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Universidade 
Estadual de Londrina 
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
COORDENAÇÃO DE ESTÁGIOS DO CURSO DE MEDICINA 

 

ATA DA APRESENTAÇÃO E DEFESA DE ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO 

 

     Às __________horas do dia ______ do mês de ___________ de __________________________, 

reuniu-se nas dependências do Hospital Veterinário da Universidade Estadual de Londrina, a Banca 

Examinadora, constituída pelos docentes _________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

para proceder a avaliação do(a) acadêmico(a) _____________________________________________, 

cujo estágio foi realizado na disciplina ___________, opção _______________________________ na 

Instituição(ões) denominada(s) __________________________________________na cidade de 

__________________________, Estado _____________________. 

    O orientador acadêmico e Presidente da Banca Examinadora, Prof.___________________________ 

_________________________________, iniciando a avaliação, concedeu a palavra ao acadêmico(a) 

para uma breve exposição do seu trabalho. A seguir, os Examinadores passaram a argüir o(a) aluno(a), 

questionando aspectos inerentes à realização do Estágio. Ultimada a argüição, os Examinadores se 

reunirão para atribuir a respectiva nota. 

     Resultando do cálculo efetuado a partir da nota _________________________________________ 

_______________, equivalente a 20% de _____________________________, dada pelo Orientador 

do Local do Estágio, da nota _____________________________________, equivalente a 20% da 

nota _________________________ , dada pelo supervisor de estágio, e nota ______________ 

equivalente a 60% da nota _________________ atribuída pela banca examinadora ao Relatório Final, 

sendo que a média final obtida pelo(a) acadêmico(a) foi de _________________________________. 

      Em face do resultado obtido, a Banca Examinadora considerou o(a) aluno(a) __provado(a). 

Cumpre-se desta forma, a normalização estabelecida pelo Regulamento do Estágio Curricular 

Obrigatório em Medicina Veterinária. 

      Nada mais havendo a tratar, eu _________________________________________, secretário 

designado, lavrei a presente Ata, que após lida, foi por todos assinada. 

 

_____________________________________ 

Presidente da Banca Examinadora 

 

______________________________                                        ____________________________ 

Membro da Banca Examinadora                                               Membro da Banca Examinadora 


