SOLICITAÇÃO DE ESTÁGIOS PARA A ÁREA DE ANIMAIS SILVESTRES
Caro solicitante de estágio.
O Centro de Triagem de Animais Silvestres localizado na Universidade Federal
de Viçosa (CETAS-UFV) atua, desde 2000, em conjunto com o IBAMA, o IEF e a
Polícia Militar do Meio Ambiente, na conservação da fauna silvestre. Desde sua
fundação já foram recebidos mais de 3000 animais dentre aves, répteis e mamíferos
silvestres oriundos da zona da mata de Minas Gerais.
O Centro realiza as atividades de recepção, triagem, quarentena, tratamento
clínico e cirúrgico e destinação de animais silvestres, sendo as atividades
supervisionadas por biólogos e veterinários voluntários.
Ao estagiar no CETAS-UFV serão oferecidas atividades nas áreas:
Comportamento e condicionamento animal e enriquecimento ambiental;
Manejo e contenção de animais silvestres;
Nutrição de animais silvestres;
Clínica e cirurgia de animais silvestres;
Patologia clínica e necropsia de animais silvestres;
Reabilitação, destinação e monitoramento de animais silvestres;
Educação ambiental;
Participação em eventuais projetos realizados.

O CETAS-UFV oferece até duas vagas mensais para estágios curriculares
supervisionados, no primeiro e segundo semestres de cada ano, sendo que há (desde que
previamente agendado) possibilidade de estágio nos meses de dezembro, janeiro,
fevereiro e julho, correspondentes ao período de férias da Universidade Federal de
Viçosa.
Cada período de estágio compreende 200 horas (1 mês) e se inicia no primeiro dia
útil de cada mês. A carga horária semanal é de 48 horas e o horário é de 8:00 às 12:00 e
de 14:00 às 18:00 horas de segunda a sexta-feira e de 8:00 às 12:00 aos sábados e
domingos.
Após o inicio do estágio, caso haja interesse do professor orientador, vaga
disponível e interesse do aluno, poderá ser solicitada a prorrogação do estágio por
tempo a combinar.
Para realizar o estágio é necessário que a Escola do aluno tenha convênio com a UFV.
Se for o seu caso e você tem interesse, siga os seguintes passos:
Faça uma carta de solicitação de estágio contendo as seguintes informações:
o Nome completo e endereço.

o Escola de origem e período que está cursando.
o Em qual mês você pretende estagiar.
Anexe o histórico escolar (utilize o Scanner) e o currículo resumido (sem
comprovantes) em formato pdf.
Envie esse material por e-mail para tarcizio@ufv.br
Prof. Tarcízio Antônio Rego de Paula
Departamento de Veterinária
Universidade Federal de Viçosa

Os candidatos selecionados receberão mensagem contendo o aceite e as demais
instruções para regulamentar o estágio. Após receber o aceite, o candidato terá até 15
dias para confirmar sua vinda para o estágio, sob pena de perder a vaga caso não o faça.

O CETAS-UFV oferece ainda até doze vagas mensais para alunos de graduação em
cursos de áreas afins na modalidade “Curso de Manejo e Conservação de Fauna
Silvestre” nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro. As atividades desenvolvidas são
as mesmas descritas acima, sendo o período de estágio de 15 dias, totalizando 120
horas.
O curso é gratuito e conta com uma parte prática e outra teórica, na qual serão
ministradas palestras sobre os assuntos abordados.
Se for de seu interesse, entre em contato com o Dr. Moacir Carretta Júnior, pelo email: momocjr@yahoo.com.br

O CETAS-UFV oferece ainda até 50 vagas semestrais para alunos de graduação em
cursos de áreas afins na modalidade “Curso de Manejo e Conservação de Fauna
Silvestre” nos meses de março a junho e de agosto a novembro. As atividades
desenvolvidas são as mesmas descritas acima, sendo o período de estágio de 15
semanas, sendo a carga horária de 4 horas durante a semana (em horários a combinar) e
4 horas aos sábados de 8:00 às 12:00, totalizando 120 horas.
O curso é gratuito e conta com uma parte prática e outra teórica, na qual serão
ministradas palestras sobre os assuntos abordados. Há ainda a possibilidade de
participação nas reuniões dos grupos de estudos nas diversas áreas de conhecimento
relacionadas.
Se for de seu interesse, entre em contato com Alexandre de Oliveira Tavela, pelo email: alexandre.tavela@ufv.br

Atenciosamente,
Prof. Tarcízio Antônio Rego de Paula.

Coordenador do CETAS

