária, em 

favor do estudante que a tenha exercido satisfatoriamente.  

Art. 56°. Perde a função o monitor que não cumprir, satisfatoriamente, 

as atribuições previstas no programa ou apresentar comportamento 

incompatível com as responsabilidades da monitoria.  

Parágrafo único. A perda da função se dá por ato do diretor tendo em 

vista o pronunciamento do Responsável da disciplina. 

 

 

CAPÍTULO XI 

DO PROJETO INTEGRADOR 

 

DA DEFINIÇÃO 
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Art. 57º. O projeto integrador (PI) é uma estratégia de 

ensino/aprendizagem cujo objetivo é proporcionar a interdisciplinaridade entre 

os diferentes assuntos abordados durante o curso de Medicina Veterinária. 

Parágrafo único – o PI será realizado em um ou mais termos do curso 

durante o semestre letivo, que terão outras atividades letivas suspensas 

durante o período de execução do projeto. 

 

DO OBJETIVO 

Art. 58º. O principal objetivo do PI é permitir aos alunos o 

desenvolvimento de raciocínio lógico, liderança e a capacidade de trabalho em 

equipe para identificar problemas reais no âmbito da saúde pública e animal, 

clínica veterinária e proteção ao meio ambiente. 

 

§ 1° - estimular a utilização de conhecimentos gerais e específicos na 

resolução de problemas, na prevenção de doenças, na promoção e reabilitação 

da saúde dos animais, na produção animal e de alimentos, na avaliação de 

bem-estar e no gerenciamento do agronegócio, incluindo ambiental. 

§ 2° - estimular a busca de soluções para problemas complexos e o 

desenvolvimento de um plano de ação para resolução dos problemas 

identificados. 

 

DAS COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

Art. 59º. O PI pretende desenvolver as seguintes competências e 

habilidades nos alunos do curso: Atenção à saúde – por meio da identificação 

dos problemas sanitários e clínicos presentes na unidade alvo da ação; 

Tomada de decisões – pela produção de um plano de ação para diagnóstico e 

proposição de soluções viáveis para os problemas detectados; Comunicação 

– por meio da discussão dos problemas entre o grupo, pela geração de um 

produto escrito com os problemas levantados e as soluções propostas e 

apresentação oral do diagnóstico e soluções propostas; Liderança – pela 

atuação em equipe com a necessária organização e divisão de tarefas; 

Administração e gerenciamento – por meio do gerenciamento de conflitos, 

administração do tempo e informações e pela procura de soluções 
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economicamente viáveis; Educação permanente – por meio da pesquisa das 

soluções viáveis para os problemas levantados. 

 

DA METODOLOGIA 

Art. 60º. Após a identificação da unidade que será alvo da ação, haverá 

uma visita de uma equipe de professores do curso em equipe multidisciplinar, 

indicada pela Direção/Coordenação do Curso para apresentação do projeto ao 

proprietário e levantamento preliminar dos problemas. 

 

Art. 61º. Os alunos, já divididos em grupos farão uma visita guiada ao 

local, para avaliação da situação e levantamento dos problemas por si. 

§ 1° - Haverá reuniões diárias durante a semana com o coordenador do 

projeto para averiguação do andamento e orientação dos alunos. 

§ 2° - Demais docentes do curso, envolvidos com as áreas e disciplinas 

afins estarão disponíveis e de sobreaviso para orientação e direcionamento dos 

grupos. 

§ 3° - Ao final da semana os grupos deverão entregar e apresentar as 

soluções propostas, que serão encaminhadas ao proprietário. 

 

 

DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Art. 62º. Os alunos serão avaliados segundo os seguintes itens: 

participação individual e frequência às atividades; organização e andamento 

das atividades em grupo; identificação total ou parcial dos problemas 

presentes; pertinência das soluções propostas e conteúdo da apresentação 

final do produto. 

§ único – a nota do PI integrará a média final da segunda nota bimestral 

das disciplinas do termo em que está inserido em proporção definida pelo NDE. 

 

 

CAPÍTULO XII 

DAS PRÁTICAS HOSPITALARES  
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O desenvolvimento das Práticas Hospitalares (PH) no curso de Medicina 

Veterinária visa o desenvolvimento das seguintes habilidades previstas nas 

Diretrizes Nacionais Curriculares (DNC). 

a) utilização de diferentes cenários de ensino-aprendizagem permitindo 

ao aluno conhecer e vivenciar situações variadas de vida, da 

organização da prática e do trabalho em equipe multiprofissional; 

b) definição de estratégias pedagógicas que articulem o saber; o saber 

fazer e o saber conviver, visando desenvolver o aprender a aprender, 

o aprender a ser, o aprender a fazer, o aprender a viver juntos e o 

aprender a conhecer que constitui atributos indispensáveis à 

formação do médico veterinário; 

c) valorização das dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no 

aluno e no médico veterinário atitudes e valores orientados para a 

cidadania e para a solidariedade. 

 

Art. 63°. O nono termo é realizado no Hospital Veterinário da Unoeste. 

São oferecidas aos alunos seis modalidades diferentes, a saber: 

I. Prática Hospitalar em Apoio Diagnóstico. 

II. Prática Hospitalar em Clínica Cirúrgica de Grandes Animais. 

III. Prática Hospitalar em Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais. 

IV. Prática Hospitalar em Clínica Médica de Grandes Animais. 

V. Prática Hospitalar em Clínica Médica de Pequenos Animais. 

VI. Prática Hospitalar em Reprodução Animal. 

Art. 64º. As disciplinas do nono termo são oferecidas no sistema de 

módulo, chamados de setores, sendo que cada módulo tem a duração de 21 

dias corridos.  

Parágrafo único:  em consonância com o Regimento Geral da Unoeste, 

alunos com mais de duas dependências não serão considerados aptos a cursar 

as Práticas Hospitalares, salvo as classificadas como PER.  

Art. 65°. Os alunos são avaliados pelos professores da respectiva 

prática hospitalar sob critérios pelos últimos estabelecidos e que serão 

divulgados no primeiro dia de aula em cada setor. 

§ 1° - o desenvolvimento e avaliação das PHs estão embasadas nas 

seguintes determinações das DNC 
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a) Atenção à saúde: [...] Os profissionais devem realizar seus serviços 

dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, tendo em conta que a responsabilidade da atenção à 

saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim, com a resolução 

do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo; 

b) Tomada de decisões: os mesmos devem possuir competências e 

habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as condutas mais 

adequadas, baseadas em evidências científicas; 

c) Comunicação: os profissionais de saúde devem ser acessíveis e 

devem manter a confidencialidade das informações a eles confiadas, 

na interação com outros profissionais de saúde e o público em geral. 

d) Liderança: envolve compromisso, responsabilidade, empatia, 

habilidade para tomada de decisões, comunicação e gerenciamento 

de forma efetiva e eficaz; 

e) Administração e gerenciamento: devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de 

trabalho, dos recursos físicos e materiais e de informação, da mesma 

forma que devem estar aptos a serem empreendedores, gestores, 

empregadores ou lideranças na equipe de saúde; 

f)  Educação permanente: devem aprender a aprender e ter 

responsabilidade e compromisso com a sua educação e o 

treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas 

proporcionando condições para que haja benefício mútuo entre os 

futuros profissionais e os profissionais dos serviços. 

§ 2° - As atividades dos PHs deverão ser desenvolvidas de acordo 

com o Regulamento Interno do Hospital Veterinário da Unoeste. 

Art. 66°. Em cada prática no Hospital Veterinário é atribuída nota 

individual de zero (0,0) a dez (10,0).  

§ 1º - Frente à ausência justificada por meio de atestado médico 

relacionado a doença infectocontagiosa, gestação de risco, internação, 

acidente de trânsito, tiro de guerra, cirurgias não estéticas, óbito (2 dias) 

parente até 2º grau o aluno deve dirigir-se diretamente ao docente responsável 

do setor. 
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§2º - O docente responsável tem autonomia para decidir sobre a 

validade de demais atestados e justificativas, assim como sobre a possibilidade 

e sistema de reposição de faltas e avaliações do setor. 

Art. 67°. São considerados aprovados os alunos com média final igual 

ou superior a seis (6,0) em cada prática no Hospital Veterinário. 

Art. 68°. Aluno com nota final inferior a seis (6,0) é considerado 

reprovado. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DA RECUPERAÇÃO ESPECIAL EM PRÁTICAS HOSPITALARES 

Art. 69.° Alunos reprovados em até duas práticas hospitalares já 

cursadas terão direito a cursar no semestre seguinte, desde que não haja 

sobreposição de datas e carga horária com o Estágio Supervisionado. 

Parágrafo único: Reprova em mais de duas práticas hospitalares 

impede automaticamente o aluno de ir para o estágio. 

Art. 70°. A recuperação especial consta em cumprimento integral da 

carga horária da disciplina, de todas as atividades definidas pelo docente 

responsável por ela, inclusive plantões. 

Parágrafo único: o cumprimento da carga horária deve estar de acordo 

com o calendário previamente estabelecido para Estágio Supervisionado, não 

podendo haver sobreposição de atividades. 

Art. 71°. As notas obtidas no regime de recuperação substituem as 

notas anteriores através de alteração simples, feita pelo professor responsável 

pela disciplina. 

 

CAPÍTULO XIV 

DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

Art. 72°. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste em 

pesquisa orientada, relatada sob a forma de um Trabalho de Conclusão de 

Curso, em qualquer área do conhecimento Médico Veterinário, sendo 

conduzidas durante as disciplinas de TCC I e TCC II. 

Art. 73°. Os objetivos gerais do Trabalho de Conclusão de Curso são os 

de propiciar aos alunos do Curso de Graduação em Medicina Veterinária a 
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oportunidade de demonstrar o grau de habilitação adquirido, o aprofundamento 

temático, o estímulo à produção científica, à consulta de bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica. 

Parágrafo único. São aceitos como TCC trabalhos de iniciação 

científica, relatos de caso, estudo de caso e estudo retrospectivo. 

Art. 74°. Os responsáveis pelas disciplinas de Trabalho de Conclusão de 

Curso são escolhidos dentre os professores com título de Mestre ou Doutor e 

experiência comprovada em pesquisa, por nomeação pelo Diretor do Curso. 

Parágrafo único. Ao Responsável do Trabalho de Conclusão de Curso 

compete: 

I. elaborar, semestralmente, o calendário de todas as atividades 

relativas ao Trabalho de Conclusão de Curso, em especial o 

prazo final das defesas; 

II. atender aos alunos sempre que necessário; 

III. convocar, sempre que julgar necessário, reuniões com os 

professores orientadores e alunos; 

IV. indicar professores orientadores para os alunos que não os 

tiverem; 

V. manter arquivo atualizado com os Trabalhos de Conclusão de 

Curso em desenvolvimento; 

VI. providenciar o arquivamento no Hospital Veterinário dos 

Trabalhos de Conclusão de Curso aprovados de forma digital e/ou 

escrita; 

VII. tomar, no âmbito de sua competência, todas as demais medidas 

necessárias ao efetivo cumprimento deste Regulamento; 

 

DA ORIENTAÇÃO 

Art. 75°. O Trabalho de Conclusão de Curso de Medicina Veterinária, da 

Faculdade de Ciências Agrárias, é desenvolvido sob orientação de um 

professor do Curso de Medicina Veterinária da Unoeste.  

Art. 76°. Cabe ao aluno escolher o professor orientador, devendo, para 

esse efeito, realizar o convite levando em consideração os prazos 

estabelecidos pelo docente responsável pela disciplina. 

§ 10 - Ao assinar o aceite o professor está aceitando orientar o aluno. 
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§ 20 - Poderá o aluno contar com a colaboração de outro professor da 

Unoeste que não o seu orientador ou de profissional que não faça parte do 

corpo docente do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, atuando como 

coorientador, desde que obtenha a aprovação de seu orientador e do 

responsável do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Art. 77°. Na situação em que o aluno não encontre nenhum professor 

que se disponha a assumir a sua orientação, deve procurar o Responsável de 

Trabalho de Conclusão de Curso a fim de que indique um orientador. 

Art. 78°. Cada professor pode orientar, no máximo, 05 (cinco) trabalhos 

de conclusão de curso (TCC) por semestre e todos os professores devem 

orientar pelo menos 01 (um) aluno por ano. 

Art. 79°. A substituição de orientador só é permitida quando outro 

docente assumir formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa 

do professor substituído e do Responsável de Trabalho de Conclusão de 

Curso. 

Parágrafo único. É da competência do Responsável de Trabalho de 

Conclusão de Curso a solução de casos especiais, podendo, se entender 

necessário, encaminhá-lo para análise pelo Diretor do Curso de Medicina 

Veterinária da Unoeste. 

Art. 80°. O professor orientador tem, entre outros, os seguintes deveres 

específicos: 

I. atender sempre que requisitado seus alunos orientados, em 

horário conveniente com seus planos de atividade; 

II. participar das defesas para as quais estiver designado; 

III. assinar, juntamente com os demais membros das bancas 

examinadoras, as fichas de avaliação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso; 

IV. escolher a banca examinadora para cada um de seus orientados; 

V. cumprir e fazer cumprir este regulamento. 

Art. 81°. A responsabilidade pela elaboração do Trabalho de Conclusão 

de Curso é integralmente do aluno, o que não exime o professor orientador de 

desempenhar adequadamente, dentro das normas definidas neste 

Regulamento, as atribuições decorrentes da sua atividade de orientação. 
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Art. 82°. O aluno em fase de realização do Trabalho de Conclusão de 

Curso tem, entre outros, os seguintes deveres específicos: 

I. frequentar as reuniões convocadas pelo Responsável de Trabalho 

de Conclusão de Curso ou pelo seu orientador; 

II. manter contato com o professor orientador para discussão e 

aprimoramento de sua pesquisa; 

III. cumprir o calendário divulgado pelo Responsável de Trabalho de 

Conclusão de Curso para entrega da versão final do Trabalho de 

Conclusão do Curso; 

IV. elaborar a versão final de seu Trabalho de Conclusão de Curso, 

de acordo com o presente Regulamento e as instruções de seu 

orientador e do Responsável de Trabalho de Conclusão de Curso; 

V. comparecer em dia, na hora e no local determinados para 

apresentar e defender o Trabalho de Conclusão de Curso; 

VI. entregar ao Responsável de Trabalho de Conclusão de Curso 

após a defesa em prazo não superior a três dias, 01 (uma) cópia 

corrigida de seu Trabalho de Conclusão de Curso, devidamente 

assinada pelo orientador e pela banca e uma cópia eletrônica da 

versão final, para arquivamento; 

VII. cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 

Art. 83°. O Trabalho de Conclusão do Curso deve ser elaborado 

considerando-se: 

I. na sua estrutura formal, os critérios técnicos estabelecidos pelas 

Normas e Padrões dos Trabalhos Acadêmicos e Científicos da Unoeste; 

§1°: trabalhos que serão encaminhados para publicação e elaborados 

segundo as normas da revista pretendida, obrigatoriamente as normas deverão 

ser anexadas ao final do volume, para conhecimento dos membros da banca. 

II. no seu conteúdo, as finalidades estabelecidas no artigo 72 deste 

Regulamento e a vinculação direta do seu tema com um dos ramos do 

conhecimento da Medicina Veterinária, preferencialmente aqueles identificados 

pelas disciplinas ofertadas no currículo. 

 

Art. 84°. O Trabalho de Conclusão do Curso é defendido pelo aluno 

perante banca examinadora composta pelo professor orientador ou 
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coorientador, que a preside, e por outros 2 (dois) membros, mediante indicação 

do Responsável do Trabalho de Conclusão do Curso. 

§ 10 - Pode fazer parte da banca examinadora um membro escolhido 

entre os professores de outros Cursos da Unoeste ou alunos do Programa de 

Pós-Graduação em Ciência Animal da Unoeste ou outras instituições, com 

interesse na área de abrangência da pesquisa, ou professores de Cursos de 

Medicina Veterinária de outras Universidades, ou pesquisadores de áreas afins 

desde que não gere custos para o curso ou instituição. 

§ 20 – Será aceita a apresentação oral no ENEPE do TCC como 

substitutivo à defesa formal, desde que acompanhada pelo orientador, havendo 

ainda a necessidade de apresentação da versão escrita para a avaliação de 

dois avaliadores. 

§ 30 – estudos de caso poderão ser apresentados na forma de poster em 

data agendada pelo docente responsável pelo TCC II, com banca de avaliação. 

 

Art. 85°. A Banca examinadora somente poderá executar seus trabalhos 

com 3 (três) membros presentes, não podendo 2 (dois) deles serem o 

orientador e o coorientador. 

§ 10 - Não comparecendo algum dos professores designados para a 

banca examinadora, deve ser comunicado, por escrito, do responsável de 

Trabalho de conclusão de curso. 

§ 20 - Não havendo o comparecimento do número mínimo de membros 

da banca examinadora fixado neste artigo, deverá ser marcada nova data para 

a defesa, sem prejuízo do cumprimento da determinação presente no parágrafo 

anterior. 

§ 30 O docente não deve ser designado para um número superior a 10 

(dez) comissões examinadoras por termo, incluindo os de sua orientação. 

 

Art. 86°. As sessões de defesa dos Trabalhos de Conclusão do Curso 

são públicas. 

Art. 87°. O não cumprimento dos prazos de atividades de TCC implicam 

na reprova do aluno na disciplina. 

Art. 88°. Os alunos têm o prazo até 48 (quarenta e oito) horas antes da 

defesa para entregar a cópia impressa de seu trabalho de conclusão de curso a 
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cada docente membro da banca, para que o mesmo possa proceder a sua 

leitura. 

Art. 89°. Na defesa, o aluno tem de 15 (quinze) a 20 (vinte) minutos para 

apresentar seu trabalho e cada componente da banca examinadora até 10 

(dez) minutos para fazer sua arguição, dispondo ainda o discente de outros 10 

(dez) minutos para responder a cada um dos examinadores. 

Art. 90°. A atribuição das notas dá-se após o encerramento da etapa de 

arguição, obedecendo ao sistema de normas individuais por examinador, 

levando em consideração o texto escrito, a sua exposição oral e a defesa na 

arguição pela banca examinadora. 

§10 - A nota final do aluno é resultado da média aritmética das notas 

atribuídas pelos membros da banca examinadora. 

§20 - A nota atribuída ao aluno para o Trabalho de Conclusão do Curso é 

de zero (0,0) a dez (10,0). 

§ 30 - Para a aprovação o aluno deve obter média igual ou superior a 6 

(seis) na média das notas individuais atribuídas pelos membros da banca 

examinadora e receber nota igual ou superior a 6 (seis) dos 2 (dois) membros 

dessa banca que não tiverem participado de sua orientação. 

 

Art. 91°. A banca examinadora, por maioria, após a defesa oral, pode 

sugerir ao aluno que reformule aspectos de seu Trabalho de Conclusão do 

Curso. 

§ 10 - O prazo para apresentar as alterações sugeridas é de no máximo 

3 (três) dias.  

§ 20 – A divulgação da nota final do Trabalho de Conclusão de Curso só 

será realizada após a entrega do mesmo totalmente corrigido de acordo com 

as retificações determinadas pela banca examinadora e com aprovação do 

orientador. 

§ 30 – Será de total responsabilidade do orientador, a verificação das 

correções realizadas pelo aluno para entrega da versão final do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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Art. 92°. A avaliação final, assinada pelos membros da banca 

examinadora, ao final da sessão de defesa e, em caso de aprovação, é 

encaminhada ao docente responsável.  

Art. 93°. Não há recuperação da nota atribuída, sendo definitiva a 

reprovação no Trabalho de Conclusão de Curso. 

§ 10- Se reprovado, fica a critério do aluno continuar ou não no mesmo 

tema de Trabalho de conclusão de curso com o mesmo orientador. 

§ 20- Optando por mudança de tema, deve o aluno reiniciar todo o 

processo para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

 

Art. 94°. Ao aluno cujo Trabalho de Conclusão de Curso tenha sido 

reprovado, é vedada a defesa do mesmo ou de um novo trabalho, qualquer que 

seja a alegação, no termo da reprovação. 

Art. 95°. A versão definitiva do Trabalho de Conclusão de Curso deve 

ser entregue ao responsável, sendo uma cópia encadernada em espiral, 

assinada pela banca e outra em formato eletrônico. 

Art. 96°. A entrega da versão definitiva do Trabalho de Conclusão de 

Curso é requisito para a colação de grau. 

 

CAPÍTULO XV 

DA REALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADO NAS 

DEPENDENCIAS DO CURSO 

 

Art. 97º. Serão aceitos alunos da Unoeste e de outras IES devidamente 

conveniadas para realização de estágio supervisionado junto as dependências 

do curso em condições de acordo com a lei 11788 (25/09/2008). 

§1°: a carga horária máxima semanal deverá ser de 40 horas, havendo 

esquema de folgas e descanso pós plantão noturno ou de finais de semana. 

§2°: os estagiários curriculares supervisionados estarão sujeitos às 

normas previstas para o setor em que estão vinculados, incluindo apresentação 

de seminários. 

 

CAPÍTULO XVI 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
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Art. 98°. O décimo termo do Curso de Medicina Veterinária da Unoeste 

consta de estágio supervisionado a ser cumprido em locais pré-determinados 

pelo Responsável pela Disciplina de Estágio Supervisionado, totalizando a 

carga horária descrita na grade curricular do aluno.  

Parágrafo único – a jornada semanal de estágio seguirá o disposto na 

Lei de estágio 11788 (25/09/2008) a saber, 6 horas diárias, podendo chegar a 8 

horas diárias. 

Art. 99°. O aluno deve realizar, preferencialmente, dois estágios 

externos em locais diferentes e áreas a combinar com o Responsável de 

Estágio Supervisionado. 

Art. 100°. O aluno deve permanecer o período estipulado (data de início 

e término) no Termo de Compromisso e integralizar a carga horária mínima 

necessária de acordo com sua matriz curricular. 

Art. 101°. O desempenho dos alunos no estágio supervisionado externo 

é avaliado pelos professores do Curso de Medicina Veterinária da Unoeste sob 

critérios pelos últimos estabelecidos. 

§1°: os alunos receberão as seguintes notas durante o período de 

estágio: 

I. Pasta de estágio: a ser preenchida pelo supervisor externo, onde 

consta nota individual de zero (0,0) a dez (10,0) e a carga horária 

total cumprida. No caso de realização de estágio em mais de um 

lugar, será calculada a média das notas e a carga horária será 

somada; 

II. o relatório de estágio deverá ser entregue a um professor 

responsável designado pelo Professor responsável pelo Estágio 

Supervisionado. É atribuída nota individual de zero (0,0) a dez (10,0) 

para o relatório.  

 

Art. 102º. Alunos com nota final, a saber: (média das pastas + nota do 

relatório)/2, inferior a seis (6,0) devem repetir o estágio supervisionado. 

Art. 103°. São considerados aprovados os alunos com nota final igual ou 

superior a seis (6,0) no estágio supervisionado externo, que tenham cumprido a 

carga horário mínima necessária e que tenha entregue o relatório corrigido e 

assinado. 
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Art. 104°. São considerados reprovados os alunos que abandonem o 

estágio sem anuência do professor responsável e do Colegiado do Curso, não 

cumpram a carga horária mínima necessária ou não entreguem o relatório final 

corrigido e assinado pela banca. 

Parágrafo único: Alunos reprovados deverão cursar todo o estágio 

supervisionado no semestre seguinte. 

 

Art. 105°. É assegurado aos alunos amparados por prescrições 

estabelecidas em lei, o direito a tratamento excepcional, com dispensa de 

frequência regular, em conformidade com as normas constadas no Regimento 

Geral da Unoeste e a juízo do Diretor. 

Parágrafo único: O aluno que desejar alterar o período ou local do 

estágio já documentado, por quaisquer motivos deverá preencher formulário 

próprio justificando o motivo da alteração desde que tenha cumprido no mínimo 

160 horas naquele local. O formulário será enviado para aprovação do 

Colegiado do Curso,  

 

CAPÍTULO XVII 

DA CARGA HORÁRIA PARA CADA ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

Dispõe sobre a quantificação de horas atividades aceita para 

cumprimento da carga horária de atividades complementares. 

Art. 106°. É fixada a carga horária das atividades complementares 

abaixo discriminadas sem prejuízo do disposto nesta normatização. 

Art. 107°. A carga horária mínima de atividades complementares é de 

160 horas a serem cumpridas ao longo do curso, sendo obrigatório aos 

ingressantes de 2015 a realização do Curso de Extensão – Fundamentos de 

uma Educação Inclusiva e Cidadã – FEIC com carga de 40horas. 

Art. 108°. As atividades e respectivas horas, em rol exemplificativo são 

as seguintes: 
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ATIVIDADES CARGA HORÁRIA TOTAL 

Curso de capacitação e oficinas 60 

Estágio Extracurricular (não 

obrigatório) 

100 

Congressos, Simpósios, Semanas 

acadêmicas 

100 

Trabalho voluntariado 40 

Monitoria 68 

Iniciação científica, Trabalho de 

conclusão de curso 

80 

Práticas assistidas 100 

Programas ou Projetos de Extensão 100 

Fundamentos de uma educação 

inclusiva e cidadã-FEIC 

32 

 

 

DOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OFICINAS 

Art. 109°. É considerado curso de capacitação e oficinas, para efeito 

desta normatização, todo aquele voltado à melhoria das atividades discentes 

ou extra-curso, inclusive cursos de língua estrangeira e informática. 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, ao longo do curso, é de 60 

(sessenta) horas; 

§ 20 - As horas serão aceitas mediante apresentação de certificado 

válido. 

 

DO ESTÁGIO EXTRACURRICULAR 

Dispõe sobre a prática de estágio extracurricular, pelos membros do 

corpo discente, como forma de cumprimento das atividades complementares. 

Art. 110°. É considerado estágio extracurricular, para efeito desta 

normatização, todo aquele voltado ao acompanhamento de atividades práticas 

que possibilitem o aprendizado de conhecimento nas diferentes áreas da 

medicina veterinária, realizados em períodos sem atividades acadêmicas. 
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§ 1º - A carga horária máxima permitida, ao longo do curso, é de 100 

(cem) horas-atividade; 

§ 2º - as horas devem ser comprovadas mediante apresentação de 

certificado válido, assinado pelo profissional responsável. 

 

DOS CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, SEMANAS ACADÊMICAS 

Dispõe sobre a participação, em eventos técnicos científicos, dos 

membros do corpo discente, como forma de cumprimento das atividades 

complementares. 

Art. 111°. São considerados eventos técnicos científicos, para efeito 

desta normatização, todo encontro de pessoas, com duração de até 40 horas, 

com objetivo voltado para a discussão de assuntos relacionados à medicina 

veterinária. 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, a título dessas atividades ao 

longo do curso, é de 100 (cem) horas-atividade; 

§ 2º - Serão aceitos eventos, desde que de origem comprovada e 

mediante apresentação de certificado. 

 

DO TRABALHO VOLUNTARIADO 

Dispõe sobre a participação em trabalho voluntário, pelos membros do 

corpo discente, como forma de cumprimento das atividades complementares. 

Art. 112°. São considerados trabalhos voluntários, os que proporcionam 

ao voluntário a oportunidade de ajudar pessoas a melhorar de vida e ao 

mesmo tempo receber em troca a sensação única de se sentir útil, aprendendo, 

inclusive, a encarar os próprios problemas de maneira muito mais clara e 

eficaz. 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, ao longo do curso é de 40 

(quarenta) horas-atividade; 

§ 2º - Para comprovação da participação o aluno deverá apresentar 

comprovante impresso de participação à Direção do Curso. 
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DA MONITORIA  

Dispõe sobre o exercício da função de monitor de ensino, por membros 

do corpo discente, como forma de cumprimento das atividades 

complementares. 

Art. 113° - É facultada a todo aluno matriculado no Curso de Medicina 

Veterinária a participação como monitor de disciplina mediante atendimento a 

todos os requisitos de normativa própria. 

Parágrafo único: para comprovação da participação o aluno deverá 

apresentar comprovante impresso de participação à Direção do curso 

Art. 114°. A carga horária máxima permitida é de 68 (sessenta e oito) 

horas-atividade, mesmo que a duração da monitoria seja de montante superior; 

 

DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA, TRABALHO DE CONCLUSÃO DE 

CURSO 

Art.115°:É facultada a todo aluno, matriculado no Curso de Medicina 

Veterinária, a participação em Pesquisa realizada segundo normas 

determinadas pelo Estatuto da Unoeste, pelo Regimento Geral da Unoeste e 

pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unoeste 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, até o final do curso é de 80 

(oitenta) horas-atividade; 

§ 2º - Para comprovação da participação o aluno deverá apresentar 

comprovante impresso de participação à Direção do Curso. 

 

DAS PRÁTICAS ASSISTIDAS 

Dispõe sobre a participação em práticas assistidas pelos membros do 

corpo discente, como forma de cumprimento das atividades complementares. 

Art. 116°. É considerada prática assistida, para efeito desta 

normatização, o acompanhamento de atividades práticas dentro das 

dependências da Unoeste, acompanhadas pelo docente responsável pelo 

setor, realizado em períodos sem atividades acadêmicas. 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, ao longo do curso, é de 100 

(cem) horas-atividade; 

§ 2º - as horas devem ser comprovadas mediante apresentação de 

certificado válido, assinado pelo profissional responsável. 
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§ 3º - o desenvolvimento das práticas assistidas permite inserção do 

aluno precocemente em atividades práticas relevantes à sua futura vida 

profissional, de forma integrada e interdisciplinar. 

 

 

DOS PROGRAMAS OU PROJETOS DE EXTENSÃO  

Dispõe sobre a participação em programas de extensão, pelos membros 

do corpo discente, como forma de cumprimento das atividades 

complementares. 

Art. 117°. É facultada a todo aluno, matriculado no Curso de Medicina 

Veterinária, a participação em Programas de Extensão Universitária realizados 

segundo normas determinadas pelo Estatuto da Unoeste, pelo Regimento 

Geral da Unoeste e pela Pró-Reitoria de Extensão Unoeste. 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, até o final do curso é de 100 

(cem) horas-atividade; 

§ 2º - Para comprovação da participação o aluno deverá apresentar 

comprovante impresso de participação à Direção do Curso. 

 

DO FUNDAMENTOS DE UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E CIDADÃ - 

FEIC 

Dispõe sobre a participação no curso sobre Fundamentos de uma 

Educação inclusiva e cidadã - FEIC, pelos membros do corpo discente, como 

forma de cumprimento das atividades complementares. 

§ 1º - A carga horária máxima permitida, ao longo do curso, é de 32 

(trinta e duas) horas; 

 

 

CAPÍTULO XIX 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 118°. Este Regulamento Interno, bem como suas alterações futuras, 

entrará em vigor após homologação pelos Órgãos Colegiados Superiores. 

 


