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1 IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Graduação em Medicina Veterinária.  

Documentação: Reconhecimento do Curso (Portarias no 766/ MEC de 21/06/2017, e no 

111/MEC de 21/02/2021, Anexos 1 e 2), Atas de aprovação do projeto pedagógico em 

reunião do NDE e Colegiado do Curso de Medicina Veterinária e do Conselho do Centro 

de Ciências Rurais (Anexo 3).  

Regime: Crédito Semestral.  

Admissão do Aluno: Conforme item 7. Formas de acesso.  

Número de vagas: 40 vagas semestrais/80 anuais.  

Turno de funcionamento: Integral (matutino, vespertino, noturno e sábados pela manhã̃).  

Carga Horária:  

Disciplinas obrigatórias: 3.990 horas (correspondente a 4.788 horas-aula) 

Disciplinas optativas: 60 horas (72 horas-aula) 

Atividades complementares: 60 horas (72 horas-aula) 

Atividades de extensão: 465 horas (558 horas-aula) 

Carga horária total do curso: 4.575 horas (5.490 horas-aula) 

Número de semestres letivos e prazo de conclusão: 

Prazo mínimo de conclusão: 10 semestres letivos (Resolução No 02/2007 

CES/CNE/MEC - Anexo 4) 

Prazo máximo de conclusão: 16 semestres letivos, conforme Resolução Normativa 

001/2020 do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal de 

Santa Catarina (Anexo 5).  

 

2 APRESENTAÇÃO 

O presente Projeto Pedagógico de Curso (PPC) foi elaborado em consonância com os 

valores institucionais que incluem “a missão de produzir, sistematizar e socializar o saber 

filosófico, científico, artístico e tecnológico”, considerando a inserção local e o 

desenvolvimento das potencialidades, individuais e coletivas. Neste sentido, por meio de ações 

nas esferas do ensino, da pesquisa, da extensão e da inovação enfatiza os princípios da cidadania 

e da ética na formação de seus acadêmicos. Por outro lado, visa atender as Diretrizes 

Curriculares Nacionais, publicadas na Resolução 03/2019 CES/CNE/MEC (Anexo 6), que 

balizam a atualização do como e de que forma deve ser a formação do futuro profissional da 

Medicina Veterinária diante da evolução global. 
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Ao que remete ao Curso de Graduação em Medicina Veterinária, este PPC pretende, além 

de ofertar ensino superior de qualidade e em consonância aos valores Institucionais, atender às 

mudanças da relação ensino-aprendizagem, às demandas inerentes a construção de um 

profissional comprometido com a promoção da saúde única (humana-animal-ambiental), 

conceito proposto pela Organização Mundial para Saúde Animal (OIE), Organização Mundial 

da Saúde (WHO), e Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura  (FAO), 

primando pela coletividade no decorrer deste processo. Assim, decorridos nove anos da criação 

e implantação deste curso, acredita-se ser o momento de vislumbrar novos horizontes. 

Este é um processo que resulta do envolvimento de diversos atores, capitaneado pelo 

corpo docente, em especial o Núcleo Docente Estruturante (NDE), que paulatinamente ao longo 

dos anos tem discutido, juntamente aos discentes, a operacionalidade pedagógica. Ainda, 

destaca-se que, buscando aumentar a contribuição da Universidade, aliada à formação 

continuada dos profissionais egressos ou não da UFSC, derivaram desta graduação o Programa 

de Residência em Medicina Veterinária e o Programa de Pós-graduação em Medicina 

Veterinária Convencional e Integrativa. Cabe ressaltar que este é um processo dinâmico, que 

não se encerra com a elaboração deste documento, mas que fomenta outros cenários e abre 

caminho para que as discussões se mantenham. 

 

2.1 Instâncias Internas do Curso 

Colegiado de Curso 

O Colegiado de Curso de Graduação em Medicina Veterinária (CCGMV) é normatizado 

pela Resolução 17/1996/CUn (Anexo 7), sendo um órgão normativo, consultivo e de 

assessoramento que participa da coordenação didática do curso, que deve primar pela 

interlocução entre os estudantes, docentes e a Universidade. Dentre outras atribuições, é 

responsável pelos processos relacionados à vida acadêmica discente (matrícula, reopção, 

dispensa e inclusão de atividades acadêmicas regulares, transferência, obtenção de novo título 

ou outras formas de ingresso, aproveitamento de créditos e trancamentos parciais e totais de 

matrícula), docente (avaliação e observância da manutenção da relação entre os planos de 

ensino e PPC), conforme o disposto na Resolução 17/1996/CUn, bem como no Art. 10 

do  Capítulo II do Regimento Interno do Curso de Graduação em Medicina Veterinária (Anexo 

8). A constituição do CCGMV obedece ao disposto na Resolução 17/1996/CUn, bem como o 

Art. 5o, Capítulo II do Regimento Interno do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, 

respeitando o princípio da proporcionalidade e representatividade. Cabe a Coordenação e 

Subcoordenador de Curso a Presidência e Vice-Presidência do CCGMV, conforme o disposto 
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na Resolução 17/1996/CUn, bem como o Capítulo III do Regimento Interno do Curso de 

Graduação em Medicina Veterinária. Constituem instâncias de assessoramento ao CCGMV: o 

NDE, a Coordenação de Estágios, a Coordenação de Extensão e sua comissão de avaliação de 

atividades curricularizadas, e a Comissão de Avaliação de Atividades Complementares. A 

composição atual do CCGMV encontra-se apresentada na Tabela 1 (Portaria 

15/2021/CCR/CBS, de 18 de fevereiro de 2021- Anexo 9). 

 

Tabela 1. Composição do Colegiado do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, Centro de 

Ciências Rurais, Campus Curitibanos, Universidade Federal de Santa Catarina. 

Docente Titulação Vínculo 

Malcon Andrei Martinez Pereira (Presidente) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Álvaro Menin (Vice-Presidente) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única 

Erik Amazonas de Almeida (Titular) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Grasiela De Bastiani (Titular) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Manoela De Leon Nobrega Reses (Titular) Odont, Doutora Integral (40h DE)** 

Rogério Manoel Lemes De Campos (Titular) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Sandra Arenhart (Titular) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Aline Félix Schneider Bedin (Suplente) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Carine Lisete Glienke (Suplente) Zoot, Doutora Integral (40h DE)** 

Maria Conceição de Oliveira (Suplente) M, Doutora Integral (40h DE)** 

Rogério Luizari Guedes (Suplente) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Vanessa Sasso Padilha (Suplente) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Coordenadoria Especial de Ciências Biológicas e Agronômicas 

Viviane Glaser (Titular) Biol, Doutora Integral (40h DE)** 

Kelen Cristina Basso (Suplente) Zoot, Doutora Integral (40h DE)** 

Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas 

Adriano Tony Ramos (Titular) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Angela Patrícia Medeiros Veiga (Titular) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Evelyn Winter da Silva (Titular) Farmac, Doutora Integral (40h DE)** 

Luiz Ernani Henkes (Suplente) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Rosane Maria Guimarães da Silva (Suplente) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Vítor Braga Rissi (Suplente) MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Departamento de Ciências Naturais e Sociais  

Daniel Granada da Silva Ferreira (Titular) CS, Doutor Integral (40h DE)** 

Sônia Purin da Cruz (Suplente) Biol, Doutora Integral (40h DE)** 

Representação Discente 

Érica Patrícia Schmitz (Titular); Nathalia Seeber Bonato (Titular) 

Jennyfer Julia da Silva Sá (Suplente); Paola Sônego (Suplente) 

MV: graduação em Medicina Veterinária, Odont: graduação em Odontologia, Biol: graduação em Ciências 

Biológicas, Zoot: graduação em Zootecnia, M: graduação em Medicina, Farmac: graduação em Farmácia, CS: 

graduação em Ciências Sociais. **Regime de Dedicação Exclusiva ao Serviço Público Federal 

 

Núcleo Docente Estruturante 

O NDE do curso de Medicina Veterinária é normatizado pela Resolução No 01/2010 da 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES, Anexo 10) e pela Portaria 

Nº 233/2010 da Pró-Reitora de Ensino de Graduação da UFSC (PROGRAD, Anexo 11). O 
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NDE é composto por docentes indicados pelo Colegiado do Curso, cujo pré-requisito consiste 

que ministram aulas com regularidade neste curso, em consonância com o inciso III do Art. 4º 

da Portaria Nº 233/2010/PROGRAD/UFSC. O NDE constitui uma instância de caráter 

consultivo, propositivo e executivo em matéria acadêmica, sendo responsável pela formulação, 

implementação, avaliação e pelo desenvolvimento do PPC, das alterações curriculares, da 

relação entre os planos de ensino das disciplinas às políticas pedagógicas do curso, 

estabelecendo a integração entre os eixos formadores do curso. A composição atual do NDE do 

curso é apresentada na Tabela 2 (Portaria 38/2021/CBS/UFSC, 07 de junho de 2021 – Anexo 

12). 

 
Tabela 2. Composição do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da UFSC. 

Docente Titulação Vínculo 

Coordenadoria Especial de Biociências e Saúde Única 

Aline Félix Schneider Bedin MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Álvaro Menin MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Giuliano Moraes Figueiró MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Grasiela De Bastiani MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Manoela De Leon Nobrega Reses Odont, Doutora Integral (40h DE)** 

Marcy Lancia Pereira MV, Doutora Integral (40h DE)** 
Rogério Manoel Lemes De Campos MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Coordenadoria Especial de Ciências Biológicas e Agronômicas 

Kelen Cristina Basso Zoot, Doutora Integral (40h DE)** 

Departamento de Agricultura, Biodiversidade e Florestas 

Malcon Andrei Martinez Pereira MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Departamento de Ciências Naturais e Sociais  

Sônia Purin da Cruz Biol, Doutora Integral (40h DE)** 

MV: graduação em Medicina Veterinária, Odont: graduação em Odontologia, Biol: graduação em Ciências 

Biológicas, Zoot: graduação em Zootecnia, **Regime de Dedicação Exclusiva ao Serviço Público Federal 

 

 

Coordenação de Estágios (CE) 

A CE constitui órgão de assessoramento do curso, atuando de acordo com a Lei 11.788, 

de 25 de setembro de 2008 (Anexo 13), a Resolução 73/2016/CUn (Anexo 14), bem como o 

Capítulo IV do Regimento Interno e o Regulamento para realização de estágio curricular 

obrigatório do curso (Anexo 15). Tem por finalidade a coordenação, articulação e administração 

das disciplinas de estágios curriculares obrigatórios, bem como os não-obrigatórios, sendo 

composta por comissão regulamentada pelo Art. 22 do Regimento Interno do curso, devendo 

ser composta por no mínimo três membros, professores vinculados a departamentos que 

ministram aulas no curso, a ser presidida pelo coordenador de estágios do curso, indicado pelo 

Colegiado do Curso. A CE e os membros atuais da comissão encontram-se apresentados na 

Tabela 3 (Portaria 109/2020/CCR/CBS, 04 de dezembro de 2020, Anexo 16). 
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Coordenação de Extensão (CEx) 

A CEx foi instituída para atendimento a Resolução 01/2020/CGRAD/CEx/UFSC (Seção 

3, Anexo 17), que atribui ao Colegiado de Curso a necessidade de nomeação de um coordenador 

e uma comissão de avaliação de atividades de extensão. Compete a esta coordenação: 

coordenar, orientar e acompanhar as ações de extensão realizadas no âmbito do curso nos 

termos da curricularização da extensão; avaliar o caráter formativo das ações de extensão 

realizadas pelo estudante em concordância com o PPC; cadastrar o(s) programa(s) de extensão 

ao(s) qual(is) as disciplinas com carga horária de extensão estão vinculadas; promover reuniões 

com coordenadores das ações de extensão e com docentes que ministram disciplinas com carga 

horária de extensão; aprovar a participação dos estudantes nas ações de extensão registradas no 

SigPex. A CEx e os membros atuais da comissão encontram-se apresentados na Tabela 3 

(Portaria 110/2020/CCR/CBS, 04 de dezembro de 2020, Anexo 18). 

 

Comissão de Avaliação de Atividades Complementares (CAAC) 

A CAAC é instituída pelo Colegiado de Curso, sendo regulamentada por portaria emitida 

pela direção do Centro de Ciências Rurais, em atendimento à Resolução 17/1996/CUn (Anexo 

7). Esta deve ser composta por, no mínimo, três membros docentes vinculados a departamentos 

que ministram disciplinas de forma regular no curso, sendo um destes nomeado como 

presidente. Assim como nas demais instâncias, a comissão pode ser renovada a cada dois anos, 

podendo os membros permanecerem. As ações desta comissão visam verificar e validar as 

atividades complementares (item 7.3 deste PPC), realizadas semestralmente pelos acadêmicos. 

A composição atual da Comissão encontra-se apresentada na Tabela 3 (Portaria 

43/2021/CCR/CBS, 23 de junho de 2021 – Anexo 19). 

 

Tabela 3.- Composição das Coordenações e Comissões de Estágio, Extensão e Atividades 

Complementares do Curso de Medicina Veterinária da UFSC 
Docente Titulação Vínculo 

Coordenação de Estágios 

Angela Patrícia Medeiros Veiga (Coordenadora) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Álvaro Menin MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Rosane Maria Guimarães da Silva MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Coordenação de Extensão 

Rosane Maria Guimarães da Silva (Coordenadora) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Vanessa Sasso Padilha MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Vítor Braga Rissi MV, Doutor Integral (40h DE)** 

Comissão de Avaliação de Atividades Complementares 

Sandra Arenhart (Presidente) MV, Doutora Integral (40h DE)** 

Cléber José Bosetti Fil, Doutor Integral (40h DE)** 

Manoela De Leon Nobrega Reses Odont, Doutora Integral (40h DE)** 

MV: graduação em Medicina Veterinária, Odont: graduação em Odontologia, Fil: graduação em Filosofia, 

**Regime de Dedicação Exclusiva ao Serviço Público Federal 
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3 PERFIL  

3.1 Perfil do curso 

O Curso de Graduação em Medicina Veterinária é destinado à formação de Médicos 

Veterinários, em um período mínimo de cinco anos (dez semestres) e no máximo oito anos 

(dezesseis semestres). A missão do curso de Medicina Veterinária é fornecer ao profissional os 

conhecimentos para desenvolver ações e resultados voltados à área de Ciências Agrárias no que 

se refere à produção animal e de alimentos, saúde animal e de forma ambientalmente 

consciente, numa perspectiva de educação de excelência pública e gratuita, contribuindo para 

o desenvolvimento socioambiental, econômico e cultural. O curso de Medicina Veterinária da 

UFSC visa ser referência na área de Medicina Veterinária, formando profissionais-cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento de uma sociedade democrática, inclusiva, social e 

ambientalmente equilibrada.  

Neste contexto, os princípios básicos ou norteadores do Curso de Graduação em Medicina 

Veterinária da UFSC encontram-se em consonância com o Art. 4º da Resolução 03/2019 

CES/CNE/MEC (Anexo 6), sendo estes: 

I – o respeito ao bem-estar animal;  

II – a sustentabilidade ambiental; 

III – a observância da ética; e 

IV – o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das atividades 

profissionais. 

Para tanto, o currículo é organizado em núcleos de conteúdos básicos (fases 

disciplinares), de conteúdos profissionais essenciais, de conteúdos profissionais específicos e 

de interesse eletivo (fases disciplinares e modulares), além de oportunizar a realização de 

estágios curriculares obrigatórios (interno e externamente), bem como atividades de extensão 

curricularizadas e atividades complementares. 

 

3.2 Perfil do egresso 

Os alunos formados no Curso de Medicina Veterinária da UFSC serão Médicos 

Veterinários com um perfil profissional generalista, humanista, crítico e reflexivo, aptos a 

compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos sociais e comunidades, com 

relação às atividades inerentes ao exercício profissional, no âmbito de seus campos específicos 

de atuação em saúde animal e clínica veterinária; saneamento ambiental e medicina veterinária 

preventiva, saúde pública e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, 

produção e reprodução animal e ecologia e proteção ao meio ambiente. Ter conhecimento dos 
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fatos sociais, culturais e políticos da economia e da administração agropecuária e agroindustrial. 

Capacidade de raciocínio lógico, de observação, de interpretação e de análise de dados e 

informações, bem como dos conhecimentos essenciais de Medicina Veterinária, para 

identificação e resolução de problemas. 

  

3.2.1 Áreas de Atuação 

Conforme a Resolução 03/2019 CES/CNE/MEC (Anexo 6), o Médico Veterinário terá 

conhecimento teórico e habilidades para atuar nas seguintes áreas: 

Clínica e cirurgia de animais em todas as suas modalidades; 

Inspeção e fiscalização sob o ponto de vista higiênico, tecnológico e sanitário de produtos 

de origem animal; 

Ensino, planejamento, direção, coordenação e execução técnica de biotecnologias e 

fisiopatologia da reprodução; 

Estudo da aplicação de medidas de saúde pública, no tocante ao planejamento, 

gerenciamento e execução de políticas públicas em saúde; 

Exames zootécnicos, laboratoriais e pesquisas ligadas às áreas de biologia geral, zoologia 

e bromatologia; 

Pesquisa, planejamento, direção técnica, fomento, orientação, execução e controle de 

quaisquer trabalhos relativos à produção animal; 

a) Regência de cadeiras ou disciplinas Médico Veterinárias, bem como direção das 

respectivas seções e laboratórios; 

b) Direção técnica e sanitária dos estabelecimentos industriais, comerciais ou de finalidade 

recreativa, relacionados aos animais domésticos ou selvagens de cativeiro ou de vida 

livre ou de produtos e subprodutos de origem animal; 

c) Realização de perícias, elaboração e interpretação de laudos técnicos em todos os 

campos de conhecimento da Medicina Veterinária; 

d) Assessoria técnica aos diversos órgãos da administração pública federal (Ministério da 

Agricultura, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Ciência e tecnologia, 

dentre outros), no país e no exterior, no que se refere a assuntos relativos à produção e 

à indústria animal; 

e) Relacionamento com os diversos segmentos sociais e atuação em equipes 

multidisciplinares da defesa e vigilância do ambiente e do bem-estar social. 
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4 OBJETIVOS DO CURSO  

4.1 Geral 

Formar Médicos Veterinários diferenciados com cunho generalista, sólida formação 

teórico-prática, com domínio dos instrumentais e com capacidade analítica que facilite o 

aprendizado de novas técnicas e visão crítica da realidade. O egresso será um profissional apto 

à tomada de decisões habilitado para atuar em qualquer área do mercado de trabalho.  

 

4.2 Específicos 

Contribuir para a formação de um profissional comprometido com a realidade social e 

com a busca de soluções para os problemas de modo crítico e transformador. 

Fornecer suporte técnico, teórico e prático que possam embasar o profissional da natureza 

crítica e investigativa para a produção e difusão do conhecimento científico. 

Formar o Médico Veterinário pesquisador, através da integração das atividades de 

Ensino, Pesquisa e Extensão na perspectiva da articulação do conhecimento científico 

acadêmico com a realidade em que se insere. 

Oferecer ao Médico Veterinário uma orientação humanista (forma de ser); uma formação 

intelectual (saber); e proporcionar o desempenho de suas atividades de forma eficiente, criativa 

e ética (saber fazer). 

 

5 JUSTIFICATIVA E RELAÇÕES DO CURSO COM A REGIÃO DE INSERÇÃO  

O Centro de Ciências Rurais (CCR) da UFSC, localizado no município de Curitibanos, 

situado na mesorregião da Serra Catarinense, foi criado a partir da iniciativa REUNI, contando 

inicialmente com os cursos de graduação, em Ciências Rurais, mais tarde em Agronomia e 

Engenharia Florestal e, em 2012, houve a implantação do curso de Medicina Veterinária. Esta 

mesorregião, composta por 31 municípios, apresenta uma economia de produção primária com 

destaque no Estado, motivando a implementação de cursos voltados às Ciências Agrárias. 

Considerando que Santa Catarina destaca-se por ser um dos maiores produtores e 

exportadores brasileiros de proteína animal (1° maior produtor de suínos, concentrando 30,73% 

do abate nacional e 51,68% das exportações, 2º maior produtor de frangos de corte com 14,88% 

da abate nacional e 23,39% das exportações brasileiras, segundo ABPA, 2020) e leite (4º maior 

produtor de leite, com participação de 9% na produção nacional, FIESC, 2016), obtendo lugar 

de destaque junto à OIE pelo reconhecimento internacional do status sanitário animal, o 

agronegócio assume, além do papel econômico, uma função primariamente social, devido à 

característica de produção familiar que sustenta a economia catarinense. Ainda, destaca-se em 
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outros setores da produção animal como produção de ovos e outras aves como perus, patos e 

codornas, mel (4º maior produtor, representando 12% na produção nacional), além de 

representar 9% da produção nacional de rebanhos (considerando-se a soma de bovino, bubalino, 

equino, suíno, caprino, ovino, galináceos e codornas). Se somados a estes indicadores, os 

relacionados ao mercado pet, o estado tem demonstrado crescimento acima do esperado para o 

mercado nacional (CRMV-SC, 2018), que vem crescendo de forma exponencial, fazendo com 

que o Brasil ocupe a quarta posição em termos de números de animais de estimação (cerca de 

132 milhões), com crescimento anual médio de 20% desde a década de 90, quando houve a 

abertura deste mercado (ABINPET, 2019). Deste montante, o setor de assistência veterinária 

representa 20% (cerca de 1,8 bilhões de reais), gerando milhares de empregos diretos. Estes 

dados já justificam plenamente a inserção estadual do curso de Medicina Veterinária da UFSC, 

que busca ofertar médicos veterinários capacitados a atuar nos diferentes nichos de mercado. 

Cabe assinalar que dos 31 cursos de graduação em Medicina Veterinária em atuação em 

Santa Catarina, apenas quatro são ofertados por Instituições de Ensino Superior Públicas. 

Diante deste cenário, a oferta do curso de Medicina Veterinária encontra-se em consonância 

com a missão da UFSC e seu papel na oferta de ensino superior de qualidade, aliando o 

desenvolvimento local e regional, apontadas no seu Projeto Pedagógico Institucional. Se 

considerada apenas a mesorregião de inserção do Centro de Ciências Rurais, os municípios 

apresentam os menores Índices de Desenvolvimento Humano, segundo levantamentos do IBGE 

(2010). Tal característica fundamenta-se na existência de uma hegemonia de apropriação do 

espaço apoiado na grande concentração fundiária para exploração pecuária e a intensa atividade 

extrativista madeireira, o que explica a estagnação econômica que ajuda a compor a realidade 

regional da atualidade (FIESC, 2016). Em contrapartida, nos últimos anos, iniciativas locais 

associadas à UFSC e outras instituições de pesquisa têm centrado esforços na busca da geração 

de modelos de desenvolvimento, considerando especialmente a importância das unidades de 

agricultura familiar, das populações tradicionais, dos assentamentos e reassentamentos da 

reforma agrária, gerando a expectativa de melhoria da qualidade de vida de todos os envolvidos. 

Cita-se ainda o impacto da convivência direta entre a população urbana com diferentes espécies 

animais, demonstrando lacunas em diversos aspectos da saúde animal e humana. Neste sentido, 

tanto a Universidade, como o curso de Medicina Veterinária têm contribuído para subsidiar o 

desenvolvimento de ações que supram essas deficiências. 

Cabe ressaltar que este é um curso em expansão ou em vias de consolidação, haja vista a 

necessidade de construção do Hospital Veterinário, bem como a aquisição da Fazenda Escola 

(itens contemplados como exigência no artigo 20 da Resolução 03/2019 CES/CNE/MEC). 
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Contudo, mesmo diante deste cenário, a Medicina Veterinária tem apresentado índices acima 

de cursos já consolidados na instituição, como baixa evasão escolar (o que reflete na 

inexistência de oferta de vagas de transferências), bem como resultados positivos (nota 4) nos 

ENADEs 2016 e 2019, além de conceito preliminar de curso 5 (no reconhecimento em 2017, 

(Anexo 1) e 4 no recredenciamento em 2020 (Anexo 2). Índices obtidos devido a ampla inserção 

deste curso junto à comunidade, por meio de parcerias com produtores rurais da região que 

permitem a realização de aulas práticas, bem como dos atendimentos realizados na Clínica 

Veterinária Escola, que possibilita a população de baixa renda, acesso a serviços veterinários 

de qualidade e a baixo custo. Isto por si só, já demonstra a inserção regional do curso, ações 

que encontram-se atreladas a inúmeros projetos de extensão e pesquisa, desenvolvidos pelos 

docentes alocados no curso. Ainda, o conhecimento e tecnologia desenvolvidos pelo curso de 

Medicina Veterinária têm sido disponibilizados à sociedade regional do estado de Santa 

Catarina e Brasil, por meio de publicações como livros e artigos científicos em periódicos.  

Os argumentos ora apresentados justificam de forma plena a importância deste curso de 

graduação para o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFSC, 

auxiliando desta forma o Campus Curitibanos a cumprir um papel preponderante para o avanço 

e autonomia científica e tecnológica da região. 

 

6 JUSTIFICATIVA PARA A REFORMULAÇÃO DO PPC E MATRIZ CURRICULAR 

DO CURSO 

O PPC de um curso deve ser encarado como um processo dinâmico e reflexivo das ações 

pedagógicas e seus impactos tanto na formação do egresso quanto no conhecimento gerado e 

ofertado para o desenvolvimento científico e tecnológico regional, nacional e internacional. 

Assim sendo, o processo interno iniciou no NDE do curso de Medicina Veterinária, a partir do 

segundo semestre do ano de 2018, com as consultas individuais e discussões a respeito da 

inclusão da Extensão como componente curricular, considerando as especificações propostas à 

época. Já no segundo semestre de 2019, com a publicação das novas DCNs para os cursos de 

Medicina Veterinária, também via NDE, houve a consulta aos docentes para composição da 

comissão de elaboração do novo PPC. Esta ação teve como objetivo a participação de docentes 

dos quatro departamentos que ministram aulas regularmente no curso, tornando o processo 

plural. 

Diante disso, o processo que culminou na redação deste PPC, bem como na reformulação 

da grade curricular do curso de Medicina Veterinária, além das discussões internas, visam 

atender às novas Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução 03/2019 CES/CNE/MEC, 
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Anexo 6), bem como a meta 12.7 do Plano Nacional de Educação (PNE)  2014/2024 (Anexo 

20), regulamentadas pelas Resoluções 7/2018/CES/CNE/MEC (Anexo 21) e 

01/2020/CGRAD/CEx/UFSC (Anexo 16). Neste processo, foram elencados quatro balizadores 

para a implementação de um novo PPC e, consequentemente, uma nova base curricular. 

Assim, considerando as análises realizadas sobre o atual estágio da formação de médicos 

veterinários no Brasil, as comissões designadas e as discussões acerca dos currículos dos cursos 

de Medicina Veterinária brasileiros reconheceram o avanço trazido pela implementação das 

DCNs Medicina Veterinária (Resolução CNE/CES 1/2003, que constituiu a base para o 

currículo 2012.2 do curso de Medicina Veterinária da UFSC, atualmente vigente), porém 

entendeu que elas deveriam ser reestruturadas. Em verdade, para que seja possível continuar 

acompanhando as mudanças na área da saúde e das ciências agrárias, a educação dos futuros 

médicos veterinários precisa responder aos novos desafios das sociedades contemporâneas, 

incorporando uma visão mais aprofundada dos problemas sociais do País, contemplando 

adequadamente a atenção ampla ao conceito de Saúde Única. Ao que concerne às novas DCNs, 

e, consequentemente o novo PPC do curso de Medicina Veterinária da UFSC, estes consideram: 

(i) os impactos das ações propostas no PNE 2014-2024 sobre a Educação Superior nacional, 

bem como suas mudanças que deverão impactar as presentes das diretrizes e metas constantes 

nessa legislação; (ii) a dinamicidade das demandas sociais ocorridas no período de vigência das 

DCNs da Medicina Veterinária; (iii) as discussões ocorridas com docentes, discentes e 

dirigentes, no âmbito dos Seminários Nacionais de Educação em Medicina Veterinária; (iv) as 

demandas sociais atuais que concentram-se na produção e no abastecimento global de alimentos 

seguros e protegidos; (v) as doenças emergentes e reemergentes; (vi) as habilidades e 

competências profissionais publicadas pela Organização Mundial de Saúde Animal; e (vii) que 

a educação não é um produto que se consegue e se consolida como algo acabado, mas é um 

processo dinâmico de aprendizagem significativa. 

Além dos documentos já citados, a base conceitual do novo PPC do curso de Medicina 

Veterinária apoia-se num conjunto de referenciais que inclui: 

Constituição Federal de 1988; 

A Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011 (Anexo 22), que aprova a Política Nacional 

de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização 

da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde (PACS), na qual o médico veterinário passa a compor o rol de 

profissões dos NASF 1 e 2; 
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Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, também conhecida como Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB), que apresenta a perspectiva de organização de 

trajetórias de formação com fundamento em diretrizes gerais e não em currículos 

mínimos, representando o passo definitivo para a flexibilização curricular, para a 

abordagem interdisciplinar e multidisciplinar – elementos essenciais de uma trajetória 

de aprendizagem significativa, que não represente apenas a mera aquisição de 

conhecimentos, mas a formação de pessoas capazes de mobilizar conhecimentos 

adquiridos para resolver problemas, elaborar propostas de intervenção nos contextos em 

que atuam ou se inserem e avaliar os resultados obtidos no desenvolvimento de ações 

de saneamento ou melhoria de condições existentes; 

Parecer CNE/CES 105/2002 (Anexo 23), que trata das DCNs da Medicina Veterinária, 

oferecendo, definitiva e objetivamente, as bases da transformação do ensino médico 

veterinário no Brasil, mediante a construção de currículos capazes de propiciar ao 

estudante o desenvolvimento da postura autônoma diante da própria formação. Para 

tanto, estas DCNs preconizam a aquisição, durante a graduação, de competências e 

habilidades gerais que se referem à tomada de decisão, comunicação, liderança, 

gerenciamento e educação permanente e, além disso, incentivam modelos de ensino 

médico veterinário, nos quais os estudantes devem estar envolvidos no serviço desde os 

primeiros períodos; 

Instrumentos legais que regulamentam o exercício das profissões da saúde, em particular 

a Lei nº 5.517, de 23 de outubro de 1968 (Anexo 24), que dispõe sobre o exercício da 

Medicina Veterinária, descreve as atividades privativas deste profissional e o exercício 

da profissão, dos inscritos no Conselho Regional de Medicina Veterinária, com 

jurisdição na respectiva unidade da Federação. 

Outro ponto importante remete ao atendimento à meta 12.7 do PNE 2014/2024, aprovado 

pela Lei n° 13.005 e regimentada pela Resolução 7/2018/CES/CNE/MEC (Anexos 20 e 21), 

que assegura, no mínimo, 10% (dez) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação 

em programas e projetos de extensão universitária. Desta forma, o PPC atual do curso de 

Medicina Veterinária aprovado pela Câmara de Graduação da UFSC e implementado em 2012, 

ou seja, anteriormente à essas diretrizes. Neste sentido, soma-se mais um ponto para justificar 

a necessidade de implementação de novo PPC, assim como uma nova base curricular. 

A renovação e amadurecimento do corpo docente constitui outro importante balizador 

para a redação deste PPC, haja vista que o corpo docente que atua junto ao curso de Medicina 

Veterinária da UFSC sofreu uma renovação de quase 100% desde 2012 até 2020. Ainda, no 
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momento da criação do curso, contava com apenas quatro professores, sendo apenas um médico 

veterinário. Neste sentido, a chegada de novos docentes ao longo desses últimos oito anos, com 

experiência em diversas áreas do conhecimento, com vivências diversas ao que se refere à 

formação (metodologias e procedimentos pedagógicos) ocasionou inúmeras alterações de 

menor relevância ao PPC de 2012 com o objetivo de adequá-lo às novas realidades. Todas estas 

alterações de menor relevância sempre sinalizaram a necessidade de reestruturação total da base 

curricular, da metodologia de ensino, da quebra de paradigmas e da mudança de disposição dos 

conteúdos. Processo que tornou-se possível com a colaboração de uma equipe dedicada e 

amadurecida, demonstrando a pluralidade e coletividade na construção deste novo PPC. 

Quando da implantação e elaboração do PPC 2012, o CCR possuía apenas um prédio, 

que abrigava todos os cursos, sendo assim, a limitação de espaço físico e equipamentos, bem 

como a perspectiva iminente da construção de um Hospital Veterinário norteou muitas decisões 

na confecção do primeiro Currículo do curso. Apesar de hoje o CCR possuir quatro edificações, 

a necessidade de construção do Hospital Veterinário, bem como a aquisição da Fazenda Escola 

não foram suprimidas, ainda. Por outro lado, a adequações de espaço junto à edificação de uso 

compartilhado com o Governo do Estado, permitiram a instalação de laboratórios de ensino 

para diversas áreas, bem como a implantação do embrião da Clínica Veterinária Escola, 

representada pelos Laboratórios de Clínica e Imagem de Pequenos Animais (LACIPA) e de 

Técnicas Cirúrgicas (LATEC), não encontram-se contemplados no PPC 2012. Ainda, não há 

alusão aos convênios que permitem a realização de aulas práticas. Ainda, ao que tange a 

infraestrutura, a popularização de muitos recursos didáticos, especialmente eletrônicos, cada 

vez mais disponíveis, bem como a aquisição e atualização de bibliografias, tornam-se 

necessárias às adequações apresentadas neste manuscrito. 

Diante dos balizadores descritos, entende-se que há a necessidade de implementação de 

novo PPC para o curso de Medicina Veterinária da UFSC, bem como criar meios para oferecer 

a oportunidade de migração curricular para os acadêmicos que já estejam cursando o currículo 

2012.2 e se sintam atraídos pelo novo currículo. Ainda, considera-se que a qualidade da 

implementação de um novo currículo é tão ou mais importante que sua reestruturação, adotou-

se, na construção deste novo PPC, a articulação de conceitos para explicitar a relevância das 

características dos estudantes, da qualidade dos educadores médicos veterinários e de áreas 

afins e do uso adequado de teorias da aprendizagem, de metodologias, de procedimentos 

pedagógicos, de processos de avaliação para fortalecer a relação professor-aluno no contexto 

da educação médico veterinária. 
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Assim, a revisão e proposta de adequação da matriz curricular até então existente, pelo 

NDE, buscando atender os balizadores anteriormente apresentados, resultaram nas seguintes 

alterações, cuja descrição abaixo leva em consideração a ordem ou relevância de cada ponto. 

 

Alteração da carga horária total do curso: O currículo versão 2012-2 do curso de 

Medicina Veterinária contemplava uma carga horária de uma carga horária de 4.110 

horas (4.932 horas-aula) em disciplinas obrigatórias (incluindo o Estágio Curricular 

Obrigatório); 210 horas (252 horas-aula) em disciplinas optativas e 90 horas (108 

horas-aula) em atividades complementares. Conforme as DCNs 2019, houve uma 

reformulação a respeito de conteúdos considerados essenciais, além da inclusão de 

carga horária de estágio de formação em serviço a ser realizado nas dependências da 

Instituição (Art. 10) e a obrigatoriedade de realização de Trabalho de Conclusão de 

Curso, como componente isolado. Diante da inclusão destes componentes, o curso 

passa a contemplar uma carga horária de 4.575 horas (5.490 horas-aula) em disciplinas 

obrigatórias (incluindo os Estágios Curriculares Obrigatórios I e II, e o Trabalho de 

Conclusão de Curso); 60 horas (72 horas-aula) em disciplinas optativas, e 60 horas (72 

horas-aula) em atividades complementares. Sendo reservadas 465 horas (558 horas-

aula) para a curricularização da extensão, conforme descrição a ser apresentada no 

item 8.6. 

 

Alteração na matriz curricular de curso: Observando as novas dinâmicas propostas 

para a formação de médicos veterinários, notou-se que a matriz curricular 2012-2, da 

forma como encontrava-se estruturada não atenderia ao novo perfil de egresso 

proposto nas novas DCNs. Este currículo constitui-se dos conteúdos organizados em 

disciplinas isoladas que não deixam claro a interação entre as mesmas, apesar de no 

cotidiano buscar-se o desenvolvimento destes de forma inter e multidisciplinar.  Neste 

sentido, a nova matriz curricular encontra-se organizada de forma a garantir a transição 

do estudante do modelo disciplinar e conteudista inerentes à formação educacional 

básica e média, para o modelo de protagonista ou sujeito de sua formação. Assim, a 

nova matriz curricular encontra-se organizada em quatro fases disciplinares, quatro 

fases modulares, duas fases de estágio de formação em serviço e dois eixos transversais 

que percorrem oito fases. Da primeira à terceira fases disciplinares concentram-se 

majoritariamente os conteúdos de Ciências Biológicas e da Saúde (correspondendo a 

22,95 % da carga horária do curso). Os conteúdos que correspondem às Ciências 
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Veterinárias serão desenvolvidos na primeira (uma disciplina) e quarta (7 disciplinas) 

fases disciplinares, bem como da 5 a 8 fases, no formato de módulos de conteúdos 

inter- e multidisciplinares, totalizando 34,75 % da carga horária de formação. Dois 

eixos percorrem transversalmente as oito primeiras fases do curso, correspondendo às 

Ciências Humanas e Sociais (Determinantes sociais, culturais, políticos, 

comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais, Comunicação, Informática, 

Estatística, Economia e Administração, compondo 6,89 % da carga horária) e Saúde 

Única (aqueles inerentes à Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública, Bem-

estar Animal, Comunicação e Relações Interpessoais, Saneamento, Poluição e Gestão 

Ambiental, Conservação e Uso da Biodiversidade, e Toxicologia Ambiental, 

representando 6,56 % da formação). As duas últimas fases (9 e 10) serão destinadas 

aos Estágios Curriculares Obrigatórios de formação em serviço (correspondendo a 

15,74 % da carga horária total do curso). O Trabalho de Conclusão de Curso será 

incluso, podendo ser defendido entre a 5 e 10 fase do curso, equivalente a 0,33 % do 

total de horas do curso. As atividades complementares foram alteradas e 

corresponderão a 1,31 % do curso, bem como as disciplinas optativas, as quais foram 

reduzidas, considerando que conteúdos ora dispostos como optativos passaram a ser 

obrigatórios, sendo assim as optativas representarão 1,31% do curso. Informações 

pormenorizadas de cada um destes componentes da matriz curricular serão 

apresentados adiante. As atividades de extensão correspondem a 10,16 % da carga 

horária total do curso. 

 

Alterações de fases e disciplinas: Objetivando atender a nova estruturação da matriz 

curricular, foram necessários ajustes na disposição de cada fase e disciplina, sendo 

apresentadas a seguir: 

Primeira fase: No currículo 2012-2, esta era composta pelas disciplinas: ABF7104 

Bioquímica (72 horas-aula), ABF7601 Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos I 

(com 108 horas-aula, com nova nomenclatura de ABF7860 Anatomia Animal I), 

ABF7604 Histologia Veterinária I (72 horas-aula), BSU7201 Introdução à Medicina 

Veterinária (36 horas-aula, reduzindo para 18 horas-aula), CBA7834 Biologia Celular (72 

horas-aula e mudança na ementa) e CNS7115 Metodologia da Pesquisa (36 horas-aula), 

totalizando 396 horas-aula (22 créditos). Na reestruturação da matriz, foram acrescidas 

as disciplinas ABF7103 Ecologia Geral (72 horas-aula) e BSU7200 Genética Veterinária 

(passando de 72 horas-aula para 54 horas-aula). Ainda, foram acrescidas 36 horas-aula 
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para o eixo transversal Saúde Única (ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal e BSU7202 

Conceitos em Saúde Única, 18 horas-aula cada). Ao que se refere a disciplina CNS7115 

Metodologia da Pesquisa, esta passou a constituir o eixo transversal Ciências Humanas e 

Sociais, com a denominação CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, 

mantendo sua carga horária. Assim, a primeira fase passa das 396 horas-aula atuais para 

540 horas-aula (30 créditos). 

 

Segunda fase: Na matriz 2012-2, esta fase apresentava 522 horas-aula (29 

créditos), no entanto na nova matriz passará a possuir 540 horas-aula (30 créditos). Esta 

alteração deveu-se à inclusão dos eixos transversais Saúde Única (54 horas-aula ou 3 

créditos: BSU7205 Saúde Ambiental) e Ciências Humanas e Sociais (36 horas-aula ou 

dois créditos). Das disciplinas que compunham esta fase, permanecem: ABF7602 

Anatomia Descritiva dos Animais Domésticos II (108 horas-aula, sendo denominada 

ABF7864 Anatomia Animal II) e ABF7605 Histologia Veterinária I (72 horas-aula), 

enquanto a ABF7802 Etologia e Bem-estar Animal (36 horas-aula) teve sua carga horária 

e conteúdos alocados no eixo Saúde Única (ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, 18 

horas-aula), bem como desenvolvidos em diversos momentos do curso de forma 

transversal, conforme as DCNs. A disciplina CNS7215 Sociologia Rural (anteriormente 

54 horas-aula, teve um crédito cedido à Antropologia (CNS7322), junto ao eixo Ciências 

Humanas e Sociais, perfazendo 36 horas-aula, passando a denominar-se CNS7323 

Sociologia Rural e Ambiental. A disciplina BSU7401 Deontologia Veterinária será 

extinta, sendo seus conteúdos desenvolvidos em diferentes momentos da formação, de 

forma transversal em atendimento às DCNs. Completam os créditos desta fase: ABF7112 

Fisiologia Veterinária I (ABF7862 Fisiologia Veterinária, que passou de 72 horas-aula 

para 90 horas-aula), ABF7508 Parasitologia Veterinária (ABF7863 Parasitologia 

Veterinária que passa de 108 horas-aula para 72 horas-aula), BSU7804 Melhoramento 

Animal (36 horas-aula), que passará a ser denominada BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, mantendo a carga horária, CNS7206 Microbiologia Geral 

(atualmente com 72 horas-aula na 3 fase, passando para 36 horas-aula, sendo denominada 

CNS7321 Microbiologia Geral) e BSU7141 Farmacologia Veterinária I (atualmente com 

54 horas-aula na 4 fase, passando para BSU7204 Farmacologia Veterinária I, 36 horas-

aula). 
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Terceira Fase: No currículo 2012-2 esta fase contava com 450 horas-aula (25 

créditos), contudo da mesma forma que as anteriores, serão atribuídas 540 horas-aula à 

esta fase. Esta carga-horária será distribuída entre as disciplinas: ABF7601 Anatomia 

Topográfica Aplicada dos Animais Domésticos (72 horas-aula, que passará a ser 

denominada ABF7866 Anatomia Animal Aplicada); ABF7111 Fisiologia Veterinária II 

(passará das atuais 108 para 72 horas-aula, sendo denominada ABF7865 Fisiologia 

Veterinária II), BSU7507 Microbiologia Veterinária (90 horas-aula passando a ser 

denominada BSU7208 Microbiologia Clínica) vindas da 4 fase do currículo 2012-2, e 

BSU7113 Imunologia Veterinária (passará 72 para 54 horas-aula, sendo denominada 

BSU7206 Imunologia Veterinária). A disciplina BSU7151 Farmacologia Veterinária II 

foi deslocada da 5ª fase e passa contar com 72 horas-aula, sendo denominada BSU7207 

Farmacologia Veterinária II. As horas-aula retiradas das disciplinas ABF7111 Fisiologia 

Veterinária II e BSU7113 Imunologia Veterinária, bem como a alteração de fase de 

ABF7508 Parasitologia Veterinária e CNS7206 Microbiologia Geral, permitiu a inclusão 

dos créditos para os dois eixos transversais. Assim, para o eixo Saúde Única serão 

destinados 72 horas-aula (BSU7706 Epidemiologia Veterinária), enquanto o eixo 

Ciências Humanas e Sociais terá 108 horas-aula (72 horas-aula para CNS7314 Estatística 

Básica e 36 horas-aula para CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental). 

 

Quarta fase: No currículo 2012-2 esta fase contava com 432 horas-aula (24 

créditos), contudo devido a reestruturação curricular, serão atribuídas 522 horas-aula à 

esta fase. As disciplinas alocadas no currículo 2012-2 passaram por alteração de fase 

(ABF7601 Anatomia Topográfica Aplicada dos Animais Domésticos, ABF7111 

Fisiologia Veterinária II, BSU7141 Farmacologia Veterinária I e BSU7507 

Microbiologia Veterinária), ou tiveram seus conteúdos realocados para os módulos de 

estudo (CBA7223 Forragicultura). Na nova matriz curricular, esta fase representará a 

transição entre o ensino disciplinar para o modular, com conteúdos inerentes às Ciências 

Veterinárias (ABF7607 Patologia Veterinária Geral - 72 horas-aula), ABF7867 

Laboratório Clínico Veterinário - 54 horas-aula), BSU7115 Nutrição Animal - 54 horas-

aula, BSU7210 Anestesiologia Veterinária - 36 horas-aula), BSU7211 Diagnóstico por 

Imagem - 2 créditos, BSU7209 Semiologia Veterinária - 54 horas-aula e BSU7212 

Técnica Cirúrgica Veterinária - 54 horas-aula). Estes conteúdos essenciais se destinarão 

a fornecer a base da formação específica do médico veterinário. A redução de horas-aula 

nas disciplinas apresentadas permitiu a alocação dos eixos Saúde Única (72 horas-aula) e 
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Ciências Humanas e Sociais (90 horas-aula). A disciplina optativa BSU7105 

Comunicação e Relações Interpessoais (36 hora-aulas, passará a ter 18) integrando o eixo 

Saúde Única (BSU7509 Saúde Pública).  No tocante ao eixo Ciências Humanas e Sociais 

estarão contempladas CNS7314 Estatística Experimental com 54 horas-aula e CNS7324 

Fundamentos de Economia com 36 horas-aula. 

 

Quinta a Oitava fases: No currículo 2012-2 estas fases possuíam 486 horas-aula 

(27 créditos), 558 horas-aula (31 créditos), 522 horas-aula (29 créditos) e 540 horas-aula 

(30 créditos), respectivamente. Com a reestruturação as disciplinas obrigatórias ABF7501 

Doenças das Aves Domésticas (72 horas-aula), ABF7605 Doenças Parasitárias dos 

Animais (72 horas-aula), ABF7608 Patologia Veterinária Especial (126 horas-aula), 

ABF7701 Andrologia Veterinária (72 horas -aula), BSU7161 Nutrição e Alimentação dos 

Ruminantes (36 horas-aula), BSU7162 Nutrição e Alimentação de Monogástricos (36 

horas-aula), BSU7502 Doenças dos Suínos (72 horas-aula), BSU7503  e BSU7504 

Doenças Infecciosas dos Animais I e II (ambas de 72 horas-aula), BSU7609 Toxicologia 

Veterinária (72 horas-aula), BSU7705 e BSU7706 Clínicas Médicas de Grandes Animais 

I e II (ambas de 72 horas-aula), BSU7707 e BSU7708 Clínicas Médicas de Pequenos 

Animais I e II (ambas de 72 horas-aula), BSU7711 Ginecologia Veterinária (72 horas-

aula), BSU7713 Obstetrícia Veterinária (72 horas-aula), BSU7804 Melhoramento 

Animal (36 horas-aula), BSU7806 Suinocultura e Avicultura (72 horas-aula), BSU7809 

Equinocultura (36 horas-aula), BSU7810 Ovinocultura (36 horas-aula), BSU7818 

Bovinocultura de Corte e Leite (72 horas-aula), bem como as optativas BSU7003 

Apicultura (36 horas-aula) e BSU7811 Piscicultura (72 horas-aula, passando no novo 

currículo para 36 horas-aula), BSU7216 Relações humano-animal-ambiente (18 horas-

aula)  terão seus conteúdos distribuídos entre os módulos de conhecimento específico. 

Cabe ressaltar que a disciplina CNS7007 Relações e interações humano-animal (36 horas-

aula, será mantida com a finalidade de aprofundar os conteúdos) Os módulos têm como 

objetivo atender as DCNs ao que se refere à formação inter- e multidisciplinar do futuro 

médico veterinário. Os módulos das Ciências Veterinárias incluirão: Medicina e 

Produção de não ruminantes (306 horas-aula), Medicina e Criação de Ruminantes 

(totalizando 504 horas-aula), Medicina e Criação de Equinos (288 horas-aula), Medicina 

de Cães e Gatos (522 horas-aula), Medicina de Animais Selvagens, Exóticos e de 

Laboratório (180 horas-aula), e Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal 

(constituído pela disciplina de BSU7183 Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem 
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Animal, de 180 horas-aula, que passará para 216 horas-aula). As fases de sugestão para 

que o acadêmico curse cada módulo serão apresentadas adiante. Assim como nas demais 

fases, anteriormente descritas, serão desenvolvidos os eixos transversais Saúde Única (36 

horas-aula na 5ª fase, 18 horas-aula na 6ª fase, 54 horas-aula na 7ª fase e 18 horas-aula na 

8ª fase) e Ciências Humanas e Sociais (18 horas-aula na 5ª fase, 18 horas-aula na 6ª fase, 

18 horas-aula na 7ª fase e 54 horas-aula na 8ª fase).  

 

Nona fase: No currículo 2012-2 esta fase contemplava 486 horas-aula (27 créditos), 

distribuídos nas disciplinas: ABF7726 Biotecnologia Aplicada à Reprodução Animal (36 

horas-aula), BSU7403 Gestão em Medicina Veterinária (36 horas-aula), BSU7509 Saúde 

Pública (72 horas-aula), BSU7703 Clínica Cirúrgica de Grandes Animais (72 horas-aula), 

BSU7704 Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais (108 horas-aula), BSU7719 Medicina 

de Animais Selvagens e de Companhia não Convencionais (72 horas-aula), BSU7826 

Planejamento e Elaboração de TCC (36 horas-aula) e CNS7716 Extensão Rural (54 

horas-aulas). Com a reestruturação curricular as disciplinas ABF7726 Biotecnologia 

Aplicada à Reprodução Animal, BSU7703 Clínica Cirúrgica de Grandes Animais, 

BSU7704 Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais, BSU7719 Medicina de Animais 

Selvagens e de Companhia não Convencionais terão seus conteúdos alocados nos 

módulos das Ciências Veterinárias. A disciplina BSU7509 Saúde Pública será inserida 

no eixo Saúde Única, assim como parte da BSU7403 Gestão em Medicina Veterinária. A 

disciplina CNS7716 Extensão Rural, bem como parte dos conteúdos da disciplina de 

BSU7403 Gestão em Medicina Veterinária estarão contemplados no eixo Ciências 

Humanas e Sociais. A disciplina BSU7826 Planejamento e Elaboração de TCC será 

alterada para BSU7217 Trabalho de Conclusão de Curso, passando para 18 horas, para 

atendimento das DCNs e apresentando regimento próprio. Assim, na nova matriz 

curricular a 9ª fase será destinada ao Estágio Curricular Obrigatório I (BSU7220), onde 

o acadêmico deverá realizar rodízio entre os setores internos do curso, com carga horária 

de 432 horas (24 créditos). 

 

Décima fase: Esta fase, no currículo 2012-2, é representada pela disciplina 

BSU7402 Estágio Curricular Obrigatório em Medicina Veterinária de 540 horas (30 

créditos). Na nova matriz curricular, este será denominado BSU7221 Estágio Curricular 

Obrigatório II, com carga horária de 432 horas (24 créditos). 
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7 FORMAS DE ACESSO 

A UFSC considerando seu papel de agente transformador, bem como oportunizando o 

livre acesso à educação superior de qualidade à toda população, permite o acesso aos cursos de 

graduação por meio de: 

 

7.1 Processo Seletivo 

O processo seletivo é classificatório e unificado. Sua execução é centralizada e abrange 

os conhecimentos comuns às diversas formas de educação do ensino médio, sem ultrapassar 

esse nível de complexidade, tendo por fim avaliar o domínio de conhecimento dos candidatos 

aos cursos superiores e classificar os aprovados até o limite de vagas fixado em cada curso. A 

verificação da aptidão far-se-á na forma estabelecida pelo Conselho Universitário e a matrícula 

dos classificados, conforme os Artigos 32 a 38 da Resolução 017/CUn/97 (Anexo 7). Destaca-

se que a distribuição e reserva de vagas no curso observam o disposto na Portaria Normativa 

09/2017/MEC (Anexo 25), bem como na Resolução 52/CUn/2015 (Anexo 26), que dispõe 

sobre a Política de Ações Afirmativas na UFSC para os processos seletivos. 

 

7.2 Transferência, Retornos e Permanência 

Estas ocorrem conforme disposto no Art. 39 da Resolução nº 017/CUn/97 (Anexo 7). 

 

7.3 Convênio Cultural 

Poderá ser concedido acesso através do Programa de Estudante-Convênio de Graduação 

(PEC-G), conforme disposto no Art. 40 da Resolução nº 017/CUn/97 (Anexo 7). 

 

7.4 Matrícula de Alunos Especiais 

Por Cortesia ou em Disciplinas Isoladas e na Qualidade de Aluno-Ouvinte, conforme 

disposto nos Artigos 48 a 53 da Resolução nº 017/CUn/97 (Anexo 7). 

 

 

7.5 Sistema de Seleção Unificado (SISU) 

Um percentual das vagas do curso poderá ser preenchido via SISU, de acordo com as 

regulamentações adotadas pela UFSC. A distribuição e reserva de vagas nesta modalidade 

também respondem ao disposto na Portaria Normativa 9/2017/MEC (Anexo 25), bem como na 

Resolução 52/CUn/2015 (Anexo 26), que dispõe sobre a Política de Ações Afirmativas no 

âmbito da UFSC para os processos seletivos. 
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8 ATIVIDADES DO CURSO  

Em consonância com a Resolução N03/2019 CES/CNE/MEC (Anexo 6), para obtenção 

do grau de Bacharel em Medicina Veterinária o estudante deverá cumprir os parâmetros 

curriculares, distribuídos nas diferentes atividades que terão uma carga horária mínima de 4.575 

horas (5.490 horas/aula), apresentados na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Organização das atividades que constituem os componentes curriculares do curso. 

Atividade Curricular 
CH 

(horas-aula) 
CH (horas) 

% CH 

(total do 

currículo) 

Disciplinas obrigatórias (menos a carga horária de extensão, a de 

estágio, a de TCC) 
3.906 3.255 71,15 

Disciplinas optativas 72  60 1,31 

Estágio Curricular Obrigatório I 432 360 7,87 

Estágio Curricular Obrigatório II 432 360 7,87 

Trabalho de Conclusão de Curso 18 15 0,33 

Atividades complementares 72 60  1,31 

Extensão obrigatória (Disciplinas/ Programas/ Projetos/ Cursos/ 

Eventos)* 
558 465 10,16 

Carga horária total 5.490 4.575 100% 

*Somatório da carga horária de extensão em disciplinas na matriz curricular (486 horas-aula) e na forma de unidade 

curricular (72 horas-aula). 

 

Contudo, a resolução dispõe que a formação do Médico Veterinário deve ir além do 

conhecimento técnico (Art. 3º e 4º). Neste sentido, o presente PPC visa corroborar com o 

desenvolvimento de habilidades e competências que resultem na promoção do bem-estar 

animal, sustentabilidade ambiental, preceitos éticos e o atendimento às expectativas humanas e 

sociais no exercício das atividades profissionais. Ainda, conforme o artigo 6º, deve considerar, 

na formação de cada estudante, o desenvolvimento de habilidades e competências individuais, 

criando situações e cenários propícios para que este se torne protagonista da sua formação. 

Diante disso, a matriz curricular apresenta-se organizada em um sistema híbrido: parte da 

formação representada por componentes disciplinares, e parte dos componentes organizados 

em módulos, ambos abrangendo conteúdos essenciais nas áreas de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Medicina Veterinária, sendo que os conteúdos 

relacionados ao meio ambiente, bem-estar animal, legislação e ética serão tratados como temas 

transversais. Compondo os componentes disciplinares obrigatórios encontram-se os Estágios 

Curriculares Obrigatórios I e II, e o Trabalho de Conclusão de Curso (Quadro 1). Além dos 

conteúdos essenciais, o novo PPC prevê a oferta de conteúdos de formação complementar, 

representados por disciplinas optativas, atividades complementares e de extensão 

curricularizada. Para fins de representar o caráter inter e multidisciplinar da matriz curricular 
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proposta, apresenta-se a inter-relação entre os conteúdos essenciais são apresentados na Figura 

1. 

As atividades do curso são presenciais podendo, no entanto, em caráter excepcional, a 

carga horária para integralização ser ofertada na modalidade de Ensino a Distância – EaD, até 

o limite de 40% da carga horária total do curso, de acordo com o Art. 2º da Portaria nº 2.117, 

de 6 de dezembro de 2019 (Anexo 27), condicionadas a deliberações pelo Colegiado de Curso, 

baseado no Art. 4º da referida portaria. 

 

 

 

 
Figura 1. Representação da inter-relação entre os conteúdos essenciais e complementares de 

formação do Curso de Medicina Veterinária – UFSC. 
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Quadro 1. Representação da distribuição das áreas de conhecimento ao decorrer da formação do acadêmico de Medicina Veterinária – UFSC. 

Área 

Conhecimento 

Fases 

1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase 5ª fase 6ª fase 7ª fase 8ª fase 9ª fase 10ª fase 

Disciplinar Modular 

Estágio Curricular 

Obrigatório I 

432 ha 

Estágio Curricular 

Obrigatório II 

432 ha 

Ciências Biológicas e 

da Saúde 
450 ha 

450 

ha 

360 

 ha 
 

Ciências 

Veterinárias 
18 ha  360 ha 

Módulo 

Medicina e 

Criação de 

Ruminantes 

Módulo 

Medicina de 

Cães e Gatos 

Módulo de Medicina e 

Produção de Não 

ruminantes 

306 ha 

Módulo 

Medicina e Criação de 

Equinos 

288 ha 

Módulo Medicina de 

Animais Selvagens, 

Exóticos e de 

Laboratório 

180 ha 

Módulo 

Inspeção e Tecnologia de 

Produtos de Origem 

Animal 

216 ha 

504 ha 522 ha 486 ha 504 ha 

Saúde Única 36 ha 
54 

 ha 

72 

 ha 
72 ha 36 ha 18 ha 54 ha 18 ha 

Ciências Humanas e 

Sociais 
36 ha 36 ha 108 ha 

90 

 ha 
18 ha 18 ha 18 ha 54 ha 

Trabalho de 

Conclusão de Curso 
 18 horas-aula 

Soma 540 ha 540 ha 540 ha 
522 

 ha 

558 ou 

576 ha* 

558 ou 

576 ha* 

558 ou 

576 ha* 

576 ou 

522 ha* 
  

Total do Curso 
5490** 

5436 horas-aula 

* Variação referente à realização do TCC nestas fases. **Inclui-se nesse quantitativo 72 horas de atividades complementares e 72 horas de atividades de 

extensão. 



27 

 

 

8.1. Disciplinas Obrigatórias 

Ao ser elaborado este novo PPC, para que sejam atendidas as orientações constantes nas 

DCNs, os conteúdos que compõem as disciplinas obrigatórias da matriz curricular totalizarão 

3.255 horas (3.906 horas-aula), sendo organizadas em duas modalidades de oferta: disciplinar 

e modular, distribuídas em oito fases e apresentadas no Quadro 2. 

Os conteúdos inerentes às áreas de formação em Ciências Biológicas e da Saúde e alguns 

da área de Ciências Veterinárias serão desenvolvidos entre as primeiras quatro fases do curso 

na forma de disciplinas obrigatórias (Quadro 2). Salienta-se que esta etapa de formação, visa 

promover a transição do ingressante do modelo tradicional de ensino percorridos na sua 

trajetória estudantil, para um modelo construtivista e autônomo de busca e aplicação dos 

saberes, corroborando com o desenvolvimento das habilidades e competências, tais como: 

tomada de decisão, comunicação e liderança. 

Conteúdos disciplinares obrigatórios, alguns pertencentes às Ciências Biológicas, a 

totalidade de Ciências da Saúde e Ciências Humanas e Sociais, e o restante dos pertencentes às 

Ciências Veterinárias serão desenvolvidos no formato de módulos transversais e verticais entre 

a primeira e oitava fases. Assim, irão constituir eixos transversais e longitudinais (entre a 

primeira e oitava fases) os conteúdos formadores dos Eixos Transversal Saúde Única (I a VIII) 

e Ciências Humanas e Sociais (I a VIII), apresentados no Quadro 2. Os eixos verticais serão 

compostos por conteúdos inerentes às Ciências Veterinárias sendo representados pelos 

Módulos Medicina de Cães e Gatos, Medicina e Criação de Ruminantes, Medicina e Criação 

de Equinos, Medicina e Produção de Não Ruminantes, Medicina de Animais Selvagens, 

Exóticos e de Laboratório e Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal (Quadro 2). 

Cabe ressaltar que, mesmo havendo a distinção entre módulos e conteúdos pré-estabelecidos, 

existe uma relação intrínseca entre as abordagens, buscando desenvolver habilidades e 

competências, tais como: atenção à saúde, comunicação, tomada de decisões, liderança e 

coparticipação, administração, bem como o estímulo a educação permanente. Ressalta-se que 

para cursar os módulos verticais é necessário que o acadêmico tenha concluído os créditos 

atribuídos às disciplinas das fases disciplinares. 

As ementas, conteúdos programáticos e bibliografias, tanto das fases disciplinares como 

dos eixos e módulos encontram-se descritos no item 15 deste projeto, onde serão apresentados 

as habilidades e competências a serem desenvolvidos em cada eixo ou módulo de formação. 

Ainda, outros conteúdos como: meio ambiente, bem-estar animal, legislação e ética encontram-

se inseridos como temas transversais, tanto nas fases disciplinares como nos eixos e módulos. 
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Contudo, a resolução dispõe que a formação do Médico Veterinário deve ir além do 

conhecimento técnico. Neste sentido, o presente PPC visa corroborar com o desenvolvimento 

de habilidades e competências que resultem na promoção do bem-estar animal, sustentabilidade 

ambiental, preceitos éticos e o atendimento às expectativas humanas e sociais no exercício das 

atividades profissionais. Ainda, conforme o artigo 6º, deve considerar, na formação de cada 

estudante, o desenvolvimento de habilidades e competências individuais, criando situações e 

cenários propícios para que este se torne protagonista da sua formação. 

Diante disso, a matriz curricular apresenta-se organizada em um sistema híbrido: parte da 

formação representada por componentes disciplinares, e parte dos componentes organizados 

em módulos, ambos abrangendo conteúdos essenciais nas áreas de Ciências Biológicas e da 

Saúde, Ciências Humanas e Sociais e Ciências da Medicina Veterinária, sendo que os conteúdos 

relacionados ao meio ambiente, bem-estar animal, legislação e ética serão tratados como temas 

transversais. Compondo os componentes disciplinares obrigatórios encontram-se os Estágios 

Curriculares Obrigatórios I e II, e o Trabalho de Conclusão de Curso. Além dos conteúdos 

essenciais, o novo PPC prevê a oferta de conteúdos de formação complementar, representados 

por disciplinas optativas, atividades complementares e de extensão curricularizada (Quadro 1). 

 

8.1.1 Estágio Curricular Obrigatório de Formação em Serviço 

De acordo com a Resolução 03/2019 CES/CNE a formação do Médico Veterinário, 

incluirá como etapa integrante da graduação o estágio curricular obrigatório em serviço, em 

regime intensivo e exclusivo. Esta etapa de formação deve ser dividida em dois momentos: 

 

Estágio Curricular Obrigatório I (BSU7220): que conforme o artigo 10 Resolução 

03/2019 CES/CNE, deverá corresponder a 50% da carga horária destinada ao estágio, 

desenvolvida em serviços próprios da UFSC, com distribuição equilibrada de carga 

horária, a fim de atender aspectos essenciais das áreas de saúde animal, clínicas médica 

e cirúrgica veterinárias, medicina veterinária preventiva, saúde pública, zootecnia, 

produção e reprodução animal e inspeção e tecnologia de produtos de origem animal 

(vide item 15 deste PPC). Este estágio será realizado na 9 fase do curso, 

correspondendo a 360 horas (432 horas-aulas), conforme descrito na ementa da 

disciplina e no seu regulamento (Anexo 15). Para a realização do Estágio Curricular 

Supervisionado I o aluno deverá ter sido aprovado em todas as disciplinas obrigatórias 

das fases anteriores. 
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Estágio Curricular Obrigatório II (BSU7221): a ser realizado na décima fase do curso, 

como disciplina obrigatória de 360 horas (432 horas/aula), conforme descrito na 

ementa da disciplina e no seu regulamento (Anexo 15). Para a realização do Estágio 

Curricular Supervisionado II o aluno deverá ter sido aprovado no Estágio I, tendo 

cumprido as horas de disciplinas optativas, de atividades complementares e 

atividades de extensão. 

 

8.1.2 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC, BSU7217) 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) segundo o Art. 9 da Resolução N03/2019 

CES/CNE/MEC (Anexo 6), deve constituir componente curricular obrigatório, a ser 

desenvolvido ao longo da formação do acadêmico, devendo ser centrado em determinada área 

teórico-prática ou de formação profissional, como atividade de síntese e integração de 

conhecimento e consolidação das técnicas de pesquisa e/ou extensão. Esta etapa de formação 

possui regulamento próprio, aprovado pelo Colegiado do Curso (Anexo 28), representando 18 

horas-aula para a integralização do curso. Esta etapa de formação estará a cargo da Coordenação 

de Curso. 

 

8.1.3 Educação das relações Étnico-Raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira, Africana e Indígena  

De acordo com a Resolução 01/2004 CNE/MEC (Anexo 29), que institui as diretrizes 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e Africana, as IES devem incluir estes temas nos conteúdos de disciplinas e atividades 

curriculares dos cursos. O Art. 2 da resolução prevê que a abordagem destes conteúdos devem 

primar pela divulgação e produção de conhecimentos, atitudes, posturas e valores que eduquem 

cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de negociar 

objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos direitos legais e valorização de identidade, 

na busca da consolidação da democracia. Desta forma, estes conteúdos serão abordados no 

currículo no Eixo Transversal Ciências Humanas e Sociais (CNS7322 Antropologia e CNS7323 

Sociologia Rural e Ambiental), e em disciplinas optativas.  

Cabe ressaltar que a UFSC dispõe da Secretaria de Ações Afirmativas e Diversidades 

(SAAD), que via a Coordenadoria de Relações étnicos Raciais (CRER) visa assessorar a SAAD 

nas questões referentes às ações afirmativas para indígenas, negros e quilombolas com 

estratégias para acolhimento e inserção dos estudantes no ensino, pesquisa e extensão; 

promover a visibilidade e o reconhecimento do patrimônio cultural indígena, afro-brasileira e 
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africano; atuando como canal de apoio para estudantes e os demais órgãos compartilhando 

informações de conscientização contra o racismo e orientando em casos de crimes raciais. 

 

8.1.4 Educação em Direitos Humanos  

A Resolução 01/2012/CNE/MEC (Anexo 30) trata das DNs para a Educação em Direitos 

Humanos, estabelece que os conteúdos nesta área tem como objetivo central a formação para a 

vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de vida e 

de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e 

planetário, devendo orientar os sistemas de ensino e suas instituições no que se refere ao 

planejamento e ao desenvolvimento de ações que contemplem esta temática. Neste sentido, a 

inserção dos conhecimentos concernentes à estas áreas encontram-se representados em ambos 

os Eixos Transversais Saúde Única e Ciências Humanas e Sociais, sendo abordados em 

diferentes momentos. 

 

8.1.5 Políticas de pré-requisitos 

De acordo com o Art. 44 da Resolução 017/CUn/97 (Anexo 7), a efetivação da matrícula 

em disciplinas somente poderá ocorrer com o cumprimento dos pré-requisitos, a serem 

apresentados junto a matriz curricular (Quadro 2) e a ausência de choques de horários, cabendo 

ao Colegiado do Curso autorizar a quebra de pré-requisitos em caso excepcional. Nesse sentido, 

o Colegiado do Curso aprovou os critérios para autorização de quebra de pré-requisitos de 

disciplinas ofertadas (Ata referência 06/2016, Anexo 31), excetuando-se o Estágio Obrigatório 

Supervisionado, normatizada pelo Regimento de Estágios do Curso (Anexo 15). 

Como procedimentos a coordenação do curso, consultados os professores responsáveis 

pelas disciplinas, avaliará e poderá autorizar a quebra de pré-requisito, se a solicitação do 

estudante se enquadrar em pelo menos uma das seguintes situações: 1. Quando houver a 

necessidade de reduzir o prejuízo de alunos admitidos por transferência interna ou externa no 

semestre de ingresso, facilitando sua inserção na estrutura curricular; 2. Quando alterações 

curriculares ocorridas após o ingresso do solicitante no curso causaram mudanças de pré-

requisitos em disciplinas, com notório prejuízo ao referido aluno; 3. Quando o solicitante tiver 

condições de colar grau e faltando até duas disciplinas para integralização curricular. Esta 

decisão será referendada pelo Colegiado do Curso; 4. Casos omissos serão resolvidos pelo 

Colegiado do Curso.
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Quadro 2. Disciplinas obrigatórias da matriz curricular detalhada por fase, contendo códigos, nome, carga horária de extensão, carga horária total, 

equivalência, pré-requisito. 

Área 

conteúdo 
Códigos Disciplinas Créditos H/a 

Créditos Equivalência Pré-requisitos 

T P E Disciplina Disciplinas 

1ª. FASE 

CBS 

ABF7103 Ecologia Geral 4 72 2 2 0 CBV7103 ou CRC7101 ou CRC7111  

ABF7104 Bioquímica 4 72 4 0 0 CBV7104 ou CRC7213 ou CRC7301  

ABF7860 Anatomia Animal I 6 108 2 4 0 CBV7601 ou MVC7102 ou ABF7601  

ABF7604 Histologia Veterinária I 4 72 2 2 0 CBV7604 ou MVC7103  

BSU7200 Genética Veterinária 3 54 3 0 0 
CBV7112 ou CRC7311 ou CRC7603 ou 

MVC7311 ou BSU7112 
 

CBA7834 Biologia Celular 4 72 2 2 0 
AGC7101 ou CRC7209 ou CRC7300 ou 

CBA7101 
 

CV BSU7201 
Introdução à Medicina 

Veterinária 
1 18 1 0 0 CBV7404 ou MVC7101 ou BSU7404  

Eixo Saúde Única I 

ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal 

BSU7202 Conceitos em Saúde Única 

1 

1 
36 2 0 0 ABF7802  

Eixo Ciências Humanas e Sociais I 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da 

Pesquisa 

2 36 2 0 0 
CNS7115 ou CBV7405 ou CRC7105 ou 

CRC7115 ou MVC7100 
 

TOTAL 30 540 20 10 0   

2ª. FASE 

CBS 

ABF7862 Fisiologia Veterinária I 5 90 3 2 0 CBV7110 ou MVC7301 ou ABF7112 

AGC7101 ou CBA7101 oe CBA7834 e 

ABF7104 ou CBV7104 e ABF7601 ou 

ABF7860 ou CBV7601 e 

ABF7604 

ABF7863 
Parasitologia 

Veterinária 
4 72 0 4 0 CBV7508 ou MVC7402 ou ABF7508 

 

ABF7864 Anatomia Animal II 6 108 2 4 0 CBV7602 ou MVC7200 ou ABF7602 ABF7601 ou CBV7601 ou ABF7860 

ABF7605 Histologia Veterinária II 4 72 2 2 0 CBV7605 ou MVC7201 ABF7604 ou CBV7604 



32 

 

 

BSU7203 
Fundamentos do 

Melhoramento Animal 
2 36 2 0 0 

CBV7804 ou CBV7817 ou MVC7304 ou 

BSU7804 
CBV7112 ou BSU7112 OU BSU7200 

BSU7204 
Farmacologia 

Veterinária I  
2 36 2 0 0 CBV7710 OU MVC7403 OU BSU7141  

CNS7321 Microbiologia geral  2 36 1 1 0 
AGC7206 ou CRC7401 ou CRC7411 ou 

CNS7206 

AGC7101 ou CBA7101 ou CBA7834 e 

ABF7104 ou CBV7104 

Eixo Saúde Única II 

BSU7205 Saúde Ambiental 

 

3 

 

54 

 

3 

 

0 

 

0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais II 

CNS7322 Antropologia 
2 36 2 0 0 CRC7205 ou CRC7215 

 

TOTAL 30 540 17 13 0   

3ª. FASE 

CBS 

ABF7865 Fisiologia Veterinária II 4 72 2 2 0 CBV7111 ou MVC7401 ou ABF7111 

AGC7101 ou CBA7101 oe CBA7834 e 

ABF7104 ou CBV7104 e ABF7601 ou 

ABF7860 ou CBV7601 e 

ABF7604 

ABF7866 
Anatomia Animal 

Aplicada 
4 72 1 3 0 CBV7603 ou MVC7302 ou ABF7603 

ABF7112 ou ABF7862 e ABF7602 ou 

ABF7864 

BSU7206 Imunologia Veterinária 3 54 3 0 0 CBV7113 ou MVC7405 ou BSU7113 

AGC7101 ou CBA7101 ou CBA CBV7605 

ou MVC7201 e ABF7104 ou CBV7104 e 

ABF7602 ou ABF7864 ou CBV7602 ou 

ABF7605 ou CBV7605 

BSU7207 
Farmacologia 

Veterinária II 
4 72 4 0 0 CBV7710 ou MVC7403 ou BSU7151 ABF7112 ou ABF7862 

BSU7208 Microbiologia Clínica  5 90 3 2 0 CBV7507 ou MVC7400 ou BSU7507 AGC7206 ou CNS7206 ou CNS7321 

Eixo Saúde Única III 

BSU7506 Epidemiologia Veterinária 
4 72 4 0 0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais III 

CNS7314 Estatística Básica 

CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental 

4 

2 

72 

36 

2 

1 

2 

1 

0 

0 
CNS7215 ou CRC7304 ou CRC7314  

TOTAL 30 540 20 10 0   

4ª. FASE 
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CV 

ABF7607 
Patologia Veterinária 

Geral 
4 72 2 1 1 CBV7607 ou MVC7404 

ABF7111 ou ABF7865 ou BSU7113 ou 

BSU7206 

ABF7867 
Laboratório Clínico 

Veterinário 
3 54 1 0 2 CBV7712 ou MVC7501 ou ABF7713 ABF7112 ou ABF7862  

BSU7209 Semiologia Veterinária 3 54 1 2 0 CBV7714 ou MVC7502 ou BSU7714 
ABF7111 ou ABF7865 e ABF7603 ou 

ABF7866 

BSU7115 Nutrição Animal 3 54 3 0 0 
BSU7805 ou CBV7805 ou MVC7505 ou 

MVC7604 
ABF7112 ou ABF7862 e ABF7104  

BSU7210 
Anestesiologia 

Veterinária 
2 36 2 0 0 CBV7702 ou MVC7700 ou BSU7702 

ABF7112 ou ABF7862 e BSU7141 ou 

BSU7204 e BSU7151 ou BSU7207 

BSU7211 

Diagnóstico por 

Imagem em Medicina 

Veterinária 

2 36 1 1 0 CBV7709 ou MVC7503 ou BSU7709 ABF7603 ou ABF7866 

BSU7212 
Técnica Cirúrgica 

Veterinária 
3 54 1 2 0 CBV7715 ou MVC7703 ou BSU7715 ABF7603 ou ABF7866 

Eixo Saúde Única IV 

BSU7509 Saúde Pública 
4 72 4 0 0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais IV 

CNS7416 Estatística Experimental 

CNS7324 Fundamentos de Economia 

3 

2 

54 

36 

2 

2 

1 

0 

0 

0 
 CNS7314 

TOTAL 29 522 19 7 3   

5ª. FASE 

CV 
BSU7222 Módulo Medicina e 

Criação de Ruminantes  
28 504 16 4 8  

ABF7103 e ABF7104 e ABF7860 e 

ABF7604 e BSU7200 e CBA7834 e 

BSU7201 e ABF7861 e BSU7202 e 

CNS7320 e ABF7862 e ABF7863 e 

ABF7864 e ABF7605 e BSU7203 e 

BSU7204 e CNS7321 e BSU7205 e 

CNS7322 e ABF7865 e ABF7866 e 

BSU7206 e BSU7207 e BSU7208 e 

BSU7706 e CNS7314 e CNS7323 e 

ABF7607 e ABF7867 e BSU7209 e 

BSU7115 e BSU7210 e BSU7211 e 

BSU7212 e BSU7509 e CNS7416 e 

CNS7324 
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Eixo Saúde Única V 

BSU7213 Educação em Saúde 
2 36 2 0 0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais V 

CNS7325 Desenvolvimento rural 
1 18 1 0 0   

TOTAL 31 558 19 4 8   

6ª. FASE 

CV BSU7223 Medicina de Cães e Gatos  29 522 13 9 7  

ABF7103 e ABF7104 e ABF7860 e 

ABF7604 e BSU7200 e CBA7834 e 

BSU7201 e ABF7861 e BSU7202 e 

CNS7320 e ABF7862 e ABF7863 e 

ABF7864 e ABF7605 e BSU7203 e 

BSU7204 e CNS7321 e BSU7205 e 

CNS7322 e ABF7865 e ABF7866 e 

BSU7206 e BSU7207 e BSU7208 e 

BSU7706 e CNS7314 e CNS7323 e 

ABF7607 e ABF7867 e BSU7209 e 

BSU7115 e BSU7210 e BSU7211 e 

BSU7212 e BSU7509 e CNS7416 e 

CNS7324 

Eixo Saúde Única VI 

BSU7214 Comunicação e Saúde 
1 18 1 0 0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais VI 

CNS7326 Administração e Gestão 
1 18 1 0 0   

TOTAL 31 558 15 9 7   

7ª. FASE 

CV 
BSU7224 Medicina e Produção de 

Não Ruminantes 
17 306 9 6 2  

ABF7103 e ABF7104 e ABF7860 e 

ABF7604 e BSU7200 e CBA7834 e 

BSU7201 e ABF7861 e BSU7202 e 

CNS7320 e ABF7862 e ABF7863 e 

ABF7864 e ABF7605 e BSU7203 e 

BSU7204 e CNS7321 e BSU7205 e 

CNS7322 e ABF7865 e ABF7866 e 

BSU7206 e BSU7207 e BSU7208 e 

BSU7706 e CNS7314 e CNS7323 e 

ABF7607 e ABF7867 e BSU7209 e 

BSU7115 e BSU7210 e BSU7211 e 
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BSU7212 e BSU7509 e CNS7416 e 

CNS7324 

BSU7225 Medicina de Animais 

Selvagens, Exóticos e de 

Laboratório 

10 180 4 4 2  

ABF7103 e ABF7104 e ABF7860 e 

ABF7604 e BSU7200 e CBA7834 e 

BSU7201 e ABF7861 e BSU7202 e 

CNS7320 e ABF7862 e ABF7863 e 

ABF7864 e ABF7605 e BSU7203 e 

BSU7204 e CNS7321 e BSU7205 e 

CNS7322 e ABF7865 e ABF7866 e 

BSU7206 e BSU7207 e BSU7208 e 

BSU7706 e CNS7314 e CNS7323 e 

ABF7607 e ABF7867 e BSU7209 e 

BSU7115 e BSU7210 e BSU7211 e 

BSU7212 e BSU7509 e CNS7416 e 

CNS7324 

Eixo Saúde Única VII 

BSU7215 Gestão em Saúde 
3 54 3 0 0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais VII 

CNS7327 Administração e Marketing  
1 18 1 0 0   

TOTAL 31 558 17 10 4   

8ª. FASE 

CV 

BSU7226 Medicina e criação de 

Equinos 
16 288 11 2 3  

ABF7103 e ABF7104 e ABF7860 e 

ABF7604 e BSU7200 e CBA7834 e 

BSU7201 e ABF7861 e BSU7202 e 

CNS7320 e ABF7862 e ABF7863 e 

ABF7864 e ABF7605 e BSU7203 e 

BSU7204 e CNS7321 e BSU7205 e 

CNS7322 e ABF7865 e ABF7866 e 

BSU7206 e BSU7207 e BSU7208 e 

BSU7706 e CNS7314 e CNS7323 e 

ABF7607 e ABF7867 e BSU7209 e 

BSU7115 e BSU7210 e BSU7211 e 

BSU7212 e BSU7509 e CNS7416 e 

CNS7324 

BSU7227 Inspeção e Tecnologia de 

Produtos de Origem Animal 
12 216 6 5 1  

ABF7103 e ABF7104 e ABF7860 e 

ABF7604 e BSU7200 e CBA7834 e 

BSU7201 e ABF7861 e BSU7202 e 

CNS7320 e ABF7862 e ABF7863 e 
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ABF7864 e ABF7605 e BSU7203 e 

BSU7204 e CNS7321 e BSU7205 e 

CNS7322 e ABF7865 e ABF7866 e 

BSU7206 e BSU7207 e BSU7208 e 

BSU7706 e CNS7314 e CNS7323 e 

ABF7607 e ABF7867 e BSU7209 e 

BSU7115 e BSU7210 e BSU7211 e 

BSU7212 e BSU7509 e CNS7416 e 

CNS7324 

Eixo Saúde Única VIII 

BSU7216 Relações 

humano/animal/ambiente 

1 18 1 0 0   

Eixo Ciências Humanas e Sociais VIII 

CNS7716 Extensão Rural 
3 54 2 0 1   

TOTAL 32 576 21 7 4   

9a. FASE 

CV BSU7720 

Estágio Curricular 

Obrigatório em 

Medicina Veterinária I 

24 432 0 24 0  
BSU7222, BSU7223, BSU7224, 

BSU7225, BSU7226 e BSU7227 

TOTAL 24 432 0 24 0   

10ª. FASE 

CV BSU7221 

Estágio Curricular 

Obrigatório em 

Medicina Veterinária II 

24 432 0 24 0 CBV7402 e MVC7110 
BSU7720 Estágio Curricular Obrigatório em 

Medicina Veterinária I 

CV BSU7217 
Trabalho de Conclusão 

de Curso 
1 18 0 1 0   

TOTAL 25 450 0 25 0   

TOTAL GERAL  293 5.724       

T= Teórica; P=Prática; E= Extensão (1 crédito equivale a 18 horas-aula). Considerando a criação e/ou substituição de códigos de disciplinas devido à reformulação de ementa 

e número de créditos, os pré-requisitos deverão ser atualizados após a criação dos mesmos pelo DAE/PROGRAD.
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8.1.6 Políticas de equivalência de disciplinas 

No intuito de garantir maior eficiência institucional na transição das metodologias de 

ensino, o Currículo 2022 foi elaborado considerando os dois primeiros anos (quatro primeiros 

semestres) baseados predominantemente na oferta de disciplinas isoladas. Para esses casos, 

existem equivalências diretas que são descritas no Quadro 02. Nestes casos, para disciplinas 

obrigatórias ou optativas, cuja equivalência seria direta (disciplinas aparentemente iguais), 

porém os códigos não foram reconhecidos por limitações nos sistemas da UFSC, o Coordenador 

do Curso, segundo competência estabelecida na Res. 18/2004/CUn, em conformidade com o 

descrito pela Res. 17/1997/CUn ou outro regramento do ensino de graduação vigente na UFSC 

e em acordo com o CNE, deverá verificar e analisar cada caso e optar pela validação ou não da 

referida disciplina. 

Para o aproveitamento de disciplinas cuja equivalência é indireta, ou seja, cursadas no 

currículo 2012 do curso ou outro curso da UFSC ou de outras instituições, cujo conteúdo e/ou 

carga horária forem similares, porém não idênticos, caberá ao Presidente do Colegiado validar 

as disciplinas desdobradas das matérias integrantes dos parâmetros curriculares vigentes. 

Nesses casos, fica facultada à consulta ao respectivo Departamento para definir a validação de 

disciplinas desdobradas de matéria, estabelecidos pelo CNE. Nesses casos, quando o somatório 

da carga horária das disciplinas validadas for inferior ao somatório da carga horária das 

disciplinas correspondentes no curso de destino na UFSC, será exigido do aluno o cumprimento 

de disciplinas adicionais, a serem definidas pelo Colegiado do Curso, para atender a carga 

horária de integralização curricular exigida no novo curso.  

No caso dos módulos de Saúde Única, Ciências Humanas e Sociais e Ciências 

Veterinárias, não haverá equivalência direta ou indireta. Nessas situações, o Coordenador do 

Curso deverá consultar os departamentos envolvidos, os quais, ouvidos os professores 

responsáveis pelos referidos módulos, emitirão pareceres consultivos a serem considerados no 

processo de validação. Em seus pareceres, os departamentos podem: (i) recomendar a validação 

dos componentes curriculares solicitados, com base nos conteúdos já cursados pelo requerente 

de forma integral; (ii) recomendar a validação após o cumprimento de atividades referentes a 

conteúdos específicos; (iii) recomendar a validação após aplicar o Exame de Avaliação de 

Aproveitamento Extraordinário de Estudos (conforme a Res. 05/2001/CUn); (iv) recomendar a 

não validação. 

Para a avaliação dos casos de aproveitamento de estudos na transição curricular (migração 

do Currículo 2012 para 2022) e a critério do Colegiado do curso, poderá ser criada uma 

Comissão de Validação de Componentes Curriculares, com o objetivo de estabelecer critérios 
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específicos e elaborar pareceres consultivos a serem considerados nesses processos. Essa 

comissão deverá ser presidida por um membro indicado pela coordenação do curso e com 

representatividade mínima de um membro de cada departamento que atende ao curso. 

O aluno que tenha extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de 

provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora 

especial, poderá ter abreviada a duração do seu curso, de acordo com a Res. 05/2001/CUn, que 

dispõe sobre o Exame de Avaliação de Aproveitamento Extraordinário de Estudos. 

As disciplinas aproveitadas após processo de validação serão incluídas no histórico 

escolar com indicação da carga horária e notas. 

 

8.2. Disciplinas Optativas   

Conteúdos que não constam das disciplinas obrigatórias, em todas as modalidades 

apresentadas neste PPC, serão ofertadas como disciplinas optativas. Neste sentido, o acadêmico 

deverá cumprir carga horária de 60 horas (72 horas-aulas) referentes a disciplinas ofertadas pelo 

curso (Quadro 3), obedecidos os pré-requisitos quando presentes. Ainda, conforme a seção III 

do Art. 15 da Resolução nº 17/CUn/97 (Anexo 7), podem ser em disciplinas de livre escolha, 

desde que aprovadas pelo Colegiado de Curso. Será facultado ao estudante matricular-se em 

disciplinas optativas a partir da segunda fase do curso, desde que tenha cumprido com o (s) pré-

requisito (s) necessário (s). Por fim, em acordo com o Art. 15 (III, § 1o) da Resolução 

017/CUn/97/UFSC, será permitido ao estudante ter uma carga horária máxima de disciplinas 

optativas igual a 20% da carga horária mínima estabelecida pela Resolução 02/2007 

CES/CNE/MEC (Anexo 4), de 4.000 horas. Portanto, a carga horária máxima de disciplinas 

optativas para o curso de Medicina Veterinária, equivaleria a 800 horas. 

 

8.2.1 Educação na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

O Decreto 5626/2005 da Presidência da República (Anexo 32), que regulamenta a Lei 

10.436/2002 e o artigo 18 da Lei no 10.098/2000, estabelece que o ensino de Libras constituir-

se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação 

profissional. Assim, de forma a atender ao que remete o referido decreto, a disciplina poderá 

ser cursada em departamento especializado da Universidade ou em instituição equivalente, 

sendo garantida a validação dos créditos obtidos como disciplina optativa do curso. 
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Quadro 3. Disciplinas optativas da matriz curricular detalhada por fase, contendo códigos, nome, carga horária total, equivalência, pré-requisito. 

Código Disciplina Créditos H/a 
Créditos 

Equivalência Pré-requisito 
T P E 

ABF7610 Anatomia de Animais Selvagens  3 54 1 2   ABF7866 

ABF7611 Medicina Veterinária Legal 3 54 3    ABF7607 

ABF7724 Inseminação Artificial 2 36 2    
ABF7865 e 

BSU7209 

ABF7828 Embriologia Veterinária 2 36 2    
CBA7834 e 

ABF7604 

ABF7829 Práticas em Análises Clínica Veterinárias 2 36  2   ABF7867 

BSU7004 Endocanabinologia 2 36 2     

BSU7106 Tópicos Avançados em Saúde Pública 2 36 2    BSU7509 

BSU7111 Intercâmbio I  -      

BSU7114 Biologia Molecular 2 36 2     

BSU7116 Intercâmbio II  -      

BSU7718 Homeopatia e Fitoterapia Veterinária 2 36 2     

BSU7184 Conceitos Introdutórios Básicos De Cinesioterapia 2 36 2    BSU7209 

BSU7185 Práticas Integrativas e Complementares Em Saúde 2 36 2     

BSU7186 Desenvolvimento, Saúde e Qualidade de Vida no Meio Rural 4 72 4     

BSU7187 Odontologia Veterinária: Inter-Relação Entre Saúde Bucal e Bem-Estar Animal 2 36 2     

BSU7407 Práticas Laboratoriais 2 36  2    

BSU7720 Práticas Hospitalares 2 36  2    

BSU7812 Práticas Zootécnicas 2 36  2    

BSU7819 Cuidados Paliativos em Medicina Veterinária 2 36 2     

BSU7820 Introdução às Modalidades Terapêuticas em Reabilitação 2 36 2    BSU7209 

BSU7821 Introdução à Metodologia da Pesquisa Qualitativa 2 36 2    CNS7314 

CNS7007 Relações e Interações Humano-Animal 2 36 2     

CNS7010 Gestão de Impactos Ambientais 3 54 2     

CNS7016 Relações Inter-Étnicas 2 36 2     

CNS7018 Educação Ambiental em Ciências Agrárias 2 36 2     

CNS7021 Sistemas Agroalimentares 2 36 2     

CNS7412 Legislação e Gestão Ambiental 2 36 2     

CNS7615 Saneamento Ambiental 2 36 2     

LSB7904 Libras 2 36 2     
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8.3. Política de Migração Curricular 

As DCNs para os Cursos de Medicina Veterinária definem os princípios, fundamentos, 

condições e procedimentos da formação de médicos veterinários em âmbito nacional. Essas 

normativas estão em constante atualização para se adequarem, com embasamento técnico-

científico, a novas metodologias, tecnologias e processos, acompanhando o desenvolvimento 

humano e da criação animal.  

Neste contexto, o curso de Medicina Veterinária da UFSC recebeu sua primeira turma em 

2012 e, desde então, mantém a sua base curricular original, orientadas pela Resolução 01/2003 

MEC/CNE/CES, com alterações ou revisões pontuais consideradas de “menor relevância”. 

Com as discussões e entrada em vigor das novas DCN’s (Anexo 6), o NDE do curso com apoio 

de colaboradores intensificou os estudos que culminaram na produção do novo currículo 

(2022), pautado na nova Resolução e com o destaque da curricularização da extensão 

(Resolução 07/2018 MEC/CNE/CES - Anexo 21). 

Sendo assim, é evidente que a entrada em vigor de um novo currículo pode trazer 

conflitos, especialmente nos casos dos estudantes que já estejam matriculados no curso antes 

da data de seu lançamento oficial. Prevendo essas dificuldades, consideramos os aspectos e 

premissas a seguir: 

O currículo 2022 é mais adequado do que o 2012 para os estudantes atualmente 

matriculados no curso porque segue as Diretrizes Curriculares Nacionais em vigor; 

Independentemente da situação, é sempre vantajoso para o estudante, do ponto de vista 

didático-pedagógico optar pela transição (migração) para o novo currículo o quanto 

antes for possível; 

Dependendo da forma de ingresso do estudante, deverá ser identificada a melhor forma 

de proceder a transição, conforme o quadro 3; 

Para os estudantes ingressantes no curso antes de 2022, deverá ser garantida a 

possibilidade de permanência no currículo 2012 até a conclusão do curso, mesmo que 

esta não seja a melhor estratégia do ponto de vista didático-pedagógico (Quadros 4 e 5), 

sendo garantida e identificada a melhor e mais atrativa estratégia de transição, conforme 

a Figura 02, considerando os Artigos 97º a 102º da Resolução 17/CUn/97 no que diz 

respeito a validação de componentes curriculares; 

No processo de validação de componentes curriculares deve-se dar prioridade a um 

planejamento que preveja adequação do estudante numa nova fase-sugestão do currículo 

2022, oportunizando que este se integre a uma turma regular.
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Quadro 3. Formas de ingresso no curso de Medicina Veterinária da UFSC e estratégias de transição entre os Currículos 2012 e 2022. 

Forma de ingresso Uso de estratégia de transição Método de transição 

Vestibular/SISU (calouros sem disciplinas a validar) a 

partir de 2022 
Não necessário Matrícula no Currículo 2022 

Vestibular/SISU (calouros com disciplinas a validar*) 

a partir de 2022 
Não necessário 

Matrícula no Currículo 2022 com validação de disciplinas 

compatíveis** e definição da nova fase-sugestão após validações 

Transferências Interna/externa/retorno de graduados 

para ocupação de vagas ociosas a partir de 2022 
Não necessário 

Matrícula no Currículo 2022 com validação de disciplinas 

compatíveis** e definição da nova fase-sugestão após validações 

Mobilidade acadêmica e Intercâmbios com início a 

partir de 2022 
Não necessário 

Matrícula em componentes curriculares do Currículo 2022 com 

planejamento entre estudante e coordenação do curso de origem 

Vestibular/SISU ou para ocupação de vagas ociosas 

antes de 2022 (estudantes ingressantes com o 

Currículo 2012) 

Necessário, variável conforme a 

situação do estudante*** 

1- Não realizar transição 

2- Matrícula no Currículo 2022 com validação de disciplinas 

compatíveis** e definição da nova fase-sugestão após validações 

* O trâmite de validação de disciplinas está regulamentado pela Resolução 17/CUn/97 em seus artigos 97º a 102º. ** Entende-se por disciplina compatível o componente 

curricular cursado na UFSC ou em outra Instituição de Ensino Superior reconhecida pelo MEC, com carga horária integralmente disposta na modalidade presencial e que tenha 

similaridade integral ou parcial de conteúdos e carga horária com um ou mais componentes do Currículo 2022. *** Propostas para transição são descritas no Quadro 4. 

 

 

Quadro 4.  Representação das estratégias de transição entre os Currículos 2012 e 2022 para estudantes em formação no curso de Medicina Veterinária da UFSC. 

Turma 2020/1 2020/2 2021/1 2021/2 2022/1 2022/2 2023/1 2023/2 2024/1 2024/2 2025/1 2025/2 2026/1 2026/2 

2210     1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase 

2120    1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase  

2110   1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase   

2020  1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase    

2010 1ª Fase 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase     

1920 2ª Fase 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase      

1910 3ª Fase 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase       

1820 4ª Fase 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase        

1810 5ª Fase 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase         

1720 6ª Fase 7ª Fase 8ª fase 9ª Fase 10ª Fase          

Laranja: Fases cursadas antes da implantação do currículo 2022; Verde: Fases cursadas após a implementação do currículo 2022 em disciplinas/módulos do currículo novo; 

Vermelho: Fases cursadas após a implementação do currículo 2022 em disciplinas/módulos do currículo antigo.
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8.4 Atividades Complementares 

A realização de atividades complementares permite que o estudante tenha acesso a outras 

fontes de conhecimentos para além do conteúdo formal do curso de graduação e propicia o 

desenvolvimento de autonomia, proatividade e curiosidade, ampliando e enriquecendo o 

processo de ensino-aprendizado. 

A Resolução 017/CUn/97 (Anexo 7) determina que, nos cursos de graduação, atividades 

complementares de pesquisa, extensão, monitoria e estágio poderão ser registradas para 

integralização curricular como disciplinas optativas, até o máximo de 120 horas-aula. Estão 

previstos para o curso de Medicina Veterinária o cumprimento de quatro créditos que 

correspondem a 60 horas (72 horas/aula) em atividades complementares. 

De acordo com as DCN as Instituições de Ensino Superior deverão criar mecanismos de 

aproveitamento de conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas 

independentes presenciais e/ou à distância. Podem ser reconhecidos: monitorias, estágios, 

programas de iniciação científica, programas de extensão, estudos complementares e cursos 

realizados em outras áreas afins. 

No curso de Medicina Veterinária é aconselhável que estas atividades sejam realizadas 

de forma gradual a partir da segunda fase do curso, com carga horária equivalente a um crédito, 

ou 18 horas-aula por semestre. As atividades complementares e suas respectivas pontuações 

estão relacionadas a seguir e podem ser de caráter técnico-científico, culturais ou esportivas, 

que podem ser modificadas pelo Colegiado do Curso de Medicina Veterinária. A validação 

destas atividades será feita por comissão de professores designada pelo Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária. Somente será considerada, para efeito de pontuação, a participação em 

atividades desenvolvidas a partir do ingresso do aluno no Curso. As ações a serem validadas 

como atividades complementares encontram-se apresentadas na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Atividades Complementares válidas para cômputo de créditos (72 horas-aula) na matriz 

curricular do curso de medicina Veterinária (1 crédito - 18 horas-aula). 

Atividade Tempo de execução 
Créditos atribuídos 

Mínimo Máximo 

Representação estudantil em órgãos colegiados na UFSC mínimo de 06 meses 1 1 

Integrante de órgãos estudantis e Centro Acadêmico mínimo de 12 meses 1 1 

Exercício da mobilidade acadêmica e participação em programas 

de intercâmbio 
 1 2 

Participação na Comissão Organizadora de eventos científicos 

com carga horária mínima de 20 horas (uma participação) 
 1 2 

Participação em cursos com carga horária mínima de 08 horas 

ofertados pela UFSC ou outras instituições 
 1 2 

Participação em cursos de língua estrangeira, por semestre, 

ofertados pela UFSC ou outras instituições 
 1 2 

Monitoria por disciplina  1 2 
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Publicação de trabalhos em periódicos científicos  1 2 

Publicação de trabalhos em anais de congressos 1 crédito por evento 1 2 

Apresentação de trabalho em eventos técnico científicos 1 crédito por trabalho 1 2 

Participação em eventos técnico-científicos como: congressos, 

seminários, palestras, incluindo aqueles por vídeo conferência 
 1 2 

Participação em eventos artísticos, desde que represente 

oficialmente a UFSC 
 1 2 

Participação em eventos esportivos, na condição de atleta, desde 

que represente oficialmente a UFSC 
por atividade 1 2 

Estágios não-obrigatórios com carga horária mínima de 20 horas 

(realizados na UFSC, em empresas públicas ou privadas, 

instituições de pesquisa, instituições de ensino superior, ONGs e 

outros na área de formação do aluno, desde que registrados no 

Sistema da Acompanhamento e Registro de Estágios – 

SIARE/UFSC) 

por atividade 1 2 

Participação em projetos de pesquisa ou iniciação científica na 

condição de bolsista ou voluntário 
mínimo de 06 meses 1 3 

 

8.5. Curricularização e Atividades de Extensão 

Apesar da reestruturação realizada na matriz curricular, a Política de Extensão do Curso 

de Medicina Veterinária ao que concerne a sua essência não sofreu modificações em relação ao 

´Processo 23080.047162/2020-16 (Anexo 33), na qual a Pró-Reitoria de Extensão aprovou a 

proposta de inclusão deste tema como componente da matriz curricular.  

Neste sentido, a Política de Extensão do Curso baseia-se nos documentos disponíveis na 

página da Pró-reitoria de Extensão, na RNº 7/2018/MEC/CNE/CES (Anexo 21) e na RNNº 

01/2020/CGRAD/CEx (Anexo 17), entendendo a  extensão universitária como a atividade que 

se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo 

interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico e tecnológico que promove a interação 

transformadora entre a UFSC e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da 

aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e pesquisa. Ainda, atende 

a meta 12.7 do Plano Nacional da Educação 2014/2024, aprovado pela Lei N° 13.005 de 25 de 

junho de 2014 e regimentada pela resolução supracitada, que assegura, no mínimo, 10% (dez 

por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos 

de extensão universitária. Conforme os dados apresentados na Tabela 4 (página 24), o currículo 

apresentado contempla uma carga horária de 3.945 horas (4.734 horas-aula) em disciplinas 

obrigatórias (incluindo os estágios obrigatórios e TCC); 60 horas (72 horas-aula) em disciplinas 

optativas e 60 horas (72 horas-aula) em atividades complementares, necessitam ser reservadas 

558 horas-aula (455 horas) para as atividades de extensão. 

Sabe-se que a educação é uma das principais ferramentas para transformação social em 

um país e que a universidade deve formar indivíduos dotados, não apenas de habilidades e 

conhecimentos técnicos, mas também de cidadania e comprometimento social. Neste contexto, 
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para que se possa atender ambas as resoluções, foram pensados dispositivos que contemplassem 

a política de curricularização da extensão de forma a corroborar nas ações de ensino e pesquisa, 

contribuindo com a formação acadêmica cidadã, bem como articulada com a difusão de 

conhecimento e bem estar da comunidade de inserção do curso e da Universidade. Ainda, cabe 

ressaltar que este é um curso em expansão ou em vias de consolidação, haja visto a necessidade 

de construção do Hospital Veterinário, bem como a aquisição da Fazenda Escola. Mesmo com 

este cenário, a Medicina Veterinária tem apresentado índices acima de cursos já consolidados 

na instituição, como baixa evasão escolar (o que reflete na inexistência de oferta de vagas de 

transferências), bem como resultados positivos (nota 4) nos ENADEs 2016 e 2019, além de 

conceito preliminar de curso 5 (no reconhecimento em 2017) e 4 no recredenciamento em 2020. 

Índices obtidos devido a ampla inserção deste curso junto à comunidade, por meio de parcerias 

com produtores rurais da região que permitem a realização de aulas práticas, bem como dos 

atendimentos realizados na Clínica Veterinária Escola, que possibilita a população de baixa 

renda, acesso a serviços veterinários de qualidade e a baixo custo. Isto por si só, já demonstra 

que a extensão já se encontra inserida no curso, mesmo que não esteja oficialmente 

curricularizada. Estas ações encontram-se atreladas a inúmeros projetos de extensão e pesquisa, 

desenvolvidos pelos docentes alocados no curso. Ainda, buscando aumentar a contribuição da 

Universidade, aliada a formação continuada dos profissionais egressos ou não da UFSC, foram 

aprovados o Programa de Residência em Medicina Veterinária e o Programa de Pós-graduação 

em Medicina Veterinária Convencional e Integrativa, ambos em fase de implantação. Diante 

do exposto, fica claro que o curso já vem desenvolvendo de forma positiva e consolidada a 

articulação entre ensino-extensão-pesquisa, e que este processo reflete nos resultados obtidos 

nos seus 8 anos de funcionamento no Campus de Curitibanos. 

 

8.5.1 Política de Extensão do Curso 

A Política de Extensão do Curso de Medicina Veterinária prevê ações que promovam a 

articulação entre ensino, extensão e pesquisa, uma vez que a extensão passa a ser incorporada 

às disciplinas e gera dados de relevância para integrar projetos de pesquisa. Assim, o objetivo 

geral deste Projeto apresenta como premissa buscar a integração das atividades curriculares às 

ações realizadas junto à comunidade da região na qual o curso está inserido. De forma ampla, 

estas ações envolvem orientação, atendimento e assessoria da população a partir da prestação 

de serviços médico-veterinários, criação de canais de comunicação, promoção de cursos de 

formação e elaboração de materiais informativos. Assim, por meio dessas ações, o estudante é 

inserido na comunidade e sua formação acadêmica passa a incluir além do conteúdo técnico 
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disciplinar, o desenvolvimento de habilidade de comunicação com a população, adequando a 

linguagem técnica para que o conhecimento científico possa ser compreendido e assimilado. 

Ainda, reforça-se a formação cidadã, com responsabilidade social, que deve permear a 

construção do profissional da Medicina Veterinária, cujo foco é a promoção da saúde única 

(humana-animal-ambiental), conceito proposto pela Organização Mundial para Saúde Animal 

(OIE), Organização Mundial da Saúde (WHO), e Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura  (FAO), e o bem-estar animal. Estas habilidades e competências 

ao serem trabalhadas sob o viés da extensão, contribuem para a formação integral do estudante, 

resultando em cidadãos críticos e com responsabilidade social. 

Cabe ressaltar que as ações de extensão propostas pelo curso estão em consonância com 

as políticas da UFSC de promoção de iniciativas que expressem o compromisso social da 

instituição na educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, por estarem mais 

próximas do cotidiano profissional. Desta forma, espera-se aproximar, ainda mais, a 

comunidade acadêmica e a sociedade por meio da troca de conhecimentos e atrair os estudantes 

do ensino fundamental e médio das escolas da região para a universidade, contribuindo no 

desenvolvimento regional. Ainda, espera-se, que com as propostas de extensão vinculadas à 

graduação, promover a reflexão ética, atuar na produção e na construção de conhecimentos 

voltados para o desenvolvimento social, equitativo e sustentável, especialmente da região de 

Curitibanos. 

Ao definir metas, esse projeto entende que, ao longo de sua formação, todos os estudantes 

do curso serão beneficiados pelas ações de curricularização propostas, quer seja por meio da 

prática profissional ou pela oportunidade de vivenciar diferentes cenários sociais e interagir 

com a sociedade que o cerca. Como indicadores, a aceitação e ampliação de público nas 

atividades propostas serão importantes para avaliação das metodologias propostas em cada ação 

de extensão, permitindo às equipes atualizarem seus objetivos e atividades. Por outro lado, as 

ações de extensão propostas, constituem mecanismos de promoção de qualidade de vida para 

as populações atendidas, assim como para, a real, efetivação do conceito de saúde única. 

Cabe ressaltar, que a inclusão destas atividades de extensão na matriz curricular não 

implicou em alteração da carga horária total do curso, que será mantida em 5.490 horas-aula 

(4.575 horas). Em conformidade com o Art. 6º do Cap. II da resolução 01/2020/CGRAD/CEx 

(Anexo 17) que, para fins de creditação curricular, exige que a carga horária seja contemplada 

sob a forma de unidades curriculares, os programas de extensão a serem implementados serão 

dispostos em duas categorias: 
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Disciplinas da matriz curricular: Nesta modalidade serão computadas 486 horas-

aula (27 créditos) a serem desenvolvidas como atividades de extensão nas disciplinas 

obrigatórias ministradas no curso. Os créditos serão distribuídos conforme a 

especificidade e área de formação da disciplina considerando os programas de extensão 

criados (vide item 4). As disciplinas que contemplam créditos computados como 

atividades de extensão constam na Tabela 6. 

 

Tabela 6. Disciplinas que contemplam carga horária em atividades de extensão e respectiva carga 

horária destinada à extensão. 

Fase Código Disciplina 
Nº 

créditos 

Carga horária 

total     

   (horas-aula) 

Carga horária 

em Extensão         

(horas-aula) 

4ª 

Fase 

ABF7607 Patologia Veterinária Geral 4 72 18 

ABF7867 Laboratório Clínico Veterinário 3 54 36 

5ª 

Fase 
BSU7722 Medicina e criação de Ruminantes  28 504 144 

6ª 

Fase 
BSU7723 Medicina de Cães e Gatos 29 522 126 

7ª 

Fase 

BSU7724 
Medicina e Produção de não 

ruminantes  
17 306 36 

BSU7725 
Medicina de Animais Selvagens e de 

Companhia não Convencionais  
10 180 36 

8ª 

Fase 

BSU7726 Medicina e criação de Equinos 16 288 54 

BSU7727 
Inspeção e Tecnologia de Produtos de 

Origem Animal 
12 216 18 

CNS7716  Extensão Rural 3 54 18 

 

Atividades de extensão (AEx): A serem inseridas como unidade curricular de 

forma análoga às “Atividades complementares”, devendo ser cumpridas com práticas de 

extensão vinculadas, somente, aos programas curricularizados (Prestação de Serviços 

Veterinários, Grupos de Estudo em Medicina Veterinária e Veterinária na Comunidade, 

descritos a seguir) e devidamente registrados no SIGPEX, conforme RN 

01/2020/CGRAD/CEx. A carga horária, como unidade curricular, destinada às AEx será 

de 72 horas-aula (4 créditos), a serem validadas pela Coordenação e Comissão de 

Extensão do curso, conforme RN 01/2020/CGRAD/CEx (Sessão 3, Artigos 10 a 12). 

Cabe ressaltar que as ações de extensão realizadas tanto na UFSC quanto em outras 

instituições, que não se enquadrarem nas atividades supracitadas, poderão ser validadas 

mediante conferência dos certificados e caracterização do caráter de extensão. As AEx 

diferem, portanto, das atividades complementares que são descritas no item 8.4 (Tabela 

6). As AEx a serem validadas estão apresentadas na Tabela 7. 
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Tabela 7. Atividades de Extensão válidas para cômputo de créditos (72 horas-aula) na matriz curricular 

do curso de Medicina Veterinária (1 crédito - 18 horas-aula). 

Modalidade Atividades 
Duração 

mínima (em 

horas) 

Créditos 

por 

atividade 

Máximo 

de créditos 

Ações de 

extensão I* 

PROJETOS 

Participação em projetos de extensão na 

condição de bolsista remunerado ou 

voluntário 

15 

(18 ha) 
1 2 

Ações de 

extensão II* 

EVENTOS 

Participação na comissão organizadora de 

eventos técnico-científicos promovidos pela 

UFSC 

15 

(18 ha) 
1 2 

Participação na comissão organizadora de 

eventos de divulgação de atividades do 

curso de Medicina Veterinária da UFSC 

15 

(18 ha) 
1 2 

Ações de 

extensão III* 

CURSOS 

Participação na comissão organizadora de 

cursos promovidos pela UFSC ou outras 

instituições 

15 

(18 ha) 
1 2 

Ministrante de curso com orientação de 

professor vinculado à UFSC 
15 

(18 ha) 
1 2 

*Para fins de atribuição de carga horária, as ações de extensão deverão estar registradas no SIGPEX e vinculadas 

aos programas curricularizados (Prestação de Serviços Veterinários, Grupos de Estudo em Medicina Veterinária e 

Veterinária na Comunidade). ha – horas-aula. 
 

8.5.2 Programas de Extensão 

De acordo com o Art. 7 da Resolução Normativa nº 01/2020/CGRAD/CEx, as atividades 

de extensão desenvolvidas como disciplina da matriz curricular deverão estar integradas a 

programas de extensão. Assim, as disciplinas listadas na Tabela 6 e que contemplam a extensão, 

bem como outras ações e projetos que irão contribuir para a integralização da carga horária 

destinada à curricularização da extensão, estarão vinculadas a três programas a serem 

registrados no SIGPEX. No entanto, é entendimento tácito que outras disciplinas que já 

desenvolvem ações de extensão irão continuar contribuindo nesta modalidade e, também 

passarão a ter suas ações vinculadas a um dos programas de extensão a ser criado pelo curso. 

 

 Programa de Extensão PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS: 

Tendo como objetivos: (i) prestar atendimento clínico e cirúrgico de animais domésticos, 

selvagens e exóticos de tutores do município de Curitibanos e região; (ii) orientação e 

assessoramento aos produtores rurais sobre reprodução e manejo de criações; (iii) 

levantamento de doenças prevalentes no município de Curitibanos e região visando a 

elaboração de propostas para prevenção de doenças; (iv) criação de canais de 

comunicação e elaboração de materiais informativos para prevenção de doenças, 

melhoria da relação homem-animal, garantia do bem-estar animal e atividades voltadas 

para saúde pública. Desta forma, o público-alvo será itinerante e permanente, pertencente 

ao município de Curitibanos e sua mesorregião, incluindo produtores rurais, tutores de 

animais, escolares e a comunidade em geral. Os temas a serem desenvolvidos envolvem 
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todas as áreas de formação das Ciências Veterinárias (Clínicas Médica e Cirúrgica e 

Anestesiologia de Pequenos e Grandes Animais; Medicina de Animais Selvagens, 

Exóticos e de Laboratório, Diagnóstico e Prevenção (Diagnóstico por Imagem, Doenças 

das Aves Domésticas, Doenças dos Suínos, Doenças Infecciosas, Doenças Parasitárias, 

Laboratório Clínico, Patologias Veterinária), Produção (Apicultura, Bovinocultura de 

Corte e Leite, Equinocultura, Ovinocultura, Piscicultura, Suinocultura e Avicultura e 

Nutrição Animal), Reprodução (Andrologia, Biotecnologia da Reprodução, Ginecologia 

e Obstetrícia), Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal), bem como temas 

desenvolvidos nos eixos transversais Saúde Única e Ciências Humanas e Sociais. Com 

isto, neste novo PPC abre-se maior espaço para as ações de extensão voltadas à 

comunidade. 

 

Programa de Extensão GRUPOS DE ESTUDOS EM MEDICINA 

VETERINÁRIA: Os grupos de estudo constituem cenários para a aproximação da 

Universidade com a comunidade, permitindo a interação dialógica da comunidade 

acadêmica com a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da participação e do 

contato com as questões complexas contemporâneas presentes no contexto social (RN 

01/2020/CGRAD/CEX, art. 4º, do capítulo I). Neste espaço é fomentada a discussão 

sobre a saúde única (humana-animal-ambiental), a produção animal, bem como a 

promoção do bem-estar animal, a conservação de espécies, a promoção da 

sustentabilidade e a divulgação do conhecimento nestas áreas, contribuindo para o  

“estabelecimento de diálogo construtivo e transformador com os demais setores da 

sociedade brasileira e internacional, respeitando e promovendo a interculturalidade”,  

também em consonância com a Resolução Normativa supracitada. Atualmente, o curso 

já possui 9 (nove) grupos em atividade e registrados no SIGPEX, ocorrendo com 

periodicidade semanal durante os semestres letivos, reunindo acadêmicos (da UFSC e de 

outras IES), docentes, profissionais, produtores e a sociedade em geral. Além dos 

encontros semanais, durante todo o ano, os grupos de estudos trabalham ativamente nas 

mídias sociais produzindo conteúdo técnico, em linguagem de fácil acesso, 

proporcionando difusão do conhecimento a comunidade em geral, bem como por meio 

da promoção de eventos. Os eventos constituem ferramentas de extensão 

interinstitucionais, haja vista que através de parcerias, um mesmo evento pode ter duas 

ou mais instituições promotoras, públicas ou privadas, educacionais ou não, promovendo 

mais uma vez a proximidade entre a universidade e diversos setores da sociedade. Esta 
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ação também se caracteriza como uma articulação permanente com o ensino e a pesquisa, 

através da divulgação do conhecimento produzido pela universidade. Destaca-se a 

importância promover o reconhecimento da sociedade a partir da atuação veterinária, 

através das práticas de extensão, como difusora do conhecimento. Neste programa, o 

público-alvo perpassa tanto por estudantes de graduação, ensino fundamental e médio, 

profissionais atuantes da Medicina Veterinária e em outras áreas correlatas, bem como a 

comunidade em geral. 

 

Programa de Extensão VETERINÁRIA NA COMUNIDADE: Este programa 

tem por objetivos: (i) a apresentação, disseminação e exibição pública, livre ou com 

público específico de materiais resultantes do conhecimento científico ou tecnológico, 

visando o despertar para ingresso na graduação em cursos do Centro de Ciências Rurais, 

Campus de Curitibanos; (ii) atividades de educação ambiental e em saúde e produção 

animal juntamente com ações junto a comunidades urbanas e rurais quanto à prevenção 

e controle de doenças, melhoria de índices produtivos e criação sustentável, saúde 

humana e preservação do ambiente. Assim, o público-alvo será itinerante e permanente, 

pertencente ao município de Curitibanos e sua mesorregião, incluindo produtores rurais, 

tutores de animais, escolares e a comunidade em geral. 

 

8.6. Atividades de Pesquisa 

As atividades de pesquisa são de grande importância para a formação acadêmica e 

geração de conhecimento científico, constituindo um dos pilares da Universidade, indissociável 

dos demais. No curso de Medicina Veterinária, a pesquisa é um instrumento de estímulo ao 

desenvolvimento de uma postura crítica e reflexiva por meio da investigação científica, que 

contribui para a produção de novos conhecimentos e para o avanço científico e tecnológico. 

As atividades de pesquisa incentivam a participação ativa dos estudantes em projetos com 

qualidade acadêmica, sob orientação adequada, estimulando a formação de novos 

pesquisadores e profissionais engajados na busca de soluções para problemas que afetam a vida 

da população.  

As atividades de pesquisa poderão estar associada ao ensino de graduação por meio do 

Programa Institucional de Iniciação Científica e Tecnológica (PIICT), voltado para o 

desenvolvimento do pensamento científico, iniciação à pesquisa, desenvolvimento tecnológico 

e inovação dos estudantes, nas suas modalidades: Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica nas Ações 
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Afirmativas (PIBIC-AF), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI), Bolsa de Iniciação à Pesquisa Institucional (BIPI), bem 

como, o Programa Voluntário em Iniciação Científica (IC Voluntário); através da Fundação de 

Amparo a Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (FAPESC); e por parcerias com 

outras instituições de ensino e pesquisa, organizações civis, instituições públicas e privadas, 

movimentos sociais e outras entidades. O estudante também poderá ter a participação voluntária 

em grupos ou atividades de pesquisa dos docentes do curso, inseridas nas diversas áreas de 

conhecimento.   

O estímulo à pesquisa para o estudante de Medicina Veterinária, além de fortalecer o 

processo de aquisição e disseminação de informações e conhecimentos científicos, contribui 

para a sua formação plena tornando-o um cidadão com condições de integrar-se à comunidade 

de forma produtiva, inovadora e dinâmica. 

 

8.7. Convênios Institucionais  

 O curso de Medicina Veterinária, através da USFC, procura estabelecer convênios com 

Instituições de Ensino Superior, Agências de Fomento, Centros de Pesquisa e entidades 

semelhantes, localizadas no Brasil ou no exterior, conforme previsto na Resolução 007/CUn/99 

(Anexo 34) que institui e regulamenta o intercâmbio acadêmico no âmbito dos Cursos de 

Graduação da UFSC. 

No âmbito local, o curso de Medicina Veterinária, tem desenvolvido atividades na forma 

de acordos de cooperação técnica coma Associação Rural e o Sindicato Rural de Curitibanos, 

parcerias com produtores rurais da mesorregião de atuação do curso, permitindo a realização 

de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ainda, encontra-se em processo de implantação o 

projeto Sanitarista Acadêmico, em parceria com a Companhia Integrada de Desenvolvimento 

Agrícola de Santa Catarina – CIDASC. O curso possui acordo de cooperação com a Secretarias 

Municipais de Saúde e Agricultura, que em parceria permitem que as unidades básicas de saúde 

e outros setores possam servir de cenários de aprendizagem para os acadêmicos. Neste contexto, 

são realizadas ações de formação, bem como a Campanha de Vacinação antirábica de cães e 

gatos. 

Por fim, o curso de Medicina Veterinária, por meio da Coordenação de Estágios e do 

Departamento de Integração Acadêmica e Profissional da PROGRAD, possui pactuados mais 

de 200 empresas em todo território nacional, dentre clínicas e hospitais veterinários, indústrias 

alimentícias e produtores rurais, como concedentes de estágios curriculares obrigatórios e não 

obrigatórios, que propiciam formação complementar aos estudantes do curso. 
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9. EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS  

O Relatório de Adequações de Bibliografias encontra-se no Anexo 35 deste Projeto 

Pedagógico. 

 

1ª Fase 

 

Disciplina: ABF 7103 ECOLOGIA GERAL  

Período: 1º 

Carga Horária: 72 horas-aula (2T e 2P) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa 

Conceitos fundamentais em Ecologia. Níveis hierárquicos de organização. Biomas. Conceito 

de ecossistema, principais componentes e dinâmica. Fatores Bióticos e Abióticos. Ciclos 

biogeoquímicos. Ecologia trófica, cadeias e teias alimentares. Fluxo de energia e Ciclagem de 

materiais. Fatores ecológicos. Dinâmica de populações. Estrutura de comunidades. Sucessão 

ecológica. Diversidade das comunidades biológicas. Evolução e dinâmica. Biodiversidade e 

Usos de Recursos Naturais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: De Indivíduos a ecossistemas. 

4 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2007. 740p. (39 exemplares) 

ODUM, E.P. Ecologia. 2 ed. São Paulo: Pioneira, 1986. 434p. (15 exemplares) 

ODUM,E. P.; G.W. BARRETT. Fundamentos de Ecologia 5 ed. São Paulo: Thompson 

Learning, 2007. (58 exemplares) 

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Planta, 2001. 328 

p. (47 exemplares)  

RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 1993. 

470p. (27 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALTIERI, M. A. Agroecologia: Bases científicas da agricultura alternativa. São Paulo: PTA-

FASE, 1989. 240p. (3 exemplares) 

BONILLA, J.A. Fundamentos da Agricultura Ecológica. São Paulo: Nobel, 1992. 260 p. (5 

exemplares) 
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DEL-CLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI, H. M. Ecologia das interações plantas-

animais: uma abordagem ecológico-evolutiva. Rio de Janeiro: Technical Books, 2012. 336 

p. (2 exemplares) 

FUTUYMA, D. J. Biologia evolutiva. 2 ed. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de 

Genética/CNPq, 1992. 646p. (15 exemplares) 

LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: RiMa Artes e Textos, 2000. 532p. (11 

exemplares) 

VON MATTER, S.; STRAUBE, F. C.; ACCORDI, I.; PIACENTINI, V.; C. Jr., J. F. (Org.). 

Ornitologia e conservação. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010. 516 p. (1 exemplar) 

 

Disciplina: ABF7104 BIOQUÍMICA 

Período: 1º 

Carga Horária: 72 horas-aula (72T) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa 

Introdução à Bioquímica; Química e importância biológica de aminoácidos, proteínas, 

carboidratos, lipídeos, enzimas, coenzimas, vitaminas, nucleotídeos e ácidos nucléicos; 

Bioenergética; Metabolismo de carboidratos, lipídeos e aminoácidos; Integração e regulação 

metabólica e papel do fígado, músculo e tecido adiposo no metabolismo das biomoléculas nas 

situações fisiológicas e patológicas.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAMPE, P. C.; HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica ilustrada. 4 ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2009. (13 exemplares) 

LEHNINGER, A.L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica de Lehninger. 

7 ed.  Porto Alegre: ARTMED, 2018.  (10 exemplares) 

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 4 ed Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015.  (30 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BAYNES, J. W.; DOMINICZAK, M. H. Bioquímica médica. 4 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2015. (2 exemplares) 

CAMPBELL, M.K.; FARRELL, S.O. Bioquímica. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2016. 

(3 exemplares) 



53 

 

 
 

 

 

DEVLIN, T. M.; MICHELACCI, Y. M. Manual de bioquímica: com correlações clínicas. 7 

ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2011.  (19 exemplares) 

HARPER, H. A.; MURRAY, R. K. Harper: bioquímica ilustrada. 26 ed. São Paulo: Atheneu, 

2006.  (2 exemplares) 

STRYER, L. Bioquímica. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (13 exemplares) 

VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de bioquímica: a vida em nível 

molecular. 4 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2014. (1 exemplar) 

 

Disciplina: ABF7860 ANATOMIA ANIMAL I 

Período: 1º 

Carga Horária: 108 horas-aula (2T e 4P) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa 

Princípios gerais da anatomia veterinária. Cavidades corpóreas e membranas serosas. Aparelho 

locomotor, Sistemas cardiovascular, linfático e tegumentar de mamíferos e aves domésticas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. (24 exemplares) 

GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1986. (40 exemplares) 

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H-G. Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido. 4 

ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011. (5 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BUDRAS, K-D.; MCCARTHY, P. H.; FRICKE, W.; RICHTER, R.; HOROWITZ, A.; BER, 

R. Anatomia do cão: texto e atlas. 5 ed. São Paulo: Manole, 2012. (17 exemplares) 

DONE, S. H.; GOODY, P. C.; EVANS, S. A.; STICKLAND, N. C. Atlas colorido de 

anatomia veterinária do cão e do gato. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. (13 exemplares) 

POPESKO, P. Atlas de anatomia topográfica dos animais domésticos. 5 ed. São Paulo: 

Manole, 2012. (25 exemplares) 
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Disciplina: ABF7604 HISTOLOGIA VETERINÁRIA I 

Período: 1º 

Carga Horária: 72 horas-aula (2T e 2P) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa 

A célula animal e suas características. Estudos dos tipos de tecidos dos animais domésticos: 

tecido epitelial (de revestimento e glandular), conjuntivo (propriamente dito, adiposo, 

hematopoiético, sangue, cartilaginoso e ósseo), muscular e nervoso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11. ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. (28 exemplares) 

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e Biologia Celular – Uma introdução a patologia. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. (10 exemplares) 

SAMUELSON, D. A. Tratado de Histologia Veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. (10 

exemplares)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBERTS, B., et al. Biologia Molecular da Célula. 5 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. (20 

exemplares) 

BACHA Jr., W. J.; BACHA, L. M. Atlas  colorido de Histologia Veterinária. 2 ed. São Paulo: 

Roca, 2003. (4 exemplares) 

EURELL J. A.; FRAPIER, B. L. Histologia Veterinária de Dellmann. 6. ed. São Paulo: 

Manole, 2012. (10 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7200 GENÉTICA VETERINÁRIA 

Período: 1º 

Carga Horária: 54 horas (3T) 

Pré-requisito: não há 

Ementa 

Material genético, estrutura e função de ácidos nucleicos e Cromossomos. Expressão gênica. 

Segregação meiótica e permuta. Leis básicas da Genética. Mutação. Interação genética. 

Determinação do sexo, herança ligada ao sexo nos animais domésticos, padrões de herança de 

doenças genéticas nos animais domésticos. Ligação e permuta gênica. Herança citoplasmática. 
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Genética quantitativa nos animais de companhia e de produção. Evolução e genética de 

populações. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GRIFFITHS, A. J. F. Introdução à genética. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

(35 exemplares) 

NICHOLAS, F. W. Introdução à genética veterinária. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011. 

347 p. (11 exemplares) 

VENTURIERI, G.A.; ROSA, V.L. Genética clássica. Florianópolis: Biologia/EAD/UFSC, 

2010. 116 p. (15 exemplares) 

WATSON, J.D. Biologia molecular do gene. 5 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. 728 p. (9 

exemplares) 

ZAHA, A.; PASSAGLIA, L. M. P.; FERREIRA, H.B. Biologia molecular básica. 4 ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2012. 403 p. (11 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOIM, M.A.; SCHOR, N.; SANTOS, O.F.P. (ed). Medicina celular e molecular/ bases 

moleculares da biologia, da genética e da farmacologia. São Paulo: Atheneu, 2003. 382 p 

(Clínica Médica ; 1). ISBN 8573796375. Disponível em: 

https://lectio.com.br/dashboard/midia/detalhe/7 

BROWN, T. A. Genética: Um enfoque Molecular. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. 

(9 exemplares) 

FARAH, S. B. DNA: Segredos e Mistérios. São Paulo: Sarvier, 1997.  

GARDNER, E. J.; SNUSTAD, D. P. Genética. 7 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1987. 

RAMALHO, M. A. P.; SANTOS, J. B.; PINTO, C. A. B. P. Genética na agropecuária. 4 ed. 

São Paulo: Globo, 1995. (2 exemplares) 

SOUZA, I.R.; TONI, D.C.; CORDEIRO, J. Genética evolutiva. Florianópolis: 

Biologia/EAD/UFSC, 2011. 229 p. (10 exemplares) 

STEARNS, S. C.; HOEKSTRA, Rolf F. Evolução: uma introdução. São Paulo: Atheneu, 

2003. 379 p. (10 exemplares) 

TRAAVIK, T.; LIM, L.C. THIRD WORLD NETWORK. Biosafety first: holistic approaches 

to risk and uncertainty in genetic engineering and genetically modified organisms. Penang 

(Malaysia): TWN, Gen0k, 2009. 612 p. ISBN 9789832729983. (1 exemplar) 

https://lectio.com.br/dashboard/midia/detalhe/7
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WATSON, J.D. DNA recombinante: genes e genomas. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009. 

474 p (5 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7201 INTRODUÇÃO A MEDICINA VETERINÁRIA  

Período: 1º 

Carga Horária: 18 horas-aula (1T) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa 

História e evolução da medicina veterinária, suas áreas de conhecimento, ensino e escolas. 

Áreas de formação e atividade médica veterinária no estado e no país. Ambiente universitário. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBUQUERQUE, J. L.; CALLADO, A. L. C. Gestão ambiental e responsabilidade social: 

conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. (18 exemplares) 

KOTLER, P.; KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 14 ed. Londres: 

Pearson Education, 2012. (35 exemplares) 

SILVA, R. A. G. Administração Rural - Teoria e Prática. 3 ed. Curitiba: Juruá, 2009. (15 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORTINA, N. et al. Estudos do mercado do leite e produtos derivados. Florianópolis: 

Epagri, 2004. (39 exemplares) 

SALOMON, F. V.; GEYER, H. Atlas de anatomia aplicada dos animais domésticos. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (15 exemplares) 

 

Disciplina: CBA7834 BIOLOGIA CELULAR   

Período: 1º 

Carga Horária: 72 horas-aula (2T e 2P) 

Pré-requisito: Não há 

Ementa 

Métodos de estudo em biologia celular. A Teoria Celular. Organização da célula procariota e 

eucariota animal e vegetal. Aspectos morfológicos, bioquímicos e funcionais da célula, de seus 

revestimentos e de seus compartimentos e componentes subcelulares. Integração 



57 

 

 
 

 

 

morfofuncional dos componentes celulares. Divisão celular. Processos de morte celular. 

Diferenciação e sinalização celular. Aplicação da bioinformática para estudo da célula. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBERTS, B.; JOHNSON, A.; LEWIS, J.; RAFF, M.; ROBERTS, K.; WALTER, P. Biologia 

Molecular da Célula. 5 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. (64 exemplares) 

DE ROBERTIS, E.; HIB, J. Bases da Biologia celular e molecular. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 389p. (10 exemplares) 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e molecular. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 364p. (5 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, H.F.; COLLARES-BUZATO, C.B. Células: uma abordagem 

multidisciplinar. São Paulo: Manole. 2005. 450p. (15 exemplares) 

CARVALHO, H.F. & RECCO-PIMENTEL, S.M. A célula. 3 ed. São Paulo: Manole, 2013. 

590p. (8 exemplares) 

COOPER, G.M.; HAUSMAN, R.E. A célula: uma abordagem molecular. 3 ed. Porto Alegre: 

ARTMED. 2007. 716p. (24 exemplares) 

DARNELL, J.E.; LODISH, H.; Molecular Cell Biology. 6th. Ed. New York: Freeman, 2007. 

1150p. (2 exemplares) 

LODISH, H.; BERK, A.; ZIPURSKY, S.L.; MATSUDAIRA, P.; BALTIMORE, D.; 

DARNELL, J. Biologia celular e molecular. 7 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2014. 1210p. (2 

exemplares) 

 

2ª FASE 

 

Disciplina: ABF7862 FISIOLOGIA VETERINÁRIA I  

Período: 2º 

Carga Horária: 90 horas (3T, 2P) 

Pré-requisito: ABF7104 Bioquímica; ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7604 Histologia 

Veterinária I; CBA7834 Biologia Celular 

Ementa 
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Fisiologia dos sistemas: nervoso, muscular, circulatório, digestório, renal e respiratório das 

espécies domésticas. Estudo comparado das inter-relações existentes entre os diversos sistemas 

orgânicos. Órgãos especiais dos sentidos. Líquidos orgânicos. Termorregulação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. (20 exemplares) 

KLEIN, B. G. C. Tratado de Fisiologia Veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. (12 

exemplares) 

REECE, W. O. Dukes, Fisiologia dos Animais Domésticos. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. (12 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FRANDSON, R. D. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. 7 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. (10 exemplares) 

REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3 ed. São Paulo: 

ROCA, 2008. (30 exemplares) 

SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. 5 ed. São Paulo: 

Santos, 2002. (15 exemplares) 

 

Disciplina: ABF7863 PARASITOLOGIA VETERINÁRIA 

Período: 2º 

Carga Horária: 72 horas-aula (4P) 

Pré-requisito: não há  

Ementa 

Classificação, morfologia, epidemiologia, ciclo biológico, mecanismos de transmissão, 

interação com o hospedeiro e patogenia, diagnóstico e medidas de prevenção e controle 

referentes a Rickettsias, Protozoários, Helmintos e Artrópodes parasitos dos animais 

domésticos, exóticos, silvestres, de laboratório e de interesse em saúde pública. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4 ed. São Paulo: Ícone, 2017. (38 exemplares) 

MONTEIRO, S. G. Parasitologia na Medicina Veterinária. 2 ed. São Paulo: Ed. Roca, 2018. 

(8 exemplares) 
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TAYLOR, M.A; COOP, R.L.; WALL, R.L. Parasitologia Veterinária. 4 ed. Rio de janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2010. (47 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRUSCA, R.C.; BRUSCA, G.J. Invertebrados. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2018. (7 exemplares) 

COURA, J.R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. 2 ed. Rio de janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2013. (18 exemplares) 

RIBEIRO-COSTA, C.R.; ROCHA, R.M. Invertebrados. Manual de Aulas Práticas. 2 ed. 

Ribeirão Preto: Holos, 2006. (35 exemplares) 

 

Disciplina: ABF7864 ANATOMIA ANIMAL II  

Período: 2º 

Carga Horária: 108 horas (2T, 4P) 

Pré-requisito: ABF7860 Anatomia Animal I 

Ementa 

Aparelhos respiratório, digestório e urogenital, Sistema nervoso, Estesiologia (órgãos da visão 

e vestibulococlear) de mamíferos e aves domésticas. Anatomia das Glândulas endócrinas e 

placenta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. (20 exemplares) 

GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1986. (20 exemplares) 

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H-G. Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido. 4 

ed.  Porto Alegre: ARTMED, 2011. (15 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BUDRAS, K-D.; MCCARTHY, P. H.; FRICKE, W.; RICHTER, R.; HOROWITZ, A.; BER, 

R. Anatomia do cão: texto e atlas. 5 ed. São Paulo: Manole, 2012. (17 exemplares) 

DONE, S. H.; GOODY, P. C.; EVANS, S. A.; STICKLAND, N. C. Atlas colorido de 

anatomia veterinária do cão e do gato. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. (14 exemplares) 
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POPESKO, P. Atlas de anatomia topográfica dos animais domésticos. 5 ed. São Paulo: 

Manole, 2012. (25 exemplares) 

 

Disciplina: ABF7605 HISTOLOGIA VETERINÁRIA II 

Período: 2º 

Carga Horária: 72 horas-aula (2T, 2P) 

Pré-requisito: ABF7604 Histologia Veterinária I 

Ementa 

Estrutura microscópica e as correlações funcionais dos órgãos que compõem os sistemas dos 

animais domésticos, tais como: sistemas tegumentar, nervoso, circulatório, linfático, 

respiratório, urinário, digestório, genital masculino, genital feminino, endócrino e sensorial. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica. 11 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008. (28 exemplares) 

KIERSZENBAUM, A. L. Histologia e Biologia Celular – Uma introdução a patologia. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2012. (10 exemplares) 

SAMUELSON, D. A. Tratado de histologia veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. (10 

exemplares)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALBERTS, B., et al. Biologia Molecular da Célula. 5 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010. (20 

exemplares) 

BACHA Jr., W. J.; BACHA, L. M. Atlas colorido de Histologia Veterinária. 2 ed. São Paulo: 

Roca, 2003. (4 exemplares)  

EURELL J. A.; FRAPIER, B. L. Histologia Veterinária de Dellmann. 6 ed. São  Paulo: 

Manole, 2012. (10 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7203 FUNDAMENTOS DO MELHORAMENTO ANIMAL 

Período: 2º 

Carga Horária: 36 horas (2T) 

Pré-requisito: BSU7200 Genética Veterinária 
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Ementa 

Ação gênica; herança; e componentes da variância; correlações genética, fenotípica e 

ambiental; covariância genética entre parentes; parâmetros genéticos; seleção, diferencial de 

seleção e ganho genético; métodos de seleção; interação genótipo ambiente; endogamia e 

cruzamento; manipulação genética. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FALCONER, D.S.; MACKAY, T.F.C. Introduction to quantitative genetics. 4th. ed. 

Harlow: Pearson Prentice Hall, 1996. 464 p. (12 exemplares) 

GRIFFITHS, A. J. F. Introdução à genética. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

(35 exemplares) 

PEREIRA, J. C. C. Melhoramento genético aplicado à produção animal. 6 ed. Belo 

Horizonte: FEPMVZ, 2012. 758 p. (10 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CRUZ, C. D. Princípios de Genética Quantitativa. Viçosa: Editora UFV, 2005. 

FALCONER, D. S.; DUARTE, J.B.; VENCOVSKY, R. Interação genótipos x ambientes: 

uma introdução à análise AMMI. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de Genética, 1999. 60 

p. (Série Monografias; n. 9). Disponível em: 

https://www.researchgate.net/publication/235941257_Interacao_genotipos_x_ambientes_Um 

a_introducao_a_analise_AMMI . 

KINGHORN, B.; VAN DER WERF, J. RYAN, M. Melhoramento Animal. Piracicaba: 

FEALQ, 2006. 

RAMALHO, M.A.P.; SANTOS, J.B.; PINTO, C.A.B.P. Genética na agropecuária. 4ed. São 

Paulo: Globo, 1995. 359 p. (2 exemplares) 

RESENDE, M.D.V.; ROSA-PEREZ, J.R.H.. Genética e melhoramento de ovinos. Curitiba: 

Ed. da UFPR, 2002. 183 p. (10 exemplares) 

SCHUSTER, I.; CRUZ, C.D. Estatística genômica: aplicada a populações derivadas de 

cruzamentos controlados. 2. ed. rev. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2008. 568 p. (5 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7204 FARMACOLOGIA VETERINÁRIA I 

Período: 2º 

Carga Horária: 36 horas (2 T) 

Pré-requisito: não há  

https://www.researchgate.net/publication/235941257_Interacao_genotipos_x_ambientes_Um
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Ementa 

Conceitos gerais: subdivisões da farmacologia. Vias de administração de fármacos. Princípios 

gerais de farmacocinética. Mecanismo de ação de fármacos. Fármacos que atuam sobre o 

sistema nervoso autônomo. Fármacos que atuam nos processos inflamatórios. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

MASSONE, F. Anestesiologia veterinária - farmacologia e técnicas. 6 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2011.  (14 exemplares) 

SPINOSA, H. S. et al. Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2006. (13 exemplares)  

TRANQUILI, W.J.; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Anestesiologia e analgesia 

veterinária. 4 ed. São Paulo: Roca, 2013. (10 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DI STASI, L.C.; BARROS, C.M. (ed.). Farmacologia veterinária. Barueri: Manole, 2012 580 

p. (12 exemplares) 

PALERMO-NETO, J.; SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L. Farmacologia Aplicada à 

Avicultura. 1 ed.  São Paulo: Roca, 2005. (15 exemplares) 

HELLEBREKERS, L.J. Dor em animais: uma abordagem com orientação prática para um 

controle eficaz da dor em animais. Barueri: Manole, 2002. 

 

Disciplina: CNS7321 MICROBIOLOGIA GERAL 

Período: 2º 

Carga Horária: 36 horas (1T, 1P) 

Pré-requisito: CBA7834 Biologia Celular 

Ementa 

Caracterização morfológica, funcional e taxonomia dos grupos de microrganismos. 

Crescimento microbiano e métodos de controle de microrganismos. Metabolismo microbiano. 

Técnicas para avaliação da diversidade e atividade microbiana. Microbiologia da água. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

MADIGAN, M.T.; MARINKO, J.M.; PARKER, J. Microbiologia de Brock. 10 Ed. São 

Paulo: Prentice Hall, 2010. (18 exemplares) 
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NOGUEIRA, A.V.; SILVA FILHO, G.N. Microbiologia. Florianópolis: 

CED/LANTEC/UFSC, 2010. (10 exemplares) 

TORTORA, G.J.; FUNKE, B.R.; CASE, C.L. Microbiologia. 10 Ed. Porto Alegre: ARTMED, 

2012. (27 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

HÖFLING, J..; GONÇALVES, R.B. Microscopia de luz em microbiologia:  morfologia 

bacteriana e fúngica. São Paulo: ARTMED, 2008. 244 p. (2 exemplares) 

SILVA FILHO, G.N; OLIVEIRA, V. L. Microbiologia: Manual de aulas práticas. 2 ed. 

Florianópolis: Editora da UFSC, 2007. (11 exemplares) 

TRABULSI, L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5 ed. São Paulo: Atheneu, 2008. 760 p. 

(11 exemplares) 

 

3ª FASE 

 

Disciplina: ABF7865 FISIOLOGIA VETERINÁRIA II 

Período: 3º  

Carga Horária: 72 horas (2T e 2P) 

Pré-requisito: ABF7104 Bioquímica; ABF7860 Anatomia Animal I; ABF7604 Histologia 

Veterinária I; CBA7834 Biologia Celular 

Ementa 

Fisiologia dos sistemas: endócrino, reprodutor feminino e masculino. Estudo comparado 

das inter-relações existentes entre os diversos sistemas orgânicos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

HALL, J. E.; GUYTON, A. C. Tratado de Fisiologia Médica. 12 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2011. (20 exemplares) 

KLEIN, B. G. C. Tratado de Fisiologia Veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. (12 

exemplares) 

REECE, W. O. Dukes, Fisiologia dos Animais Domésticos. 12 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. (12 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

FRANDSON, R. D. Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. 7 ed. Rio de Janeiro: 
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Guanabara Koogan, 2011. (10 exemplares) 

HAFEZ, E. S. E. Reprodução animal. 7 ed. São Paulo: Manole, 2004. (10 exemplares) 

REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3 ed. São Paulo: 

ROCA, 2008. (30 exemplares) 

SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente. 5 ed. São Paulo: 

Santos, 2002. (15 exemplares) 

 

Disciplina: ABF7866 ANATOMIA ANIMAL APLICADA 

Período: 3º  

Carga Horária: 90 horas-aula (3T, 2P) 

Pré-requisito: ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7862 Fisiologia Veterinária I 

Ementa 

Introdução à anatomia animal aplicada à clínica e cirurgia. Sintopia. Holotopia. Esquelotopia. 

Estática das vísceras corporais. Cavidades corporais. Tipos constitucionais. Biomecânica. 

Pelviologia e pelvimetria. Regiões de interesse clínico-cirúrgico nos diferentes mamíferos 

domésticos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

CONSTANTINESCU, G. M. Anatomia clínica de pequenos animais. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005. (25 exemplares) 

GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

1986. (20 exemplares) 

MERIGHI, A. Anatomia topográfica veterinária. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. (30 

exemplares) 

POPESKO, P. Atlas de anatomia topográfica dos animais domésticos. 5 ed. São Paulo: 

Manole, 2012. (25 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas colorido de anatomia veterinária de equinos. 2 ed. 

Rio de Janeiro:  Elsevier, 2012. (17 exemplares) 

ASHDOWN, R. R.; DONE, S. H. Atlas colorido de anatomia veterinária dos ruminantes. 2 

ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. (15 exemplares) 

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. 4 ed. 

Rio de Janeiro:  Elsevier, 2010. (20 exemplares) 
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KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H-G. Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido. 4 

ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011. (10 exemplares) 

SALOMON, F. V.; GEYER, H. Atlas de anatomia aplicada dos animais domésticos. 2 ed. 

Rio de Janeiro:  Guanabara Koogan, 2006. (14 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7206 IMUNOLOGIA VETERINÁRIA 

Período: 3º  

Carga Horária: 54 horas-aula (3T) 

Pré-requisito: ABF7104 Bioquímica, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7605 Histologia 

Veterinária II 

Ementa 

Aspectos morfológicos e funcionais das células e órgãos do sistema linfoide; mecanismos de 

imunidade inata e imunidade específica; interações celulares e produção de anticorpos, 

interações antígeno-anticorpo; regulação da resposta imune; tolerância imunológica; imunidade 

fetal e do neonato; hipersensibilidades; princípios de imunidade a vírus, bactérias, micoses, 

parasitas e neoplasias; mecanismos de autoimunidade; vacinas e imunoprofilaxia e princípios 

das técnicas de imunodiagnóstico aplicados em Medicina Veterinária. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia Celular e Molecular. 7 ed. 

Elsevier, 2011. (15 exemplares) 

MARTIN, S.J.; BURTON, D.R.; ROITT, I.M. Fundamentos de Imunologia. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 552 p. (15 exemplares) 

TIZARD, I.R. Imunologia Veterinária.  10 ed. São Paulo: Guanabara Koogan, 2019. (8 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BARARDI, C. R.; CAROBREZ, S. G.; PINTO, A. R. Imunologia.  Florianópolis: UFSC, CCB, 

2010. (3 exemplares) 

LEVINSON, W.; JAWETZ, E. Microbiologia médica e imunologia. 12 ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2014. (4 exemplares) 

PARHAM, P. O. Sistema Imune. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011. ( 3 exemplares) 

DOAN, T.; MELVOLD. R.; VISSELI. S.; WALTENBUGH. C. Imunologia Ilustrada. Porto 

Alegre: ARTMED, 2008. 
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Disciplina: BSU7207 FARMACOLOGIA VETERINÁRIA II 

Período: 3º  

Carga Horária: 72 horas-aula (4T) 

Pré-requisito: BSU7204 Farmacologia Veterinária I 

Ementa 

Fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central. Farmacologia do sistema  cardiovascular. 

Farmacologia do sistema renal. Farmacologia do Sistema Hepático.  Farmacologia do sistema 

respiratório. Farmacologia do sistema digestório.  Antibióticos. Antiparasitários. 

Antineoplásicos e imunomoduladores.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

MASSONE, F. Anestesiologia veterinária - farmacologia e técnicas. 6 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2011.  (14 exemplares) 

SPINOSA, H. S. et al. Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2006. (13 exemplares)  

TRANQUILI, W.J.; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Anestesiologia e analgesia 

veterinária. 4 ed. São Paulo: Roca, 2013. (10 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DI STASI, L.C.; BARROS, C.M. (ed.). Farmacologia veterinária. Barueri: Manole, 2012. 

580 p. (12 exemplares) 

PALERMO-NETO, J.; SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L. Farmacologia Aplicada à 

Avicultura. 1 ed.  São Paulo: Roca, 2005.(15 exemplares) 

HELLEBREKERS, L.J. Dor em animais: uma abordagem com orientação prática para um 

controle eficaz da dor em animais. Barueri: Manole, 2002. 

 

Disciplina: BSU7208 MICROBIOLOGIA CLÍNICA  

Período: 3º  

Carga Horária: 90 horas-aula (3T, 2P) 

Pré-requisito: CNS7321 Microbiologia Geral 

Ementa 

Bases moleculares e celulares dos processos microbiológicos e imunológicos. Classificação, 

estruturas antigênicas, bases moleculares da patogênese e imunoprofilaxia, aspectos 

morfológicos, metabólicos e moleculares do diagnóstico laboratorial de bactérias, fungos e 
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vírus de interesse em Medicina Veterinária. Resistência a antibióticos e desinfetantes. 

Microbiologia e Saúde única. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARR, S. C. Doenças Infecciosas e Parasitárias em Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Revinter, 

2010. (10 exemplares) 

COURA, J. R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan, 2013. (4 exemplares)  

FLORES, E. F. Virologia veterinária - virologia geral e doenças víricas. 3 ed. Santa Maria: 

Editora UFSM, 2012. (25 exemplares) 

FLORES, E.F. Virologia Veterinária: Virologia geral e doenças víricas. 3 ed. Santa Maria: 

Editora da UFSM, 2017. (12 exemplares) 

McGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. Bases da Patologia em Veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro:  

Elsevier, 2013. (11 exemplares) 

NOGUEIRA, R. M. B.; ANDRADE, S. F. Manual de Toxicologia Veterinária. 1 ed. São 

Paulo: Roca, 2011. (45 exemplares) 

QUINN, P. J. et al. Microbiologia veterinária essencial.  2 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2019. 

197 p. (8 exemplares)   

RAMSEY, I. K.; TENNANT, B. J. Manual de Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. 1 ed. 

São Paulo: Roca, 2010. (6 exemplares) 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10 ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2012. (20 exemplares) 

TRABULSI L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5 ed. São Paulo: Atheneu, 2008. (27 

exemplares) 

ZAITZ, C. Compêndio de Micologia Médica. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2010. 

(11 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, S. F. Manual de terapêutica veterinária. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. (10 

exemplares) 

GREENE, C. E. Infectious diseases of the dog and cat. 4 ed. London: Elsevier, 2011.  

JANE, F.; VINCENT, R. R.; GLENN. F. R.; THEODORA, H.; ANNA, M. S. Principles of 

Virology.  Multi-volume, 5th ed. New York: Wiley, 2020.  
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MENIN, A; RECK, C.; PORTES, V.M. (ORG.) Diagnóstico clínico-patológico e laboratorial 

das principais enfermidades dos animais domésticos. 1 ed. Goiânia: Editora Espaço 

Acadêmico, 2019. 798 p.  

NIGEL, J. M.; EDWARD, J. D.; FRANK, F. Fenner's veterinary virology. 5 ed. London: 

Elsevier, 2017. 

SIMÕES, R.S.Q. Virologia Humana e Veterinária.  Rio de Janeiro: Revinter, 2018. (4 

exemplares) 

 

4ª FASE 

 

Disciplina: ABF7607 PATOLOGIA VETERINÁRIA GERAL 

Período: 4º  

Carga Horária: 72 horas-aula (2T, 1P, 1E) 

Pré-requisito: ABF7865 Fisiologia Veterinária II; BSU7206 Imunologia Veterinária 

Ementa 

Mecanismos básicos de doenças nos animais domésticos: degeneração, necrose e gangrena, 

distúrbios dos pigmentos, distúrbios do metabolismo, distúrbios circulatórios, inflamação, 

distúrbios do crescimento e neoplasia. Alterações pós-mortais. Colheita, conservação e 

processamento de tecidos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHEVILLE, N. F. Introdução à Patologia Veterinária. 3 ed. Barueri: Manole, 2009. (13 

exemplares) 

McGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. Bases da Patologia em Veterinária. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018. (45 exemplares) 

WERNER, P. R. Patologia Geral Veterinária Aplicada. 1 ed. São Paulo: Roca, 2010. (13 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIJK, J. E. Van. Atlas colorido de patologia veterinária. 2 ed. Editora: Elsevier, 2008.  

PIRES, M. A.; TRAVASSOS, F. S.; GÄRTNER, F. Atlas de Patologia Veterinária – 

Biopatologia. Lisboa: Lidel, 2004. 

RASKIN, R. E.; MEYER, D. J. Atlas de Citologia de Cães e Gatos. São Paulo: Roca, 2003. 

(5 exemplares) 
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RUBIN, E.; GORSTEIN, F.; RUBIN, R.; SCHWARTING, R.; STRAYER, D. Patologia – 

Bases Clinicopatológicas da Medicina. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. 

 

Disciplina: ABF7867 LABORATÓRIO CLÍNICO VETERINÁRIO 

Período: 4º  

Carga Horária: 54 horas-aula (1T, 2E) 

Pré-requisito: ABF7862 Fisiologia Veterinária I 

Ementa 

Hematologia, urinálise, exame de líquor, líquidos cavitários e sinovial, avaliação  funcional de 

fezes. Citologia. Bioquímica Clínica. Coleta e remessa de material para  o laboratório. 

Interpretação dos resultados dos exames e execução de técnicas  laboratoriais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

MEYER, D.J.; COLES, E.H.; RICH, L.J. Medicina de laboratório veterinária: 

interpretação e diagnóstico. São Paulo: Roca, 1995. (10 exemplares) 

RASKIN, R. E.; MEYER, D. J. Citologia Clínica de cães e gatos: atlas colorido e guia  de 

interpretação. 2 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  (10 exemplares) 

THRALL, M. A. et al. Hematologia e Bioquímica clínica Veterinária. 2 ed. São Paulo:  Roca, 

2015. (22 exemplares)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

JAIN, N. C. Essentials of Veterinary Hematology. Pennsylvania: Lea & Febiger, 1993. 

KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L. Clinical biochemistry of domestic animals. 

6 ed. London: Elsevier, 2008.  

MEYER, D. J.; HARVEY, J. W. Veterinary laboratory medicine: interpretation and 

diagnosis. 3 ed. Philadelphia: Saunders, 2004.   

 

Disciplina: BSU7115 NUTRIÇÃO ANIMAL 

Período: 4º  

Carga Horária: 54 horas-aula (2T, 1P) 

Pré-requisito: ABF7104 Bioquímica e ABF7865 Fisiologia veterinária II 
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Ementa 

Importância da Nutrição Animal. Princípios fisiológicos ligados aos processos de digestão, 

absorção e excreção de nutrientes. Metabolismo dos nutrientes para ruminantes e não 

ruminantes. Alimentos e aditivos utilizados na nutrição animal. Produção de ração. Nutrição 

Animal responsável.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BERCHIELLI, T.T.; PIRES, A.V.; OLIVEIRA, S.G. Nutrição de ruminantes. 2 ed. 

Jaboticabal: FAPESP, 2011. 616 p. (20 exemplares) 

FRAPE, D. Nutrição & alimentação de equinos. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. 602p. (20 

exemplares) 

LANA, R.P. Nutrição e alimentação animal: mitos e realidades. 2 ed. rev. Viçosa: UFV, 

2007. 344 p. (4 exemplares) 

ROSTAGNO, H.S. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de  alimentos e 

exigências nutricionais. 3. ed. Viçosa: UFV - DZO, 2011. 252 p. (5 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRIGUETTO, J.M. Normas e padrões de nutrição e alimentação animal. Brasília: 

MA/SARC/DFPA, 2000. 152 p. (1 exemplar) 

REECE, W.O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3 ed. São Paulo: 

Roca, 2008. (30 exemplares) 

SAKOMURA, N.K.; ROSTAGNO, H.S. Métodos de pesquisa em nutrição de 

monogástricos.  Jaboticabal: Funep, 2007. 283p  

 

Disciplina: BSU7210 ANESTESIOLOGIA VETERINÁRIA 

Período: 4º  

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: ABF7865 Fisiologia Veterinária II, BSU7204 Farmacologia Veterinária I e 

BSU7207 Farmacologia Veterinária II 

Ementa 

Conceitos gerais sobre a anestesiologia veterinária. Técnicas diversas de contenção química dos 

animais domésticos. Efeitos que os fármacos produzem principalmente sobre os sistemas 

nervoso, cardiovascular e respiratório.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

MASSONE, F. Anestesiologia veterinária - farmacologia e técnicas. 6 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2011.  (14 exemplares) 

SPINOSA, H. S. et al. Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2006. (13 exemplares)  

TRANQUILI, W.J.; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Anestesiologia e analgesia 

veterinária. 4 ed. São Paulo: Roca, 2013. (10 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DI STASI, L.C.; BARROS, C.M. (ed.). Farmacologia veterinária. Barueri: Manole, 2012 580 

p. (12 exemplares) 

PALERMO-NETO, J.; SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L. Farmacologia Aplicada à 

Avicultura. 1 ed.  Editora: Roca, 2005.(15 exemplares) 

HELLEBREKERS, L.J. Dor em animais: uma abordagem com orientação prática para um 

controle eficaz da dor em animais. Barueri: Manole, 2002. 

 

Disciplina: BSU7211 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Período: 4º  

Carga Horária: 36 horas-aula (1T, 1P) 

Pré-requisito: ABF7866 Anatomia Animal Aplicada 

Ementa 

Introdução a radiologia veterinária: princípios físicos do raio x, formação da imagem 

radiográfica, proteção radiológica, funcionamento do equipamento radiográfico, anatomia 

radiográfica, aplicação e uso dos meios de contrastes radiográficos, indicação e aplicação do 

exame radiográfico na medicina veterinária.  Introdução a ultrassonografia veterinária: 

princípios físicos da ultrassonografia, formação da imagem ultrassonográfica, funcionamento 

do equipamento ultrassonográfico, anatomia ultrassonográfica, indicação e aplicação do exame 

ultrassonográfico na medicina veterinária.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MANNION, P. Ultrassonografia de pequenos animais. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 341 

p. (20 exemplares) 

O'BRIEN, T.R. Radiologia de eqüinos. São Paulo: Roca, 2007. 244 p. (16 exemplares) 
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THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.  

848 p. (20 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CARVALHO, C.F. Ultrassonografia em pequenos animais. São Paulo: Roca, 2018. 451 p. 

(2 exemplares) 

O'BRIEN, R.; FRANCES, B. Manual de diagnóstico por imagem abdominal de cães e  

gatos. São Paulo: Roca, 2012. 306 p. (2 exemplares) 

REEF, V. Equine diagnostic ultrasound. Philadelphia: Saunders, 1998. 580 p.  

STASHAK, T. S. Claudicação em equinos segundo Adams. 5. ed. São Paulo: Roca, 2006. 

1093  p. (12 exemplares) 

THRALL, D.E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 7. ed. Rio de Janeiro: Gen Guanabara  

Koogan, 2019. 1000 p. (20 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7209 SEMIOLOGIA VETERINÁRIA 

Período: 4º  

Carga Horária: 54 horas-aula (1T, 2P) 

Pré-requisito: ABF7865 Fisiologia Veterinária II e ABF7866 Anatomia Animal Aplicada 

Ementa 

Métodos propedêuticos para exploração clínica em animais domésticos. Métodos de abordagem 

e contenção física; Exame físico geral e dos sistemas cardiovascular, respiratório, linfático, 

digestório, urinário, genital, pele e órgãos sensoriais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FEITOSA, F.L.F. Semiologia Veterinária - A Arte do Diagnóstico. 3. ed. São Paulo: Roca, 

2014. 627 p. (18 exemplares) 

DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H.-D.; STÖBER, M. Exame clínico dos bovinos. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 419 p. (10 exemplares) 

RADOSTITS, O.M.; MAYHEW, I.G.J.; HOUSTON, D.M. Exame Clínico e Diagnóstico em 

Veterinária. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 591 p. (20 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANDRADE, S. F. Manual de terapêutica veterinária. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. 912 p. 

(10 exemplares)  
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ANDREWS, A. H. Medicina Bovina - Doenças e Criação de Bovinos. 2 ed. Editora: Roca, 

2008. (30 exemplares) 

AUAD, A.M. Manual de bovinocultura de leite. Brasília: LK, Belo Horizonte: SENAR-

AR/MG, Juiz de Fora: EMBRAPA Gado de Leite, 2010. 607 p. (12 exemplares) 

ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 5 ed.  Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan. Vol. 1 e 2, 2004.  (24 exemplares) 

JERICÓ, M.M.; NETO, J.P.A.; KOGIKA, M.M. Tratado de medicina interna de cães e 

gatos. Rio de Janeiro: Roca, 2015. (16 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7212 TÉCNICA CIRÚRGICA  

Período: 4º  

Carga Horária: 54 horas-aula (1T, 2P) 

Pré-requisito: ABF7866 Anatomia Animal Aplicada 

Ementa 

Introdução à técnica operatória veterinária; estrutura e funcionamento de um centro  cirúrgico; 

conceitos gerais sobre técnica cirúrgica asséptica (assepsia, antissepsia, desinfecção  e 

esterilização); paramentação e instrumentação; tempos cirúrgicos (pré, trans e pós operatório); 

princípios da diérese, hemostasia e síntese; técnicas cirúrgicas gerais e especiais. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BOJRAB, M. J. (ed.). Técnicas atuais em cirurgia de pequenos animais. 3 ed. São Paulo: 

Roca, 1996. (10 exemplares) 

FOSSUM, TW. Cirurgia de Pequenos Animais, 4 ed. São Paulo: Elsevier, 2012. (10 

exemplares) 

OLIVEIRA, ALA. Técnicas Cirúrgicas em Pequenos Animais. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2013.  (10 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BAINES, SJ; LIPSCOMB, V; HUTCHINSON, T. Manual de Cirurgia em Cães e Gatos. São 

Paulo: Roca, 2014. (2 exemplares) 

SLATTER, D. Manual de Cirurgia de Pequenos Animais. Vol. I e II. 2 ed. São Paulo: 

Manole, 1998. 

TOBIAS, KM. Manual de Cirurgia de Tecidos Moles em Pequenos Animais. São Paulo: 

Roca, 2012.  
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  5ª FASE 

 

MÓDULO MEDICINA E CRIAÇÃO DE RUMINANTES  
 

Carga horária total 504 horas-aula (28 Créditos) 

*Carga horária máxima do semestre, podendo ser ajustada se 

necessário 

Fase  

sugestão 

Carga horária teórica  288 h 

5ª fase Carga horária prática  72 h 

Carga horária de extensão  144 h 

 

 

Pré-requisito: ABF7103 Ecologia Geral, ABF7104 Bioquímica, ABF7604 Histologia 

Veterinária I, ABF7605 Histologia Veterinária II, ABF7607 Patologia Veterinária Geral, 

ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, ABF7862 Fisiologia 

Veterinária I, ABF7863 Parasitologia Veterinária, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7865 

Fisiologia Veterinária II, ABF7866 Anatomia Animal Aplicada, ABF7867 Laboratório Clínico 

Veterinário, BSU7115 Nutrição Animal, BSU7200 Genética Veterinária, BSU7201 Introdução 

à Medicina Veterinária, BSU7202 Conceitos em Saúde Única, BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, BSU7204 Farmacologia Veterinária I, BSU7205 Saúde Ambiental, 

BSU7206 Imunologia Veterinária, BSU7207 Farmacologia Veterinária II, BSU7208 

Microbiologia Clínica, BSU7209 Semiologia Veterinária, BSU7210 Anestesiologia 

Veterinária, BSU7211 Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, BSU7212 Técnica 

Cirúrgica Veterinária, BSU7509 Saúde Pública, BSU7706 Epidemiologia Veterinária, 

CBA7834 Biologia Celular, CNS7314 Estatística Básica, CNS7416 Estatística Experimental, 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, CNS7321 Microbiologia Geral, CNS7322 

Antropologia, CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental e CNS7324 Fundamentos de Economia 

 

I EMENTA e CONTEÚDOS  

Ementa 

Ruminantes domésticos: histórico, importância e perspectivas. Manejo nutricional, sanitário, 

zootécnico e reprodutivo de ruminantes. Ambiência, bem-estar e biossegurança. Semiologia, 

patologia, patologia clínica, doenças parasitárias e infecciosas e outras afecções, clínicas 

médica e cirúrgica de ruminantes. Protocolos de analgesia, anestesia e de eutanásia. 

Ginecologia, andrologia, técnicas de biotecnologia, obstetrícia e saúde do neonato.  

 

Tópicos a serem abordados: 
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Criação, bem-estar e nutrição de ruminantes: Histórico, evolução, domesticação, 

importância e perspectivas da cadeia produtiva de ruminantes. Boas práticas do manejo 

nutricional e de criação. Comportamento e bem-estar animal. Criação das diferentes categorias 

animais e seu desenvolvimento, necessidades nutricionais e energéticas. Cultivo e manejo de 

plantas forrageiras e pastagens. Práticas buiátricas e de manejo de pequenos ruminantes, raças 

e suas aptidões, comportamento em rebanhos e estabulados e as diferentes estereotipias; 

Doenças bacterianas, virais, parasitárias e zoonoses: Definição, etiologia, imunidade, 

patologia, manifestações clínicas, diagnóstico, epidemiologia, formas de controle, tratamento e 

prognóstico das doenças bacterianas, virais, parasitárias e zoonoses dos ruminantes domésticos 

e suas implicações nos sistemas orgânicos tais como: gastroentérico, respiratório, tegumentar, 

musculoesquelético, neurológico, urinário e reprodutivo; 

Patologia e Patologia Clínica: Diagnóstico laboratorial e interpretação das enfermidades 

por meio de dados laboratoriais, clínicos e patológicos. Interpretação de diferentes causas 

mortis que possam estar relacionadas a doenças endêmicas de criação e manada. Toxicologia e 

plantas tóxicas; 

Diagnóstico por imagem: Diagnóstico por imagem das principais alterações 

musculoesqueléticas, gastrointestinais, reprodutivas e respiratórias; 

Manejo reprodutivo, biotecnológico, obstétrico e do neonato: Fisiologia: gestação, 

parto, puerpério e lactação em ruminantes. Ginecologia. Conhecimentos básicos físicos e 

clínicos do sistema genital, ciclo estral, métodos de concepção de monta natural, inseminação 

artificial, transferência de embriões, manutenção e manejo da gestação e pré-parto em 

ruminantes. Andrologia. Aspectos físicos e clínicos do sistema genital, espermatogênese, coleta 

de sêmen, técnicas de resfriamento e congelamento seminal equino. Obstetrícia. Diferentes 

fases do parto em ruminantes domésticos, suas principais potenciais complicações obstétricas 

e pós-parto. Saúde e manejo do neonato. Biotécnicas da Reprodução. Sincronização e indução 

de estro em bovinos, transferência de embriões. Sincronização e indução de estro e 

biotecnologia do sêmen em pequenos ruminantes. Clonagem. 

Clínicas médica e cirúrgica: Aspectos etiológicos, epidemiológicos e semiológicos das 

principais afecções tegumentares, musculoesqueléticas, gastrointestinais, respiratórias, 

neurológicas, urinárias, reprodutivas, metabólicas, carenciais e intoxicação de ruminantes. 

Clínica médica de ruminantes. Interpretações clínicas a partir dos sinais clínicos associados aos 

métodos de diagnóstico complementares. Conclusão do quadro clínico e prognóstico. 
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Terapêutica. Farmacologia, vias de administração, dose, absorção, excreção e intoxicações. 

Terapias alternativas ou complementares. Clínica cirúrgica de ruminantes. Abordagem 

anatômica e técnica cirúrgica. Materiais convencionais e inovadores; 

Anestesiologia: Anestésicos utilizados na rotina da clínica de ruminantes. 

Farmacocinética e efeitos sedativos, tranquilizantes, anestésicos e possíveis associações. 

Abordagem pré-cirúrgica e indução, manutenção durante o transoperatório, recuperação 

anestésica e complicações do pós-operatório. 

 

II OBJETIVOS  

Gerais 

Com esse módulo, objetiva-se desenvolver nos estudantes de Medicina Veterinária 

competências, habilidades e atitudes referentes às práticas de criação, nutrição, bem-estar 

animal, biotecnologias, manejo reprodutivo e obstétrico, clínica médica e cirúrgica, 

anestesiologia, métodos de diagnóstico, prevenção e controle de doenças infecciosas e 

parasitárias de ruminantes domésticos, bem como a contribuir para a inserção do futuro médico 

veterinário no mercado de trabalho.  

 

Específicos: 

Promover a interrelação entre tópicos abordados. 

Possibilitar que o estudante tenha compreensão de todo o processo de criação de ruminantes 

nas propriedades, desde a concepção até o encaminhamento para o abate. 

Desenvolver a comunicação e a relação com os tutores de ruminantes nas atividades 

extensionistas. 

Desenvolver da capacidade crítica e raciocínio lógico, para aplicação dos conteúdos abordados 

na rotina da medicina e da criação de ruminantes. 

Capacitar os estudantes na produção de ruminantes, manejo sanitário e reprodutivo.  

Desenvolver habilidades para o diagnóstico de doenças dos ruminantes domésticos, 

reconhecendo parâmetros fisiológicos e patológicos clínicos e laboratoriais. 

Desenvolver a capacidade de planejar, elaborar e executar procedimentos médicos, cirúrgicos, 

anestésicos e analgésicos. 

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

Competências técnicas na compreensão das diferentes abordagens dos ruminantes, 

individualmente ou em rebanhos. Além disso, as aulas práticas e resolução dos casos clínicos 
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proporcionam a capacitação emocional do acadêmico frente a situações que demandam controle 

das emoções, raciocínio rápido, destreza e proatividade. Treinamentos estes que, também irão 

desenvolver o reconhecimento dos sinais clínicos do enfermo, comportamento da enfermidade, 

métodos de diagnóstico e tratamento integrando bem como, a medicina veterinária 

convencional a alternativa. A abordagem do enfermo, primeiramente pelo reconhecimento da 

dor por meio, da avaliação do etograma desenvolve no médico veterinário a capacidade de 

percepção destas alterações contribuindo desta forma nos indicadores do bem-estar animal, com 

foco na produtividade e rentabilidade. 

   

IV METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS 

As metodologias de aprendizagem incluirão aulas teórico-práticas, de caráter expositivo 

e dialogadas, além de estudos de casos, situações-problema e de outras metodologias ativas, 

tornando o estudante protagonista do seu processo de aprendizagem. 

Poderão ser propostas problematizações baseadas em casos reais ou a partir da 

experiência docente ou do estudante, para que seja atingido o desenvolvimento de habilidades 

e competências requeridas e necessárias à formação do Médico Veterinário. 

Haverá aulas teóricas e práticas, com abordagem de temas pré-definidos que seguirão 

sequência lógica dentro do andamento do módulo, associadas a horários de práticas 

inespecíficas voltadas ao atendimento ao público externo.  

 

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Salas de aula, laboratórios, a Clínica Veterinária Escola com atendimentos de ruminantes 

in loco, fazendas e propriedades rurais de criações de ruminantes da região de Curitibanos - SC. 

 

VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

Serão previamente agendadas na grade de horários a que corresponderá ao tempo a ser 

demandado para estas atividades, que incluirão os conteúdos discutidos na teoria e visualização 

na rotina prática de forma simulada e ou, associado aos projetos de extensão vinculados a 

Clínica Veterinária Escola. 

 

VII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

Constituído por avaliações teóricas e práticas subdividas em cada seção como exemplo a 

seguir: 
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Média Final = Prova 1 (P1 2,0) + Prova 2 (P2 1,0) + Prova 3 (P3 1,0) + Seminários 

(S 1,0) + Relatórios de aulas práticas (Prat 3,0) + Relatório de extensão (Ext 2,0)) 

 

Recuperação: Não está previsto recuperação final para o Módulo de Medicina e Criação 

de Ruminantes, pois a concessão de tal processo de avaliação em disciplinas de caráter prático 

que envolvam atividades de laboratório não é obrigatória, conforme assegurado pelo Art. 70 da 

Resolução n. 17/CUN/97, bem como pelo Colegiado do Curso de Medicina Veterinária. 

 

Nota para aprovação: 6,0 

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Caracterizada pela prestação de serviços de diagnóstico, reprodutivos, clínicos e 

anestésicos, atendendo a comunidade externa, vinculada ao programa de extensão da Clínica 

Veterinária Escola, nos projetos “atendimento clínico, ortopédico e cirurgias eletivas de 

grandes animais”, “prestação de serviço diagnóstico laboratorial em Curitibanos-SC”, 

“reprodução animal contribuindo com a produtividade em Santa Catarina”.  

Além disso, o aluno poderá participar dos grupos de estudo, como “Grupo de Estudos Em 

Equinos e Bovinos” – GEEB, o GEPROS e outros que tenham por objetivo o desenvolvimento 

de diferentes temáticas de apresentação de problemáticas relacionadas a bovinos, ovinos e 

caprinos, contando com a colaboração de alunos participantes e profissionais do agronegócio. 

  

Efetividade das Ações de Extensão (EAE):  

No caso dos estudantes, o impacto das ações no ensino será avaliado por meio da 

ferramenta “enquete” no espaço virtual Moodle. Os estudantes deverão assinalar as alternativas 

que melhor refletem o impacto de cada uma dessas ações em sua vida acadêmica: baixo, médio, 

elevado e muito elevado. No caso do público-alvo, faremos um questionário de verificação de 

satisfação após cada uma das ações. Qualitativamente, será verificado se as pessoas atendidas 

voltam a procurar os serviços prestados pela Clínica Veterinária Escola. 

Quanto aos eventos de extensão, serão verificadas as métricas: número de telas 

simultâneas, número de inscritos, número de localidades/instituições atingidas e número de 

certificados gerados, além de pesquisa de satisfação, na qual os espectadores se manifestarão 

avaliando o evento em péssimo, ruim, bom, muito bom e ótimo. 



79 

 

 
 

 

 

Os resultados serão usados para melhorar o planejamento das próximas atividades de 

extensão. Os questionários e verificações de feedback poderão resultar em publicações técnicas 

em revistas voltadas para a extensão universitária. 

 

IX BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

AUAD, A.M. et al. Manual de bovinocultura de leite. Brasília: LK Editora; Belo Horizonte: 

SENAR-AR/MG; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010. (12 exemplares) 

BERCHIELLI, T.T. et al. Nutrição de Ruminantes. 1 ed. Funep, 2006. (20 exemplares) 

DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H.-D.; STÖBER, M. Exame clínico dos bovinos. 3 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1993. 419 p. (10 exemplares) 

FEITOSA, F.L.F. Semiologia Veterinária - A Arte do Diagnóstico. 2 ed. Roca, 2008. (18 

exemplares) 

FLORES, E.F. Virologia veterinária - virologia geral e doenças víricas. 3 ed. Santa Maria: 

Editora UFSM, 2017. (25 exemplares) 

GONÇALVES, P.B.D. Biotécnicas aplicadas a reprodução animal. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2008. (24 exemplares) 

GOUVEIA, M. G.; ESPESCHIT, C. J. B. TARTARI, S. L. Manejo reprodutivo de ovinos de 

corte. 1 ed. Campos do Jordão: LK EDITORA, 2010. (10 exemplares) 

HENDRICKSON, D.A. Técnicas Cirúrgicas em Grandes Animais. 1 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2010. (10 exemplares) 

JACKSON, P.G.G. Obstetrícia Veterinária.  2 ed. São Paulo: Roca, 2006. (10 exemplares) 

LANA, R.P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Viçosa: UFV, 2005. (4 

exemplares) 

McGAVIN, M.D.; ZACHARY, J. F. Bases da Patologia em Veterinária. 6. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018. (45 exemplares) 

MEGID, J.; RIBEIRO, M. G.; PAES, A. C. Doenças Infecciosas em Animais de Produção e 

de Companhia. 1 ed. São Paulo: Roca, 2016. (6 exemplares) 

NASCIMENTO, E. F.; SANTOS, R. L. Patologia da Reprodução Dos Animais Domésticos. 

3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (10 exemplares) 

PINTO, C.E.P; GARAGORRY, F.C.; COSTA JR., N.B.; BALDISSERA, T.C. (Orgs.) 

Pecuária de corte: vocação e inovação para o desenvolvimento catarinense. Florianópolis: 

Epagri. 2016, 212p. (4 exemplares) 

PIRES, A.V. Bovinocultura de Corte. Piracicaba: FEALQ, v.1, 2010. (10 exemplares) 

PIRES, A.V. Bovinocultura de Corte. Piracicaba: FEALQ, v.2, 2010. (10 exemplares) 
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RADOSTITS O.M.; GAY C. C.; BLOOD D.C.; HINCHCLIFF, K.W. Clínica Veterinária -

Um Tratado de Doenças dos Bovinos, Ovinos, Suínos, Caprinos e Equinos. 11 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. (20 exemplares) 

RADOSTITS, O.M.; MAYHEW, I.G.J.; HOUSTON, D.M. Exame Clínico e Diagnóstico em 

Veterinária. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. (20 exemplares) 

REIS, R.A.; BERNARDES, T.F.; SIQUEIRA, G.R. Forragicultura: Ciência, Tecnologia e 

Gestão dos Recursos Forrageiros. Jaboticabal: Maria de Lourdes Brandel - ME. 2013. 714p. (5 

exemplares) 

SANTOS, R. L.; ALESSI, A. C. Patologia Veterinária. 2 ed. São Paulo: Roca, 2016. (6 

exemplares) 

SELAIVE-VILLARROEL, A.B.; OSÓRIO, J.C.S. (Org.). Produção de ovinos no Brasil. São 

Paulo: Roca, 2014. 634 p. (10 exemplares) 

SPINOSA, H. S. et al. Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. (13 exemplares) 

THRALL, D. E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

(20 exemplares) 

THRALL, M. A. et al. Hematologia e Bioquímica clínica Veterinária. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2012. (22 exemplares) 

TURNER, A. S.; MCILWRAITH, C. W. Técnicas Cirúrgicas em Animais de Grande Porte. 

3 ed. São Paulo: Roca, 2004. (6 exemplares)  

VALADARES FILHO, S.C. et al. (Ed.). Exigências nutricionais de zebuínos puros e 

cruzados: BR-corte. 2 ed. Viçosa: UFV - DZO, 2010. 193 p. (10 exemplares) 

 

X BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARCELLOS, J.O.J., et al. Bovinocultura de corte: cadeia produtiva e sistemas de 

produção. Guaíba: Agrolivros, 2011. 256 p. (5 exemplares) 

CORDOVA, U. A. Produção de leite à base de pasto em Santa Catarina. Florianópolis: 

EPAGRI, 2012. (1 exemplar)  

CUNNINGHAM, J. G. Tratado de fisiologia veterinária. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2004. (21 exemplares) 

KLEIN, B.G. Cunningham tratado de fisiologia veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2014. 608 p (12 exemplares) 
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FREITAS, E.A.G.; DUFLOTH, J.H.; GREINER, L.C. Tabela de composição quimico-

bromatologica e energetica dos alimentos para animais ruminantes em Santa Catarina. 

Florianópolis: Epagri, 1994. 333p. (Documentos, no.155). 

GONÇALVES, L.C.; BORGES, I.; FERREIRA, P.D.S. Alimentos para gado de leite. Belo 

Horizonte: FEPMVZ, 2009. 568 p.   

GOUVEIA, A.M.G.; ARAÚJO, E.C.; ULHOA, M.F.P. Instalações para a criação de ovinos 

tipo corte: nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil . 1 ed. Brasília: LK Editora, 2007. 94 

p. (2 exemplares) 

HAFEZ, E. S. E. Reprodução Animal, 6 ed. Manole: São Paulo, 1995. (10 exemplares) 

JODY ROCKETT, SUSANNA BOSTED. Procedimentos Clínicos Veterinários na Prática 

de Grandes Animais. Boston: Cengage Learning, 2012. (2 exemplares) 

LAZZARI NETO, S. Confinamento de bovinos. 3 ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000. 106 p. 

(Lucrando com a pecuária; v.1). (2 exemplares) 

LAZZARI NETO, S. Cria e recria. 3 ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2000. 120 p. (Lucrando com 

a pecuária; v.2). (12 exemplares) 

LAZZARI NETO, S. Reprodução e melhoramento genético. 2 ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 

2000. 86 p. (Lucrando com a pecuária; v.11). (1 exemplar)  

MASSONE, F. Anestesiologia veterinária - farmacologia e técnicas. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2011. (14 exemplares) 

MIES FILHO, A. Reprodução dos Animais e Inseminação Artificial. 6 ed., Porto Alegre: 

Sulina, 1987. (1 exemplar) 

PILLAR, V.P. et al. Campos Sulinos: Conservação e uso sustentável da biodiversidade. 

Brasília: MMA, 2009. (3 exemplares) 

PINTO, C.E. et al. (Org.). Pecuária de corte: vocação e inovação para o desenvolvimento 

catarinense. Florianópolis: Epagri, 2016. 209 p. (4 exemplares) 

RESENDE, M. D. V. Genética e melhoramento de ovinos. Curitiba: UFPR, 2002. (10 

exemplares) 

YOUNGQUIST, R.; THRELFALL, W. Current therapy in large animal theriogenology. 2. 

ed. New York: Elsevier, 2006. (2 exemplares) 

 

 

6ª FASE 

 

MÓDULO - MEDICINA DE  CÃES E GATOS 

 

Carga horária total 522 horas-aula (29 Créditos) Fase  
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*Carga horária máxima do semestre, podendo ser ajustada se 

necessário 

sugestão 

Carga horária teórica  234 h 

6ª fase Carga horária prática  162 h 

Carga horária de extensão  126 h 

 

Pré-requisito: ABF7103 Ecologia Geral, ABF7104 Bioquímica, ABF7604 Histologia 

Veterinária I, ABF7605 Histologia Veterinária II, ABF7607 Patologia Veterinária Geral, 

ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, ABF7862 Fisiologia 

Veterinária I, ABF7863 Parasitologia Veterinária, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7865 

Fisiologia Veterinária II, ABF7866 Anatomia Animal Aplicada, ABF7867 Laboratório Clínico 

Veterinário, BSU7115 Nutrição Animal, BSU7200 Genética Veterinária, BSU7201 Introdução 

à Medicina Veterinária, BSU7202 Conceitos em Saúde Única, BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, BSU7204 Farmacologia Veterinária I, BSU7205 Saúde Ambiental, 

BSU7206 Imunologia Veterinária, BSU7207 Farmacologia Veterinária II, BSU7208 

Microbiologia Clínica, BSU7209 Semiologia Veterinária, BSU7210 Anestesiologia 

Veterinária, BSU7211 Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, BSU7212 Técnica 

Cirúrgica Veterinária, BSU7509 Saúde Pública, BSU7706 Epidemiologia Veterinária, 

CBA7834 Biologia Celular, CNS7314 Estatística Básica, CNS7416 Estatística Experimental, 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, CNS7321 Microbiologia Geral, CNS7322 

Antropologia, CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental e CNS7324 Fundamentos de Economia 

 

I EMENTA e CONTEÚDOS  

Ementa 

Estudo dos aspectos semiológicos, patológicos, anestesiológicos, laboratoriais e de imagem que 

envolvem o manejo e as doenças nutricionais, clínicas, cirúrgicas, parasitárias, infecciosas e 

tóxicas dos cães e gatos. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Contenção, avaliação de parâmetros vitais, semiologia por sistemas de cães e gatos; 

Particularidades das avaliações hematológica, bioquímica, urinária e citológica de cães e 

gatos; 

Tópicos de Neonatologia de cães e gatos; 

Nutrição de manutenção de cães e gatos de acordo com faixa etária; 

Exames por imagem no auxílio diagnóstico em cães e gatos; 
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Intoxicação por domissanitários, medicamentos, praguicidas, zootoxinas, plantas e metais 

pesados de cães e gatos; 

Anestesia, tranquilização, sedação e analgesia de cães e gatos; 

Afecções do sistema hematológico, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema tegumentar, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema sensorial, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema digestório e glândulas acessórias, do ponto de vista patológico, 

parasitário, infeccioso clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema endócrino, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema cardiovascular, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema respiratório, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema locomotor, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Afecções do sistema urinário, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso clínico 

e cirúrgico; 

Afecções do sistema nervoso, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso clínico 

e cirúrgico; 

Afecções do sistema reprodutor, do ponto de vista patológico, parasitário, infeccioso 

clínico e cirúrgico; 

Abordagem patológica, clínica e cirúrgica ao paciente oncológico; 

Abordagem clínica, cirúrgica e anestésica do paciente em choque e emergencial. 

 

II OBJETIVOS  

Geral:  

Desenvolver nos estudantes de Medicina Veterinária competências concernentes a 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a ética, saúde única, tomada de decisões, 

comunicação, liderança, educação e gestão; 
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Específico: 

Desenvolver nos estudantes de Medicina Veterinária competências concernentes a 

conhecimentos, habilidades e atitudes referentes à identificação, ao diagnóstico e tratamento 

das diversas enfermidades que acometem os sistemas orgânicos de pequenos animais. 

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

Atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação com tutores e com os pares, liderança, 

administração e gerenciamento e educação permanente; 

Desenvolver, orientar, executar e interpretar exames clínicos e laboratoriais, bem como 

identificar e interpretar sinais clínicos e alterações morfofuncionais; 

Planejar, elaborar e executar técnicas anestésicas e analgésicas; 

Instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas individuais e populacionais 

de cães e gatos; 

Planejar, elaborar, executar, avaliar e gerenciar projetos e programas de prevenção a doenças 

de cães e gatos. 

   

IV METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS 

Considerando os diversos cenários de aprendizagem, as metodologias de aprendizagem 

incluirão aulas teórico-práticas, de caráter expositivo e dialogada, com discussão de casos, 

buscando a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem e tornando o estudante 

protagonista deste processo. A metodologia de trabalho estará a critério de cada docente 

participante do eixo, considerando as especificidades de cada conteúdo a ser desenvolvido. 

As aulas teórico-práticas serão previamente agendadas na grade de horários a que 

corresponderá ao tempo a ser demandado para estas atividades, que incluirão ministração de 

conteúdos associada ao atendimento de pacientes pela Clínica Veterinária Escola ou outros 

cenários de aprendizagem. Poderão ser propostas problematizações baseadas em casos reais ou 

a partir da experiência docente ou do estudante, para que seja atingido o desenvolvimento de 

habilidades e competências requeridas e necessárias à formação do Médico Veterinário. 

 

 

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Os espaços de aprendizagem incluem salas de aula e laboratórios da Clínica Veterinária 

Escola. 
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VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

A integração entre teoria e prática dar-se-á por intermédio da relação entre os diferentes 

cenários de aprendizagem a serem utilizados, como nas práticas direcionadas ao diagnóstico 

laboratorial propriamente dito, e nos atendimentos clínicos, cirúrgicos e anestésicos pela 

Clínica Veterinária Escola em seus diferentes ambientes, bem como por meio da discussão de 

casos das mais diversas áreas, de forma a integrar o conhecimento. 

 

VII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

Métodos de avaliação: Somativo e Formativo 

Serão realizadas quatro avaliações durante o semestre, que poderão ocorrer através de 

provas teóricas (questões de múltipla escolha e/ou discursivas), provas práticas (execução de 

procedimentos técnicos) e avaliações de desempenho prático (frequência, pró-atividade, 

empatia entre os colegas, aplicação do conhecimento teórico oferecido no módulo, cuidados 

com o paciente durante todas as atividades práticas). Também poderão ser utilizados 

seminários, questionários e discussão de casos clínicos com temas baseados no conteúdo 

programático. 

A média será definida pela seguinte fórmula: [A1 (peso 2,5) + A2 (peso 2,5) + A3 (peso 

2,5) + A4 (peso 2,5)]. Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final (MF) igual 

ou superior a seis vírgula zero (6,0) e que tenha frequência mínima de 75 % das atividades da 

disciplina;  

 

Recuperação: O aluno com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações 

do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final 

do semestre (Res. 017/Cun/97, art. 70, parágrafo 2º); 

A prova de recuperação (REC) será realizada na última semana do semestre letivo, na 

qual será abordado todo o conteúdo ministrado ao longo do semestre. A avaliação apresenta 

peso 10,0. A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das notas das 

avaliações parciais e a nota obtida na avaliação de recuperação (Res. 017/Cun/97, art. 71, 

parágrafo 3º); A Nota Final (NF) será calculada a soma das avaliações efetuadas: 

NF = (MF + REC)/2 

Será considerado aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a seis vírgula 

zero (6,0), conforme o cálculo acima, e que tenha frequência de, no mínimo, 75 % das atividades 

da disciplina. 
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Observação: Os instrumentos de avaliação poderão variar de um semestre para outro, 

considerando a casuística e as avaliações realizadas sobre a metodologia aplicada. 

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Na disciplina, a extensão será contemplada por meio da realização de atendimentos 

clínicos, cirúrgicos e procedimentos anestésicos, além de exames laboratoriais, imaginológicos 

e necroscópicos em cães e gatos da comunidade. Estes atendimentos, exames e procedimentos 

estarão vinculados a 50% da carga horária prática da disciplina distribuídos ao longo do 

semestre.  

 

Efetividade das Ações de Extensão (EAE) 

Será representada pela elaboração de relatórios sobre as atividades de extensão e 

aplicação de questionários a tutores buscando verificar os pontos fortes e fracos e, desta forma, 

permitir reorganizar ou manter determinada ação. Os documentos elaborados neste item, 

também, poderão resultar em diferentes formas de publicações, que descreverão as vivências 

dos acadêmicos sob a ótica da extensão. 

 

X BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BARR, S. C. Doenças Infecciosas e Parasitárias em Cães e Gatos. Rio de Janeiro: Revinter, 

2010. (9 exemplares) 

BARROS, C. M. Farmacologia Veterinária. 1 ed. Manole, 2012. (6 exemplares) 

BIRCHARD, S. J.; SHERDING, R. G. Manual Saunders de Clínica de Pequenos Animais. 

3 ed. São Paulo: Roca, 2008. (9 exemplares) 

BOOTH, N. H. Farmacologia e terapêutica em veterinária. 8 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. (4 exemplares) 

BRUSCA, R. C.; BRUSCA, G.J. Invertebrados. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 

2007. (9 exemplares) 

COURA, J. R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan, 2005. (4 exemplares) 

FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária - A Arte do Diagnóstico. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2008. (18 exemplares) 

FLORES, E. F. Virologia veterinária - virologia geral e doenças víricas. 2 ed. Santa Maria: 

Editora UFSM, 2012. (25 exemplares) 
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FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4 ed. Porto Alegre: Sulina, 2004. (28 exemplares) 

FOSSUM, T. W. Cirurgia de Pequenos Animais, 4 ed. São Paulo: Elsevier, 2012. (10 

exemplares) 

GONÇALVES, P. B. D. Biotécnicas aplicadas a reprodução animal. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2008. (24 exemplares) 

HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B. Reprodução animal. 7 ed. São Paulo: Manole, 2004. (10 

exemplares) 

HIRSH, D. C.; ZEE, C. Y. Microbiologia Veterinária. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan, 2003. (24 exemplares) 

JACKSON, P. G. G. Obstetrícia Veterinária. 2 ed. São Paulo: Roca, 2006. (10 exemplares) 

JERICÓ, M. M.; ANDRADE NETO, J. P.; KOGIKA, M. M. Tratado de Medicina Interna 

de Cães e Gatos. 1 ed. São Paulo: Roca, 2014. (16 exemplares) 

MANNION, P. Ultrassonografia de pequenos animais. Rio de Janeiro: Revinter, 2010. 341 

p. (20 exemplares) 

McGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. Bases da Patologia em Veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2013. (45 exemplares) 

NASCIMENTO, E. F.; SANTOS, R. L. Patologia da Reprodução Dos Animais Domésticos. 

3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. (10 exemplares) 

NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Fundamentos de Medicina Interna de Pequenos Animais. 

4 ed. Guanabara-Koogan: Rio de Janeiro, 2010. (10 exemplares) 

NOGUEIRA, R. M. B.; ANDRADE, S. F. Manual de Toxicologia Veterinária. 1 ed. Roca, 

2011. (6 exemplares) 

OLIVEIRA, A. L. A. Técnicas Cirúrgicas em Pequenos Animais. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2012. (10 exemplares) 

REECE, W.O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3 ed. São Paulo: 

Roca, 2008. (30 exemplares) 

RIBEIRO-COSTA, C. R.; ROCHA, R.M. Invertebrados. Manual de Aulas Práticas. 2 ed. 

Ribeirão Preto: Holos, 2002. (20 exemplares) 

SPINOSA, H. S. et al. Farmacologia aplicada à medicina veterinária. 5 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011. (13 exemplares) 

SPINOSA, H. S.; GÓRNIAK, S. L.; PALERMO-NETO, J. Toxicologia Aplicada à medicina 

veterinária. 2008. (10 exemplares) 

TAYLOR, M.A; COOP, R.L.; WALL, R.L. Parasitologia Veterinária. 3 ed. Rio de janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2010. (38 exemplares) 
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THRALL, D. E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 6 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

848 p. (20 exemplares) 

TORTORA, G. J.; FUNKE, B. R.; CASE, C. L. Microbiologia. 10 ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2012. (27 exemplares) 

TRABULSI L. R.; ALTERTHUM, F. Microbiologia. 5 ed. São Paulo: Atheneu, 2008. (11 

exemplares) 

TRANQUILLI, W. J; THURMON, J.C.; GRIMM, K.A. Anestesiologia e analgesia 

veterinária. 4 ed. São Paulo: Roca, 2013. 1192 p. (10 exemplares) 

TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N.F. Estudo dos Insetos. Tradução da 7ª edição de Borror 

and Delong's Introduction to the Study of Insects. São Paulo: Cengage Learning, 2011. (7 

exemplares) 

ZAITZ, C. Compêndio de Micologia Médica. 2 ed. Guanabara-Koogan, 2010. (15 

exemplares) 

 

XI BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALLEN, W. E. Fertilidade e Obstetrícia no cão. São Paulo: Varela, 1995. 

ANDRADE, S. F. Manual de terapêutica veterinária. 3 ed. Roca, 2008. (10 exemplares) 

ANDRIGUETTO, J. C. BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO 

ABASTECIMENTO. Normas e padrões de nutrição e alimentação animal. Ed. atual. rev. 

Brasília: MA/SARC/DFPA, 2000. 152p. (1 exemplar) 

BERTECHINI, A. G. Nutrição de monogástricos. 2 ed. Rev. Lavras: UFLA, 2013. 373p.  

BRUN, M. V. Videocirurgia em Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 2015.  

CARVALHO, C. F. Ultrassonografia em pequenos animais. São Paulo: Roca, 2018. 451 p. 

(2 exemplares) 

CARVALHO, C.F. Ultrassonografia Doppler em pequenos animais. São Paulo: Roca, 2009. 

288 p. 

DEWEY, CW; DA COSTA, RC. Neurologia Canina e Felina – Guia Prático. 3. ed. São 

Paulo: Guará, 2017. 

DENNEY, H. R.; BUTTERWORTH, SJ. Cirurgia Ortopédica em Cães e Gatos. 4 ed. São 

Paulo: Roca, 2006. (2 exemplares) 

DIJK, J. E. Van. Atlas colorido de patologia veterinária. 2 ed. Elsevier, 2008.  

ENGLAND, G.; HEIMENDAHL, A. Manual of canine and feline reproduction and 

neonatology. 2 ed. Oxford: Blackwell Scientific Pub, 2010.  
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GFELLER, R. W.; MESSONNIER, S. P. Handbook of Small Animal Toxicology and 

Poisonings. 2 ed. New York: Elsevier, 2004.  

GREENE, C. E. Infectious diseases of the dog and cat. 4 ed. New York: Elsevier, 2011.  

HAN C. M., HURD C.D. Diagnóstico por imagem na prática veterinária. 3 ed. São Paulo: 

Roca, 2007.  

HELLEBREKERS, L. J. Dor em animais. Barueri: Manole, 2002.  

HOFLING, J. F.; GONÇALVES, R. B. Microscopia de Luz em Microbiologia – Morfologia 

Bacteriana e Fúngica. 1 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2008. (2 exemplares) 

KEALY, J. K.; MCALLISTER, H. R.; GRAHAM, J. Radiologia e ultrassonografia do cão e 

do gato. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 594 p. 

MASSONE, F. Anestesiologia veterinária - farmacologia e técnicas. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2011. (14 exemplares) 

MATTOON, J. S.; NYLAND, T. G. Small Animal Diagnostic Ultrasound. 3 ed. Saint Louis: 

Saunders, 2015. 680 p.  

McDONALD, P., EDWARDS, R. A., GREENHALGH, J. F. D., MORGAN, C. A. Animal 

Nutrition. 5 ed. New York: Longmann, 1995. 607p.  

McDOWELL, L. R. Vitamins in animal nutrition. San Diego: Academic Press, 1989. 486p.  

McDOWELL, L.R. Minerals in Animal and Nutrition. San Diego: Academic Press, 1992. 

524p.  

MUHLBAUER, M. C.; KNELLER, S. Radiography of the dog and cat: guide to making 

and interpreting radiographs. Oxford: Wiley-Blackwell, 2013. 512 p.  

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Nutrient Requeriments of Beef Cattle, 7 ed. 
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7ª FASE 

 

MÓDULO MEDICINA E PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES 

 

Carga horária total 306 h (17 créditos) Fase  

sugestão 

Carga horária teórica  162 h   

7ª fase  Carga horária prática  108 h 

Carga horária de extensão  36 h 

 

Pré-requisito: ABF7103 Ecologia Geral, ABF7104 Bioquímica, ABF7604 Histologia 

Veterinária I, ABF7605 Histologia Veterinária II, ABF7607 Patologia Veterinária Geral, 

ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, ABF7862 Fisiologia 

Veterinária I, ABF7863 Parasitologia Veterinária, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7865 

Fisiologia Veterinária II, ABF7866 Anatomia Animal Aplicada, ABF7867 Laboratório Clínico 

Veterinário, BSU7115 Nutrição Animal, BSU7200 Genética Veterinária, BSU7201 Introdução 

à Medicina Veterinária, BSU7202 Conceitos em Saúde Única, BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, BSU7204 Farmacologia Veterinária I, BSU7205 Saúde Ambiental, 

BSU7206 Imunologia Veterinária, BSU7207 Farmacologia Veterinária II, BSU7208 
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Microbiologia Clínica, BSU7209 Semiologia Veterinária, BSU7210 Anestesiologia 

Veterinária, BSU7211 Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, BSU7212 Técnica 

Cirúrgica Veterinária, BSU7509 Saúde Pública, BSU7706 Epidemiologia Veterinária, 

CBA7834 Biologia Celular, CNS7314 Estatística Básica, CNS7416 Estatística Experimental, 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, CNS7321 Microbiologia Geral, CNS7322 

Antropologia, CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental e CNS7324 Fundamentos de Economia 

 

I EMENTA e CONTEÚDOS  

 

AVES 

Carga horária: 144 horas ou 7,0 créditos  

Ementa 

Evolução e importância socioeconômica da Avicultura de corte e postura no Brasil e no mundo. 

Raças, melhoramento genético e características atuais das aves de corte e de postura. 

Desempenho zootécnico e características de carcaça. Manejo das aves de corte e de postura. 

Produção de matrizes e incubação de ovos. Exigências nutricionais, programas de alimentação 

e formulação de ração para aves. Descrição das principais doenças das aves domésticas 

destacando-se a etiologia, aspectos clínicos e epidemiológicos, registro das alterações 

anatomopatológicas e os programas de controle e profilaxia. Necropsias para o reconhecimento 

das estruturas anatômicas e possíveis alterações e para propiciar a prática no manuseio e 

colheita de materiais para análise. Práticas de campo. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Aspectos gerais da Avicultura no Brasil e no mundo, importância socioeconômica e 

perspectivas. Raças, linhagens e programas de melhoramento genético. Características das 

linhagens, cálculo e interpretação de índices de produção para aves de corte e de postura. 

Instalações e equipamentos utilizados na Avicultura de corte e de postura.  Manejo da produção 

de frangos de corte, nas fases inicial, crescimento e pré-abate. Manejo de frangos de corte no 

estresse térmico. Produção de matrizes, manejos nas fases de cria, recria e produção. Instalações 

dos incubatórios e manejo da incubação. Produção de aves de postura, características das 

granjas e manejo nas fases inicial, cria, recria e produção. Programa de luz para aves de postura. 

Biosseguridade e Biossegurança na produção avícola. Limpeza e desinfecção de aviários, 

manejo da cama. Exigências nutricionais de aves de corte e de postura nas diferentes fases da 

criação. Programas alimentares para aves de corte e de postura. Principais ingredientes e 
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aditivos utilizados nas dietas das aves. Formulação de ração para aves de corte e de postura. 

Doenças bacterianas das aves domésticas. Doenças fúngicas das aves domésticas. Doenças 

parasitárias das aves domésticas. Doenças virais das aves domésticas. Doenças tumorais das 

aves domésticas. Técnica de necropsia, colheita de materiais para análise laboratorial e 

reconhecimento das estruturas anatômicas das aves. 

 

SUÍNOS  

Carga horária: 117 horas ou 6,5 créditos  

Ementa 

Evolução, importância socioeconômica e perspectivas da Suinocultura no Brasil e no mundo. 

Raças, linhagens e programas de melhoramento genético. Instalações, equipamentos, manejo e 

índices zootécnicos da Suinocultura. Manejo reprodutivo de suínos. Manejo de dejetos e 

carcaças na Suinocultura. Exigências nutricionais, programas de alimentação e formulação de 

ração para suínos. Padrões sanitários. Fatores de risco relacionados às doenças em suínos. 

Principais enfermidades bacterianas, viriais, parasitárias. Biossegurança e medidas de controle 

das principais enfermidades. Enfermidades não infecciosas. Procedimentos cirúrgicos e 

anestesiologia em suínos. Uso de antibióticos e tratamento das doenças infecciosas. Programas 

vacinais. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Evolução, importância socioeconômica e caracterização da Suinocultura atual e suas 

perspectivas. Cadeia produtiva de suínos. Raças, linhagens e programas de melhoramento 

genético. Características das linhagens, cálculos e interpretação de índices de produção. 

Planejamento das instalações considerando vazio sanitário. Instalações e manejos aplicados à 

fase de reprodução dos suínos. Instalações e manejos aplicados à maternidade. Cuidados com 

as fêmeas e com os recém-nascidos. Manejos e instalações aplicados à creche. Manejos e 

instalações fase de crescimento e terminação. Biosseguridade e Biossegurança na produção de 

suínos. Programas sanitários, Fatores de risco relacionados às doenças infecciosas em suínos. 

Principais enfermidades bacterianas, viriais entéricas, respiratórias, sistêmicas, tegumentares e 

reprodutivas. Doenças Parasitárias. Doenças negligenciadas. Biossegurança e medidas de 

controle das principais enfermidades. Principais enfermidades não infecciosas. Procedimentos 

cirúrgicos e anestesiologia em suínos. Uso de antibióticos e tratamento das doenças infecciosas. 

Programas vacinais. 
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PEIXES  

Carga horária: 45 horas ou 2,5 créditos  

Ementa 

Introdução à piscicultura continental em Santa Catarina, no Brasil e no Mundo. Espécies nativas 

e exóticas para piscicultura continental. Diferentes sistemas de produção de peixes. Qualidade 

da água na piscicultura. Anatomia e fisiologia de peixes. Instalações para piscicultura 

continental. Nutrição e Manejo Alimentar de peixe. Reprodução de peixes. Métodos de reversão 

sexual de tilápias. Transporte de peixes. Principais doenças de peixes. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Produção mundial de peixes. Piscicultura continental no Brasil e em Santa Catarina, em 

especial. Espécies nativas e exóticas. Sistemas de criação de peixes (extensivo, semi-intensivo, 

intensivo, super-intensivo (Racewais). Cultivos utilizados na produção de peixes (monocultivo 

e policultivo). Propriedades da água e manejo da água. Instalações e tipos de viveiros e tanques 

utilizados na piscicultura. Alimentação e nutrição de peixes em cultivos. Tipos de rações 

(comerciais e artesanais), manejo alimentar. Reprodução natural e artificial de peixes. 

Transporte de peixes. Principais doenças que ocorrem na piscicultura (características, controle 

e tratamento). Vacinas em peixes. Abate de peixes.   

  

ABELHAS 

Carga horária: 18 horas ou 1,0 crédito  

Ementa 

Contextualização, histórico e conceitos básicos em apicultura e meliponicultura. Importância, 

biologia e classificação das abelhas melíferas e nativas (com e sem ferrão). Raças e espécies de 

abelhas melíferas e nativas. Indumentária, equipamentos e instalações apícolas. Manejo de 

colmeias e apiários. Alimentação das abelhas. Produtos apícolas. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Contextualização e importância da apicultura e meliponicultura: Histórico da 

apicultura racional e meliponicultora; Cenário econômico da atividade e cadeia produtiva; 

Conceitos básicos em apicultura e meliponicultura. Biologia da abelha; Importância das 

abelhas; Classificação zoológica; Raças e espécies de abelhas melíferas e nativas; Morfologia 

da abelha Apis mellifera e abelhas nativas. Estudo da colmeia: Colônias e organização social; 

Sistemas de comunicação, defesa e proteção das abelhas; Orientação das abelhas. 
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Equipamentos, indumentária e instalações apícolas: Tipos de colmeias (abelhas melíferas e 

nativas), equipamentos e materiais; Indumentária apícola; Localização e instalação de apiários 

fixos e migratórios; Casa do mel. Manejo de colmeias e apiários: Pasto apícola; Alimentação 

artificial das abelhas; Produção e substituição de rainhas; Multiplicação de enxames; Captura e 

controle de enxameação; Calendário apícola e outros manejos; Apicultura migratória. Produtos 

apícolas: Identificação e características do mel floral e mel de melato; Colheita, extração e 

beneficiamento do mel; Qualidade do mel e boas práticas apícolas; Identificação, 

características, produção e beneficiamento dos principais produtos apícolas: cera, própolis, 

geleia real, pólen e outros produtos; Sanidade apícola: Predadores, pragas e doenças mais 

comuns; manejo sanitário das colmeias. 

 

 

II OBJETIVOS  

Desenvolver nos estudantes de Medicina Veterinária competências, habilidades e atitudes 

relacionadas à Avicultura, Suinocultura, Piscicultura, Apicultura, Medicina dos suínos, 

Doenças das aves, Nutrição e Melhoramento genético. Nessas grandes áreas desenvolver 

habilidades e competências relacionadas à ética, tomada de decisões, comunicação, bem-estar 

animal, liderança e gestão. 

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

Capacidade de executar tarefas práticas simples no contexto da Avicultura, Suinocultura, 

Piscicultura, Apicultura e Meliponicultora; capacidade de tomar decisões com base no 

conhecimento técnico desenvolvido no decorrer da disciplina; desenvolver habilidades básicas 

de compreender as diferentes situações complexas dos sistemas de produção, planejar uma 

abordagem prática, analisar criticamente os cenários produtivos e executar planejamentos 

técnicos baseados em metas. 

 Neste contexto busca-se desenvolver as seguintes competências e habilidade 

específicas:  

 I – desenvolver, orientar, executar e interpretar exames clínicos e laboratoriais, bem 

como, identificar e interpretar sinais clínicos e alterações morfofuncionais; 

 II – identificar e classificar os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, 

bem como, prevenir, controlar e erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde 

pública e saúde ambiental; 
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 III – instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e 

populacionais; 

 IV – desenvolver, programar, orientar e aplicar técnicas eficientes e eficazes de criação, 

manejo, nutrição, alimentação, melhoramento genético, produção e reprodução animal; 

 V – planejar, orientar, executar, participar, gerenciar e avaliar programas de saúde 

animal, incluindo biossegurança, biosseguridade e certificação. 

   

IV METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS 

As metodologias de ensino-aprendizagem incluirão aulas teórico-práticas, utilizando 

metodologias ativas que estimulem a participação discente, corresponsabilizando os estudantes 

pela construção do conhecimento individual e coletivo, entre elas: aula expositiva dialogada, 

estudo de caso, estudo de texto, estudo dirigido, fórum, oficinas de trabalho (workshop), sala 

de aula invertida, seminários e visitas técnicas.  

Aulas teóricas: utilizarão as diversas metodologias de aprendizagem descritas, visando 

estimular a participação e interação dos acadêmicos, bem como a integração/articulação de 

conhecimentos de diferentes áreas, utilizando os recursos didáticos quadro, vídeos, exposições 

em Datashow e outros recursos audiovisuais. As aulas poderão ser expositivas e dialogadas: 

com apresentação de casos práticos para discussão e análise em sala de aula, seguido por 

explanação de conteúdo teórico.  

Aulas práticas: consistirão em aulas no laboratório, aulas de campo/visitas técnicas a 

propriedade rurais de acordo com a disponibilidade. Poderão ser realizadas atividades em 

centros de pesquisas, indústrias de pescados, pisciculturas e propriedades rurais, incluindo 

preparação de açudes. Nas aulas práticas os estudantes deverão seguir as regras estabelecidas 

pela disciplina.  

Aprendizagem baseado em problemas (ABP): consiste em uma técnica de ensino na qual 

se apresenta aos acadêmicos uma situação ou problema a ser resolvido, para o qual se necessita 

de novos conhecimentos. É uma técnica que instiga o acadêmico a ser protagonista no processo 

de aprendizagem e a desenvolver autonomia de estudo.  Nessa metodologia a turma será 

dividida em grupos de no máximo 10 acadêmicos, os quais terão um momento inicial para 

interpretação e discussão do caso, compreensão de termos desconhecidos. Depois de decorrido 

o tempo previamente determinados, o fechamento do problema deverá ocorrer em sala de aula, 

para discussão. Serão definidos tópicos do conteúdo programático, objetivos, habilidades e 

competências a serem desenvolvidas.  
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Produção de planilhas e utilização de Softwares: para cálculo, análise e interpretação 

de índices de produção serão desenvolvidas planilhas com fórmulas, produção de gráficos, 

tabelas dinâmicas, que permitam a avaliação dos índices de desempenho zootécnico. Na 

formulação de ração, serão utilizadas planilhas e Softwares para composição de ração, dietas e 

planejamento de insumos. 

 

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Serão utilizados como cenários de aprendizagem as salas de aula, Laboratório de 

Bromatologia e Laboratório de Patologia para realização de necropsias. 

Poderão ser realizadas visitas a granjas de aves e suínos e propriedades rurais. 

As aulas práticas consistirão em aulas no laboratório, aulas de campo/visitas técnicas e 

atividades realizadas em centros de pesquisas, indústrias de pescados, pisciculturas, 

propriedades rurais e granjas de aves e suínos.  

 

VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

Será realizada a articulação entre teoria e prática através da adoção de metodologias e 

organização dos períodos letivos para aulas teórico-práticas, de forma que os conteúdos sejam 

trabalhados no conceito “pensamento e ação”, com abordagem teórica e aplicação prática. É 

importante destacar que para que haja a integração entre teoria e prática, a Fazenda Escola é 

um cenário de aprendizagem fundamental, haja vista que é o ambiente que permitirá o acesso 

as atividades práticas de forma regular e acessível a todos os acadêmicos. 

Na Avicultura, Suinocultura e Piscicultura poderão ser trabalhados problemas e situações 

reais de produtores, bem como índices de desempenho zootécnico, utilizando-se a metodologia 

de Aprendizagem baseada em Problemas (descrita no item IV), com o objetivo de propor 

soluções práticas relacionadas ao manejo nas granjas, nutrição e programas alimentares, 

técnicas reprodutivas, tratamento e profilaxia, que resultem em melhorias nos índices 

zootécnicos e de bem-estar. 

Na apicultura os estudantes podem trabalhar no levamento de informações técnicas no 

campus e região (flora apícola, espécies de abelhas sem ferrão), além de preparo de material 

técnico para assistência aos apicultores do município. 

O estudo teórico do assunto será complementado pelas atividades práticas correlatas 

desenvolvidas nos diversos cenários, aproximando o estudante da realidade profissional, 

permitindo-lhe vislumbrar possibilidades futuras de engajamento no mercado de trabalho e 

funcionando como potencializador do aprendizado teórico. Em todas as atividades práticas 
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desenvolvidas o estudante será estimulado a fazer relação com a teoria estudada de forma 

crítica, reflexiva e propositiva. Além disso, as vivências nos diferentes contextos e o contato 

com outros atores externos à universidade, possibilita a troca de saberes, construindo o 

conhecimento de forma ampla, integrando teoria e prática numa mesma situação. 

 

VII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

Será realizada avaliação somativa, a qual corresponderá a 70% da nota final e, avaliação 

formativa, a qual corresponderá a 30% da nota final do semestre. 

Avaliação Somativa: avaliações parciais, as quais serão teóricas escritas, individuais. 

Tarefas individuais, na forma de estudos dirigidos, questionários, entre outros, realizadas via 

Moodle. 

Avaliação Formativa: Avaliações realizadas ao longo de todo o semestre letivo 

referentes à participação nos trabalhos em grupos, pontualidade, assiduidade, respeito, pró-

atividade, participação em aula. Poderão ser computadas: autoavaliação, avaliação dos colegas, 

avaliação do professor.  Para cada critério de avaliação será dada um conceito/nota: Bom = 10, 

Regular=5 e Ruim = 1. 

O acadêmico com frequência suficiente (FS) e média das notas de avaliações do semestre 

entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito a uma nova avaliação no final do semestre 

(Res. 017/Cun/97, art. 70, parágrafo 2º). A prova de recuperação (REC) será realizada na última 

semana do semestre letivo, na qual será abordado todo o conteúdo ministrado ao longo do 

semestre. A avaliação apresenta peso 10,0. 

 

Nota final 

A nota final será calculada através da média aritmética entre a média das notas das 

avaliações parciais (somativa e formativa) e a nota obtida na avaliação de recuperação (Res. 

017/Cun/97, art. 71, parágrafo 3º). A Nota Final (NF) será calculada a soma das avaliações 

efetuadas: NF = (AP + REC)/2   

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Serão destinadas 36 horas para atividades de extensão relacionadas a Doenças das Aves 

e Medicina dos Suínos, onde serão realizados exames diagnóstico bacteriológicos, sorológicos 

e micológicos durante visitas a propriedades rurais/granjas e no laboratório de doenças 

infecciosas dos animais. 
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MÓDULO MEDICINA DE ANIMAIS SELVAGENS, EXÓTICOS E DE 

LABORATÓRIO 

 

Carga horária total 180 horas-aula (10 Créditos) Fase  

sugestão 

Carga horária teórica  72 h 

7ª Fase Carga horária prática  72 h 

Carga horária de extensão  36 h 

 

Pré-requisito: ABF7103 Ecologia Geral, ABF7104 Bioquímica, ABF7604 Histologia 

Veterinária I, ABF7605 Histologia Veterinária II, ABF7607 Patologia Veterinária Geral, 

ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, ABF7862 Fisiologia 

Veterinária I, ABF7863 Parasitologia Veterinária, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7865 

Fisiologia Veterinária II, ABF7866 Anatomia Animal Aplicada, ABF7867 Laboratório Clínico 

Veterinário, BSU7115 Nutrição Animal, BSU7200 Genética Veterinária, BSU7201 Introdução 

à Medicina Veterinária, BSU7202 Conceitos em Saúde Única, BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, BSU7204 Farmacologia Veterinária I, BSU7205 Saúde Ambiental, 

BSU7206 Imunologia Veterinária, BSU7207 Farmacologia Veterinária II, BSU7208 

Microbiologia Clínica, BSU7209 Semiologia Veterinária, BSU7210 Anestesiologia 

Veterinária, BSU7211 Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, BSU7212 Técnica 

Cirúrgica Veterinária, BSU7509 Saúde Pública, BSU7706 Epidemiologia Veterinária, 

CBA7834 Biologia Celular, CNS7314 Estatística Básica, CNS7416 Estatística Experimental, 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, CNS7321 Microbiologia Geral, CNS7322 

Antropologia, CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental e CNS7324 Fundamentos de Economia 

 

I EMENTA e CONTEÚDOS  

Ementa 

Introdução ao manejo de fauna selvagem, aspectos ecológicos e sociais da conservação de fauna 

selvagem, classificação dos seres vivos, legislação aplicada à fauna selvagem e exótica, 

espécies brasileiras ameaçadas de extinção, levantamentos faunísticos, conservação e exposição 

de animais selvagens. Medicina de animais selvagens e exóticos, instalações e recintos, manejos 

higiênico, nutricional e reprodutivo, contenção física e química, marcação e rastreamento de 

animais silvestres, doenças nutricionais, diagnóstico, epidemiologia e patologia, clínica médica 

e cirúrgica de répteis, aves e mamíferos. Bioterismo: Legislação e ética no uso de animais de 

experimentação, usos do 3Rs e metodologias alternativas ao uso de animais, espécies 

convencionais de animais de laboratório, condições adequadas e específicas de ambiente, 

etologia, bem-estar, alojamentos e enriquecimento ambiental, alimentação, manejos sanitário e 
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reprodutivo e biossegurança, controle e prevenção de doenças, protocolos de analgesia, 

anestesia, pós-operatório e eutanásia em animais de experimentação. Projetos técnicos. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Manejo de Fauna Selvagem 

Conservação e legislação ambiental: Definições fauna selvagens, silvestres, exóticos e 

domesticada; Introdução ao manejo de fauna; Técnicas de manejo de fauna; Aspectos 

ecológicos e sociais da conservação de fauna; Mudanças Climáticas Globais, Saúde e 

Ecossistemas; Classificação e Conservação dos seres vivos. Legislação ambiental e funções do 

médico veterinário de animais selvagens; Infraestrutura da cadeia de atendimento de animais 

selvagens (Centros de triagem e de reabilitação, Unidades de Conservação e exposição de 

animais silvestres; Criatórios conservacionistas, pesquisa e comercial, Mantenedor e jardim 

zoológico, Abatedor e frigorífico, Clínicas e hospitais veterinários); Procedimentos Legais para 

a Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Brasileira; Levantamentos faunísticos, 

monitoramento de fauna e métodos de marcação e identificação de animais selvagens em 

cativeiro; Emergências Ambientais – Ações para a Redução de Impactos à Fauna; 

Movimentação de Fauna – Implicações Genéticas, Ecológicas e Sanitárias; Espécies Exóticas 

Invasoras. Perspectivas e Desafios para a Conservação de Fauna no Brasil; Apresentação de 

Projetos Técnicos. 

 

Medicina de Animais Selvagens e Exóticos  

Introdução:  Bem-estar, estresse, enriquecimento ambiental e condicionamento 

operante; Contenção física e química (Terapêutica por extrapolação alométrica); Coleta e 

conservação de amostras biológicas; Emergências e tratamento de suporte; e Necropsia em 

animais selvagens e exóticos. Medicina de Répteis: Anatomia, fisiologia e biologia; Espécies 

de criação comercial de cativeiro e vida livre; Semiologia e exame clínico específico; 

Laboratório clínico; Exames de imagem; Clínica médica (afecções metabólicas e nutricionais, 

infectocontagiosas e parasitárias, e comportamentais); e Anestesia e analgesia e Clínica 

cirúrgica. Medicina de Aves: Anatomia, fisiologia e biologia; Espécies de criação comercial 

de cativeiro e vida livre; Semiologia e exame clínico específico; Laboratório clínico; Exames 

de imagem; Clínica médica (afecções metabólicas e nutricionais, infectocontagiosas e 

parasitárias, e comportamentais); e Anestesia e analgesia e Clínica cirúrgica (ortopedia e 

coaptação de fraturas); Medicina de mamíferos: Anatomia, fisiologia e biologia; Espécies de 

criação comercial de cativeiro e vida livre; Semiologia e exame clínico específico; Laboratório 
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clínico; Exames de imagem; Clínica médica (afecções metabólicas e nutricionais, 

infectocontagiosas e parasitárias, e comportamentais); e Anestesia e analgesia e Clínica 

cirúrgica. 

 

Animais de Laboratório e Bioterismo  

Introdução:  Histórico e conceitos de criação; Legislação relativa à criação e manutenção 

de animais de laboratório; Uso dos 3Rs; Ambiente e instalações (Princípios de edificação; 

materiais e equipamentos básicos; e controle atmosférico,      climatização e enriquecimento 

ambiental); Biossegurança: Conceitos e práticas; Barreiras sanitárias; Controle ambiental e 

sanitário; Padrão sanitário das espécies convencionais de laboratório; Espécies convencionais 

de animais de biotério: Características e comportamento (roedores, lagomorfos, cães, gatos, 

suínos, ruminantes, equinos, primatas não-humanos; répteis e aves); Micro e macroambiente; 

Nutrição, Reprodução e sexagem; Controle das condições de saúde; Manipulação e manutenção 

de espécies e linhagens (Gnotobiologia, animais geneticamente definidos, trangênicos e Knock-

outs e Monitorização Genética); Bioética e experimentação animal; Bem-estar e 

Procedimentos experimentais: Técnicas e procedimentos que confiram bem-estar; Analgesia 

e Anestesia; Vias de administração de fármacos; Cuidados pós-operatórios; Eutanásia; Pontos 

finais humanitários; Elaboração de protocolos utilizando animais; e Modelos e métodos 

alternativos. 

 

II OBJETIVOS  

Gerais 

Desenvolver nos estudantes de Medicina Veterinária competências concernentes a 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a ética, bem-estar animal, saúde única, 

saúde coletiva, meio ambiente, resíduos, contexto social, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, educação e gestão. 

 

Específicos 

Fornecer conhecimentos sobre legislação, manejo, tratamentos clínico-cirúrgicos, medidas 

profiláticas inerentes à animais silvestres e exóticos (répteis, aves e mamíferos); 

Conhecer as principais técnicas de manejo in situ e ex situ relacionadas a espécies silvestres de 

répteis, aves e mamíferos; 

Conhecer os processos envolvidos na interação entre fauna, habitats e população; 
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Conhecer as principais doenças que acometem animais selvagens e exóticos (répteis, aves e 

mamíferos) quanto a sua etiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico, epidemiologia, 

tratamento e controle; 

Fornecer conhecimentos sobre legislação, manejo nutricional, sanitário e reprodutivo inerentes 

às espécies convencionais e não convencionais de animais de laboratório, dentro de 

preceitos éticos e de bem-estar animal; 

Desenvolver relação com a comunidade, órgãos públicos, criadores comerciais e 

conservacionistas auxiliando na irradiação dos conhecimentos inerentes à medicina de 

animais selvagens e exóticos e a conservação de espécies. 

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

 A atenção à saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e 

gerenciamento e educação permanente configuram habilidades e competências gerais, que 

devem ser desenvolvidas no decorrer da formação; 

 Avaliar grau de bem-estar animal a partir de indicadores comportamentais e fisiológicos 

e de protocolos específicos, bem com planejar e executar estratégias para a melhoria do bem-

estar animal visando a utilização de animais para os diferentes fins, com ênfase na bioética; 

 Desenvolver, orientar, executar e interpretar exames clínicos e laboratoriais, bem como, 

identificar e interpretar sinais clínicos e alterações morfofuncionais; 

 Instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e 

populacionais; 

 Planejar, elaborar, executar, avaliar e gerenciar projetos e programas de proteção ao 

meio ambiente e dos animais selvagens, bem como de manejo e tratamento de resíduos 

ambientais, participando também de equipes multidisciplinares; 

 Planejar, orientar, gerenciar e avaliar unidades de criação de animais para 

experimentação (bioterismo). 

   

V METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS 

 Considerando os diversos cenários de aprendizagem, as metodologias de 

aprendizagem incluirão aulas teórico-práticas, de caráter expositivo e dialogada, buscando a 

aplicação de metodologias ativas de aprendizagem e tornando o estudante protagonista deste 

processo. A metodologia de trabalho estará a critério de cada docente participante do eixo, 

considerando as especificidades de cada conteúdo a ser desenvolvido. 
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As aulas teórico-práticas serão previamente agendadas na grade de horários a que 

corresponderá ao tempo a ser demandado para estas atividades, que incluirão ministração de 

conteúdos associada ao atendimento de pacientes junto à Clínica Veterinária Escola ou outros 

cenários de aprendizagem. Poderão ser propostas problematizações baseadas em casos reais ou 

a partir da experiência docente ou do estudante, para que seja atingido o desenvolvimento de 

habilidades e competências requeridas e necessárias à formação do Médico Veterinário. 

 

VI CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

 Os espaços de aprendizagem serão diversos, incluindo salas de aula, laboratórios, a 

Clínica Veterinária Escola, instalações de conservação, manutenção ou abrigo das espécies 

abordadas e propriedades rurais.  

 

VII MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

A integração entre teoria e prática dar-se-á por intermédio dos diferentes cenários de 

aprendizagens a serem utilizados, quer seja nos atendimentos clínicos junto à Clínica 

Veterinária Escola, e seus diferentes ambientes, bem como por meio de saídas de campo, 

visitação à unidades de conservação, mantenedores, criatórios, biotérios, sempre que possível, 

e interação com escolas. Estas atividades permitirão ao estudante interagir de forma prática e 

aplicar os conteúdos desenvolvidos durante as aulas teóricas. 

 

VIII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

Metodologia de Avaliação: Avaliação Somativa (80%) e Formativa (20%).  

Somativa 

Esta modalidade de avaliação será composta pelos seguintes instrumentos de avaliação: 

 

Manejo de Fauna 

Questionários: Serão realizados 14 questionários, sendo um em cada uma das 14 

primeiras semanas da disciplina, sobre conteúdo equivalente ao capítulo abordado na semana 

correspondente. Os questionários serão assíncronos, individuais e terão igual peso entre si. 

Questionários (Q) – peso 70% da nota final da unidade. 

 

Projetos técnicos: Os alunos serão divididos em grupos de 04 pessoas e deverão criar 

um projeto técnico que considera a resolução de algum problema relacionado à fauna silvestre 

ou exótica usando como base a realidade de uma Unidade de Conservação ou estabelecimento 
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mantenedor de animais em Santa Catarina. Esses projetos deverão ser apresentados nas duas 

últimas semanas de aula da disciplina. Os grupos deverão preparar apresentações de 10 a 15 

minutos. Se a apresentação ultrapassar esse tempo, será descontada nota proporcional. Se 

ultrapassar 20 minutos, o grupo será interrompido pelo professor. Os projetos devem 

contemplar obrigatoriamente os itens, nessa ordem: identificação do grupo, título, 

problema/hipótese, justificativa, objetivos, metodologia (identificação da área de estudo, 

espécies prioritárias, definição da amostragem e como será feita a coleta e a análise dos dados), 

resultados esperados, cronograma e referências bibliográficas. 

Projeto Técnico (PT) – peso de 30% na nota final da unidade. 

 

Nota Parcial I (NPI) = 0,7 x (14 Q) + 0,3 x (PT) 

 

Medicina de Selvagens 

Avaliação Teórica: Será realizada de forma presencial ou via ferramenta questionário do 

Moodle, contemplando os conteúdos: (i) Bem estar animal, enriquecimento ambiental e 

condicionamento operante; (ii) Contenção física; (iii) Contenção química e Terapêutica por 

extrapolação alométrica; (iv) Coleta de sangue e conservação de amostras biológicas; e (v) 

Emergências e tratamento de suporte. Prova teórica (Pt) – peso de 20% na nota final da 

unidade. 

Seminários: Visando complementar temas não abordados na unidade, serão realizados 

seminários em duplas a serem apresentados em dias e horários em que não ocorram 

atendimentos clínicos. Os temas serão baseados em artigos científicos, que serão utilizados 

como ponto de partida para a elaboração da apresentação. De posse dos artigos, os membros 

deverão preparar uma apresentação de 20 minutos, sobre o tema central abordado, sendo 

impeditiva a apresentação do artigo. Desta forma, busca-se durante a avaliação, além do 

domínio técnico, a capacidade de buscar outras fontes e sintetizar os principais aspectos sobre 

o tema escolhido. Caso a apresentação ultrapassar esse tempo, será descontada nota 

proporcional, sendo transcorridos 25 minutos, o grupo será interrompido pelo professor. As 

apresentações devem conter: (i) Introdução (apresentação geral sobre o tema, aspectos 

epidemiológicos, etiologia e importância); (ii) Desenvolvimento (sinais clínicos observados nas 

espécies acometidas, métodos de diagnóstico, tratamento e prognóstico, profilaxia e medidas 

sanitárias quando cabíveis); (iii) Conclusão; e (iv) Referências Bibliográficas. Durante a 

apresentação também serão avaliados: (i) Consistência e conteúdo; (ii) Domínio técnico; (iii) 
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Clareza e sequência lógica; (iv) Qualidade do material; e (v) Correlações práticas. Seminário 

(S) – peso de 20% na nota final da unidade. 

 

Atendimento e Discussão de Casos Clínicos: Realizados durante o atendimento de 

pacientes ou pela apresentação de vídeos ou textos no horário de aulas práticas. Serão avaliados: 

(i) realização da consulta (anamnese, histórico, método de contenção); (ii) solicitação de 

exames complementares e desfecho do caso (estabelecimento do diagnóstico presuntivo ou 

definitivo, conduta terapêutica e recomendações); (iii) preenchimento da ficha clínica; (iv) 

participação e proatividade durante o atendimento. Neste instrumento podem ser considerados 

Relatórios de Visitas Técnicas Realizadas. Atendimento e Discussão de Casos Clínicos (ADCC) 

– peso de 20% na nota final da unidade. 

 

Avaliação Teórico-Prática: Será realizada de forma presencial, contemplando os 

conteúdos referentes à Medicina de Répteis, Medicina de Aves e Medicina de Mamíferos, além 

dos conteúdos de Discussão de Casos Clínicos e Seminários. Prova teórico-prática (PTP) – 

peso de 40% na nota final da unidade. 

 

Observação: Os instrumentos de avaliação poderão variar de um semestre para outro, 

considerando a casuística e as avaliações realizadas sobre a metodologia aplicada. 

 

Nota Parcial II (NPII) = (Pt x 0,20) + (S x 0,20) + (ADCC x 0,20) + (PTP x 0,40) 

 

Animais de Laboratório e Bioterismo 

Questionários: Serão realizados questionários, sendo um em cada uma das semanas da 

disciplina, sobre conteúdo equivalente ao capítulo abordado na semana correspondente. Os 

questionários serão assíncronos, individuais e terão igual peso entre si. 

Questionários (Q) – peso 70% da nota final da unidade. 

 

Projetos técnicos: Os alunos serão divididos em grupos de 04 pessoas e deverão criar 

um projeto técnico que considera a resolução de algum problema relacionado à fauna silvestre 

ou exótica usando como base a realidade de uma Unidade de Conservação ou estabelecimento 

mantenedor de animais em Santa Catarina. Esses projetos deverão ser apresentados nas duas 

últimas semanas de aula da disciplina. Os grupos deverão preparar apresentações de 10 a 15 

minutos. Se a apresentação ultrapassar esse tempo, será descontada nota proporcional. Se 
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ultrapassar 20 minutos, o grupo será interrompido pelo professor. Os projetos devem 

contemplar obrigatoriamente os itens, nessa ordem: identificação do grupo, título, 

problema/hipótese, justificativa, objetivos, metodologia (identificação da área de estudo, 

espécies prioritárias, definição da amostragem e como será feita a coleta e a análise dos dados), 

resultados esperados, cronograma e referências bibliográficas. 

Projeto Técnico (PT) – peso de 30% na nota final da unidade. 

 

Nota Parcial I (NPI) = 0,7 x (14 Q) + 0,3 x (PT) 

 

Média Avaliação Somativa= (NPI x 0,3) + (NPII x 0,5) + (NPIII x 0,2) 

 

Formativa 

Avaliações referentes à participação nas atividades, pontualidade, assiduidade, respeito, 

proatividade, respostas aos problemas. Avaliação em formato 360: autoavaliação, avaliação 

dos colegas, avaliação do professor/tutor. Para cada critério de avaliação será dado um 

conceito/nota: Bom = 10, Regular=5 e Ruim = 1.   

 

Média Final  

MF = (Média Avaliação Somativa) x 0,8 + (Média Aritmética Avaliação Formativa) x 0,2 

 

Recuperação 

Não está previsto recuperação final para a disciplina de Medicina de Animais Selvagens 

e de Companhia não Convencionais, pois a concessão de tal processo de avaliação em 

disciplinas de caráter prático que envolvam atividades de laboratório não é obrigatória, 

conforme assegurado pelo Art. 70 da Resolução n. 17/CUN/97, bem como pelo Colegiado do 

Curso de Medicina Veterinária. 

 

Nota para aprovação: Média no módulo igual ou superior a 6,0 

 

IX CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

 Na disciplina, a extensão será contemplada por meio da realização de atendimento 

clínico à comunidade. Estes atendimentos estrão vinculados à 50% da carga horária prática da 

disciplina, distribuídas ao longo do semestre. Também serão vinculadas visitas técnicas à 

criadouros e/ou mantenedoras de espécies selvagens e exóticas, localizados na inserção do 
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Curso de Medicina Veterinária, conforme demanda local. Ainda, dependendo da 

disponibilidade de escolas, serão realizadas ações educativas que visarão a conservação de 

espécies selvagens. 

 

Efetividade das Ações de Extensão 

Sendo representado pela elaboração de relatórios sobre as atividades de extensão, 

aplicação de questionários aos agentes sociais que participarem das atividades, buscando 

verificar os pontos fortes e fracos e desta forma permitir reorganizar ou manter determinada 

ação. Os documentos elaborados neste item, também, poderão resultar em diferentes formas de 

publicações, que descreverão as vivências      dos acadêmicos sob a ótica da extensão.  
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MEZADRI, T.J. Animais de laboratório: cuidados na iniciação experimental. 
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KAHN, C.M. Manual Merck de Medicina Veterinária. 10 ed. São Paulo: Roca,  2013. (1 
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SANTOS, R.L.; ALESSI, A.C. Patologia Veterinária. 2 ed. São Paulo: Roca, 2016. (6 

exemplares) 

TEIXEIRA, C. P. Comportamento Animal: Uma Introdução aos Métodos e à Ecologia 

Comportamental. Curitiba: Appris, 2018. (2 exemplares) 

McGAVIN, M.D.; ZACHARY, J.F. Bases da Patologia em Veterinária. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018. (45 exemplares)      

 

XI BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, A.; PINTO, S.C.; OLIVEIRA, R.S. Animais de Laboratório Criação e 

Experimentação. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002.  

BECKER, M.; DALPONTE, J. C. Rastros de mamíferos silvestres brasileiros: um guia de 

campo. Rio de Janeiro: Technical Books, 2013.  

BRASIL, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). Livro vermelho da Fauna 

Brasileira ameaçada de extinção. Belo Horizonte: Fundação Biodiversitas, 2008. 2 volumes. 
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CULLEN, JR., L; RUDRAN, R. VALADARES-PÁDUA, C. Métodos de estudos em biologia 

da conservação e manejo da vida silvestre. Curitiba: UFPR, 2003.      

DEL-CLARO, K.; TOREZAN-SILINGARDI, H.M. Ecologia das interações plantas-

animais: uma abordagem ecológico-evolutiva. Rio de Janeiro: Technical Books, 2012. (2  

exemplares)  

DIJK, J. E. Van. Atlas colorido de patologia veterinária. 2 ed. São Paulo: Elsevier, 2008. 

LAPCHIK, V.B.; MATTARAIA, V.G.M.; KO, G.M. Cuidados e Manejo de Animais de 

Laboratório. 2 ed. São Paulo: Atheneu, 2017. 

FOX, J.; ANDERSON, L.; OTTO, G.; PRITCHETT-CORNING, K.; WHARY, M. 

Laboratory Animal Medicine. 3 ed. São Paulo: Elsevier, 2016. 

OLIVEIRA, P.G.; PAULA, R.C.; INDRUSIAK, C. Manual de identificação, prevenção e 

controle de predação por carnívoros. Brasília: Edições IBAMA, 2002. 

HARRISON, G.J.; HARRISON, L.R.; RITCHIE, B. W. Avian Medicine: principles and 

application. Lake Worth: Wingers, 1994. 

HARRISON, G.J.; LIGHTFOOT, T. Clinical Avian Medicine. Palm Beach: Spix Publishing,  

2006. 

KRAUTWALD-JUNGHANNS, M.-E.; PEES, M.; REESE, S.; TULLY, T. Diagnostic 

Imaging of Exotic Pets: Birds - Small Mammals - Reptiles. Hannover: Schluetersche, 2011. 

453 p. 

MADER, D. R. Reptile Medicine and Surgery. 2 ed. St. Louis: Saunders, 2006.      

MATTARAIA, V.G. M; OLIVEIRA, G.M. Comportamento de Camundongos em Biotério. 

1 ed. São Paulo: PoloBooks, 2012. 

MILLER, R.E.; FOWLER, M.E. Zoo and Wild Animal Medicine. V. 8. 1 ed. St. Louis: 

Elsevier Saunders, 2014. 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Guia para o cuidado e uso de animais de laboratório. 

Institute of Laboratory Animal Research. 8. ed. Porto Alegre: PUCRS, 2014. 

ORSINI, H.; GRANDI, F.; CAGNINI, D. Necropsia de Animais Domésticos, Silvestres e de 

Experimentação. 1 ed. São Paulo: Vetschool, 2019. 

PRIMACK, R.B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Editora Planta, 2001.  

QUESENBERRY, K. E.; CARPENTER, J. W. Ferrets, Rabbits and Rodents – Clinical 

Medicine and Surgery. 2. ed. St. Louis: Saunders, 2004. 

REIS, N. R.; PERACCHI, A.L.; ROSSANEIS, B.K.; FREGONEZI, M.N. Técnicas de estudos 

aplicadas aos mamíferos silvestres brasileiros. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010.  
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8ª FASE 

 

MÓDULO MEDICINA E CRIAÇÃO DE EQUINOS  

 

Carga horária total: 288 horas (16 créditos) Fase  

sugestão  

Carga horária teórica  198 horas 

8ª fase Carga horária prática  36 horas 

Carga horária de extensão               54 horas 

 

Pré-requisito: ABF7103 Ecologia Geral, ABF7104 Bioquímica, ABF7604 Histologia 

Veterinária I, ABF7605 Histologia Veterinária II, ABF7607 Patologia Veterinária Geral, 

ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, ABF7862 Fisiologia 

Veterinária I, ABF7863 Parasitologia Veterinária, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7865 

Fisiologia Veterinária II, ABF7866 Anatomia Animal Aplicada, ABF7867 Laboratório Clínico 

Veterinário, BSU7115 Nutrição Animal, BSU7200 Genética Veterinária, BSU7201 Introdução 

à Medicina Veterinária, BSU7202 Conceitos em Saúde Única, BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, BSU7204 Farmacologia Veterinária I, BSU7205 Saúde Ambiental, 

BSU7206 Imunologia Veterinária, BSU7207 Farmacologia Veterinária II, BSU7208 

Microbiologia Clínica, BSU7209 Semiologia Veterinária, BSU7210 Anestesiologia 

Veterinária, BSU7211 Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, BSU7212 Técnica 

Cirúrgica Veterinária, BSU7509 Saúde Pública, BSU7706 Epidemiologia Veterinária, 

CBA7834 Biologia Celular, CNS7314 Estatística Básica, CNS7416 Estatística Experimental, 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, CNS7321 Microbiologia Geral, CNS7322 

Antropologia, CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental e CNS7324 Fundamentos de Economia 

 

I EMENTA e CONTEÚDOS  

Ementa 

Medicina e criação de equinos compreende o manejo nutricional, zootécnico das criações 

intensivas, semi-intensivas e extensivas relacionadas ao manejo higiênico, contenção física e 

química, diagnóstico complementar, epidemiologia e patologia, clínica médica e cirúrgica de 

equinos. Conhecimentos ginecológicos, andrológicos, técnicas de biotecnologia, obstétrico e a 

saúde do neonato. Condições adequadas e específicas de ambiente, bem-estar, alojamento, 

alimentação, manejos sanitário e reprodutivo e biosseguridade. Controle e prevenção de 

doenças. Protocolos de analgesia, anestesia e de eutanásia. 

 

Tópicos a serem abordados: 
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Introdução: Os conteúdos hipiatricos abordados tangem diretamente a ambiência do 

equino, demostrando os fatores de bem-estar desta espécie estabulados ou a campo, formas de 

criação sejam elas intensivas, semi-intensivas ou extensivas e além disso, as diferentes raças, 

pelagens e manejo nutricional. As doenças virais, bacterianas, fúngicas, reprodutivas e 

parasitárias que podem ser transmitidas e ou adquiridas durante o desenvolvimento e, que 

podem ser manifestadas em cada categoria de criação como neonatos, potros, éguas, garanhões 

e animais de esporte interpretando suas manifestações clínicas e conhecendo as suas alternativas 

de tratamento. O módulo de Medicina e Criação de equinos será dividido nas seguintes seções: 

 

Criação, bem-estar e nutrição de equinos: Origem e evolução dos equinos, importância 

socioeconômica da Equinocultura no Brasil e no mundo. Ezoognósia, pelagens, marcas, 

dentição dos equinos. Raças e seleção de reprodutores. Confecção de resenhas. Práticas de 

manejo alimentar e nutricional, com cálculos de dietas para atendimento de exigências 

nutricionais e energéticas. Conhecimento das diferentes formas de criação relacionada a cada 

categoria e seu estágio de desenvolvimento. Instalações, práticas de criação e técnicas para 

melhoria do bem-estar dos equinos e reconhecimento de estereotipias. Comportamento dos 

equinos em manadas e estabulados. Além disso, a abordagem das principais espécies forrageiras 

hibernais e estivais utilizadas em pastejo e em forma de forragem conservada para equinos, com 

foco no manejo do pastejo e no hábito de consumo. 

  

Doenças bacterianas, virais, parasitárias e zoonoses: Serão abordadas nesta seção as 

doenças bacterianas, virais, fúngicas e parasitárias do sistema entérico, pulmonar, tegumentar, 

neurológico, reprodutivo e as suas consequências na biose orgânica. Zoonoses como mormo e 

anemia infecciosa equina. Métodos de identificação das principais doenças bacterianas, virais, 

parasitária e doenças zoonóticas em equinos. Conhecimento das suas manifestações no 

individuo, imunidade humoral e específica, manifestações clínicas, comprometimento de 

sistemas, etiologia, etiopatogenia, epidemiologia, formas de controle, tratamento e prognóstico. 

 

Métodos de Diagnóstico: Os métodos de diagnóstico laboratoriais visando a 

interpretação de cada doença associando dados laboratoriais clínicos e patológicos. Além disso, 

a interpretação de diferentes causas mortis que possam estar relacionadas a doenças endêmicas 

de criação e manada. Achados estes que servem de base para as diferentes alterações sistêmicas 

do equino. Neste princípio o diagnóstico por imagem também será explorado relatando as 

principais alterações musculoesqueléticas, gastrointestinais, reprodutivas e respiratórias. Estes 
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aspectos serão abordados de forma interligada ao manejo clínico, cirúrgico e reprodutivo dos 

equinos. 

 

Manejo reprodutivo, biotecnológico, obstétrico e do neonato: Conhecimentos básicos 

físicos e clínicos do sistema genital equino, ciclo estral da égua, métodos de concepção de 

monta natural, inseminação artificial, sincronização e indução de estro, transferência de 

embriões, produção in vitro e criopreservação de embriões, manutenção e manejo da gestação 

e pré-parto. Conhecimento do indivíduo garanhão, aspectos físicos e clínicos do sistema genital, 

espermatogênese, coleta de sêmen, técnicas de resfriamento e congelamento seminal equino. 

Compreensão das diferentes fases do parto em éguas e suas principais complicações obstétricas 

e as suas formas de tratamento e bem como, as complicações do pós-parto. Seguindo a ordem 

a saúde do neonato será abordada e bem como as alterações de cada sistema relacionada ao 

manejo de criação e a cada fase de seu desenvolvimento. 

 

Clínica, cirurgia e anestesiologia: As diferentes patologias tegumentares, 

musculoesqueléticas, gastrointestinais, respiratórias, neurológicas, geniturinárias, reprodutivas 

e metabólicas serão aqui compreendidas a partir de seus dados etiológicos, epidemiológicos e 

semiológicos. As interpretações clínicas a partir dos sinais clínicos associados aos métodos de 

diagnóstico complementares serão aqui interpretadas a fim de traçar a conclusão do quadro 

clínico e prognóstico de cada abordagem. A partir destes dados diferentes tratamentos clínicos 

e cirúrgicos serão abordados. No que diz respeito aos tratamentos clínicos a farmacologia, vias 

de administração, dose, absorção, excreção de cada fármaco será discutida e bem como, a 

fármaco fisiologia. Ademais este aspecto será suplementado com terapias alternativas e a 

reabilitação de cada enfermidade. Diferentes tratamentos cirúrgicos serão tratados levando em 

consideração a compreensão da técnica cirúrgica, abordagem anatômica de cada sistema, 

materiais convencionais e aplicação de biomateriais para tanto o treinamento inicial será 

realizado em peças anatômicas para a posterior aplicação prática. A abordagem anestésica será 

tratada em relação direta com a clínica e cirurgia levando ao conhecimento dos diferentes 

fármacos utilizados na rotina de equinos e a sua farmacocinética e os seus efeitos sedativos, 

tranquilizantes e anestésicos e bem como, suas associações. Conhecimento do paciente da 

abordagem pré-cirúrgica e pré indução, manutenção do transoperatório, recuperação anestésica 

e complicações de pós-operatório. 

 

II OBJETIVOS  
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Gerais 

Desenvolver nos estudantes de Medicina Veterinária competências concernentes a 

conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas a ética, bem-estar animal, saúde única, 

saúde coletiva, meio ambiente, resíduos, contexto social, tomada de decisões, comunicação, 

liderança, educação e gestão. Neste âmbito, as quatro subáreas das Ciências Veterinárias estarão 

representadas em diferentes momentos desta formação. Além disso, a integração dos diferentes 

conteúdos propostos observados nas seções afim de melhorar o entendimento, compreensão e 

fixação dos temas abordados. Tornando a rotina prática expandida pela curricularização da 

extensão a vivência de situações reais na medicina de equinos. Este módulo será desenvolvido 

em um semestre letivo, cuja sugestão seja a sétima fase de formação, considerando a relevância 

dos temas abordados e a necessidade de aplicação e/ou utilização de assuntos desenvolvidos 

em outros eixos ou módulos de formação, que podem e devem servir de subsídio nesta etapa. 

Os conteúdos a serem desenvolvidos incluem a clínica médica e cirúrgica, anestesiologia, 

métodos de diagnóstico, práticas de criação, nutrição, bem-estar animal, biotecnologias, manejo 

reprodutivo e obstétrico.  

 

Específicos: 

Desenvolvimento da interrelação dos tópicos abordados; 

Interação do aluno as atividades de extensão; 

Desenvolver a comunicação e a relação com os tutores de equídeos e bovinos nas atividades 

extensionistas; 

Desenvolvimento da capacidade de identificação dos conteúdos abordados e aplicabilidade na 

rotina prática na medicina e criação de equinos.  

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

Competências técnicas na compreensão das diferentes abordagens do paciente equino e 

ou de manadas. Além disso, as aulas práticas e resolução dos casos clínicos proporcionam a 

capacitação emocional do acadêmico frente a situações que demandam controle das emoções, 

raciocínio rápido, destreza e proatividade. Treinamentos estes que, também irão desenvolver o 

reconhecimento dos sinais clínicos do enfermo, comportamento da enfermidade, métodos de 

diagnóstico e tratamento integrando bem como, a medicina veterinária convencional a 

alternativa. A abordagem do enfermo, primeiramente pelo reconhecimento da dor por meio, da 

avaliação do etograma desenvolve no hipiatra a capacidade de percepção destas alterações 

contribuindo desta forma nos indicadores do bem-estar animal.   
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IV METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS 

As metodologias de aprendizagem incluirão aulas teórico-práticas, de caráter expositivo 

e dialogada, buscando a aplicação de metodologias ativas de aprendizagem e tornando o 

estudante protagonista deste processo. A metodologia de trabalho estará a critério de cada 

docente participante do eixo, considerando as especificidades de cada conteúdo a ser 

desenvolvido. 

 

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Serão diversos, incluindo salas de aula, laboratórios, a Clínica Veterinária Escola com 

atendimentos de equinos in loco, fazendas e propriedades rurais de criações de equinos da 

região de Curitibanos - SC. 

 

VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

 Serão previamente agendadas na grade de horários a que corresponderá ao tempo a ser 

demandado para estas atividades, que incluirão ministração de conteúdos discutidos na teoria e 

visualização na rotina prática de forma simulada e ou, associado aos projetos de extensão 

vinculados a Clínica Veterinária Escola. 

 

VII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

Constituído por avaliações teóricas e práticas subdividas em cada seção como exemplo 

a seguir: 

Prova teórica 1 (P1) – peso de 35%. 

Prova teórica 2 (P2) – peso de 35%.  

Prova prática 3 (P3) – peso 30%. 

Média Parcial = P1 teórica (3,5) + P2 teórica (3,5) + P3 prática (3,0). 

 

A média das Avaliações Parciais (AP) será a soma das avaliações efetuadas:                                                             

AP = (P1 x 0,35) + (P2 x 0,35) + (P3 x 0,30) = 10  

 

Média Final = 6,0 

 

Recuperação: Não está previsto recuperação final para a módulo de Medicina e Criação 

de Equinos, pois a concessão de tal processo de avaliação em disciplinas de caráter 

prático que envolvam atividades de laboratório não é obrigatória, conforme assegurado 
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pelo Art. 70 da Resolução n. 17/CUN/97, bem como pelo Colegiado do Curso de 

Medicina Veterinária. 

Nota para aprovação: 6,0 

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Caracterizada pelos atendimentos nos projetos de extensão vinculados à Clínica 

Veterinária Escola ou outros cenários de aprendizagem: 1- atendimento clínico, ortopédico e 

cirurgias eletivas de grandes animais; 2- prestação de serviço diagnóstico laboratorial em 

Curitibanos-SC; 3- preservação do cavalo campeiro; 4- reprodução animal contribuindo com 

a produtividade em Santa Catarina. Poderão ser propostas problematizações baseadas em casos 

reais ou a partir da experiência docente ou do estudante, para que seja atingido o 

desenvolvimento de habilidades e competências requeridas e necessárias à formação do Médico 

Veterinário. Além disso, o aluno poderá participar do “Grupo de Estudos Em Equinos e 

Bovinos” – GEEB, um projeto de extensão que visa o desenvolvimento de diferentes temáticas 

de apresentação de problemáticas relacionadas a equinos e bovinos, contando com a 

colaboração de alunos participantes e profissionais do agronegócio.  

 

Efetividade das Ações de Extensão (EAE):  

No caso dos estudantes, o impacto das ações no ensino será avaliado por meio da 

ferramenta “enquete” no espaço virtual Moodle. Os estudantes deverão assinalar as alternativas 

que melhor refletem o impacto de cada uma dessas ações em sua vida acadêmica: baixo, médio, 

elevado e muito elevado. No caso do público-alvo, faremos um questionário de verificação de 

satisfação após cada uma das ações. Qualitativamente, será verificado se as pessoas atendidas 

voltam a procurar os serviços prestados pela Clínica Veterinária Escola. 

Quanto aos eventos de extensão, serão verificadas as métricas: número de telas 

simultâneas, número de inscritos, número de localidades/instituições atingidas e número de 

certificados gerados, além de pesquisa de satisfação, na qual os espectadores se manifestarão 

avaliando o evento em péssimo, ruim, bom, muito bom e ótimo. 

Os resultados serão usados para melhorar o planejamento das próximas atividades de 

extensão. Os questionários e verificações de feedback poderão resultar em publicações técnicas 

em revistas voltadas para a extensão universitária. 

 

IX BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária - A Arte do Diagnóstico. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2008. (16 exemplares) 

FRAPE, D. Nutrição e Alimentação de Equinos. 3 ed. São Paulo: Roca, 2008. (19 

exemplares) 

GALVÃO, C. C. A. O Cavalo - Características, Manejo e Alimentação. 1 ed. São Paulo: 

Roca, 2011. (19 exemplares) 

GONÇALVES, P. B. D. Biotécnicas aplicadas a reprodução animal. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2008. (23 exemplares)  

HENDRICKSON, D. A. Técnicas Cirúrgicas em Grandes Animais. 1 ed. Rio de Janeiro:  

Guanabara Koogan, 2010. (9 exemplares).  

LEY, W. B. Reprodução em éguas para veterinários de equinos. 1 ed. São Paulo: Roca, 

2006. (11 exemplares) 

McGAVIN, M. D.; ZACHARY, J. F. Bases da Patologia em Veterinária. 6 ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2018. (54 exemplares)  

McKINNON. A. O. Equine Reproduction. Philadelphia: Lea & Febiger, 1993. (11 exemplares) 

NASCIMENTO, E. F.; SANTOS, R. L. Patologia da Reprodução Dos Animais Domésticos. 

3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (9 exemplares)  

O’BRIEN R.T. Radiologia de equinos. São Paulo: Roca, 2007. (16 exemplares).  

RADOSTITS, O. M.; MAYHEW, I. G. J.; HOUSTON, D. M. Exame Clínico e Diagnóstico 

em Veterinária. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. (19 exemplares)  

REED, S.M. Medicina interna equina. 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.  2000. (10 

exemplares).  

SANTOS, R. L.; ALESSI, A. C. Patologia Veterinária. 2 ed. São Paulo: Roca, 2016. (6 

exemplares) 

STASHAK T. S. Claudicação em equinos segundo Adams. 5 ed. São Paulo: Roca. 2014 (10 

exemplares). 

THRALL, D. E. Diagnóstico de radiologia veterinária. 5 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

(8 exemplares). 

TURNER, A. S.; MCILWRAITH, C. W. Técnicas Cirúrgicas em Animais de Grande Porte. 

3 ed. São Paulo: Roca, 2004. (6 exemplares). 

 

X BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AUER, J. A.; STICK, J. A. Equine surgery. 4. ed. St. Louis: Saunders, 2011.  
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ARTHUR, G.H.; NOAKES, D.E.; PEARSON, H. Veterinary reproduction and obstetrics. 6 

ed. London: Bailliére Tindal, 1983.  

BUTLER et al. Clinical Radiology of the horse. 1 ed. Oxford: Blackwell Science, 1993.  

GARNERO, O. Manual de Anestesia e Cirurgia de Bovinos. 1 ed. Porto Alegre: Tecmed, 

2006. 

GRUNERT. E.; BIRGEL. E. H. Obstetrícia Veterinária. Porto Alegre: Sulina, 1982. 

LEWIS, L. D. Nutrição Clínica Equina - Alimentação e Cuidados. 1 ed. São Paulo: Roca, 

2000.   

MIES FILHO, A. Reprodução dos Animais e Inseminação Artificial. 6 ed. Porto Alegre: Sulina, 

1987. (1 exemplar).  

ROSS, M. W.; DYSON, S. J. Diagnosis and management of lameness in the horse. 2 ed. 

Missouri: Elsevier Saunders, 2011.  

SAMPER, J. C. Equine Breeding Management and Artificial Insemination. 2. ed. St. Louis: 

Saunders, 2008.  

SMITH, B.F. Medicina interna de grandes animais. 3 ed. São Paulo: Manole, 2006. 

THOMASIAN, A. Enfermidades dos Cavalos. 4 ed. São Paulo: Roca, 2005. 

 

MÓDULO INSPEÇÃO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 

 

Carga horária total: 216 horas (12 créditos) Fase  

sugestão 

Carga horária teórica  108 h   

8ª fase  Carga horária prática  90 h  

Carga horária de extensão  18 h 

 

Pré-requisito: ABF7103 Ecologia Geral, ABF7104 Bioquímica, ABF7604 Histologia 

Veterinária I, ABF7605 Histologia Veterinária II, ABF7607 Patologia Veterinária Geral, 

ABF7860 Anatomia Animal I, ABF7861 Etologia e Bem-estar Animal, ABF7862 Fisiologia 

Veterinária I, ABF7863 Parasitologia Veterinária, ABF7864 Anatomia Animal II, ABF7865 

Fisiologia Veterinária II, ABF7866 Anatomia Animal Aplicada, ABF7867 Laboratório Clínico 

Veterinário, BSU7115 Nutrição Animal, BSU7200 Genética Veterinária, BSU7201 Introdução 

à Medicina Veterinária, BSU7202 Conceitos em Saúde Única, BSU7203 Fundamentos do 

Melhoramento Animal, BSU7204 Farmacologia Veterinária I, BSU7205 Saúde Ambiental, 

BSU7206 Imunologia Veterinária, BSU7207 Farmacologia Veterinária II, BSU7208 

Microbiologia Clínica, BSU7209 Semiologia Veterinária, BSU7210 Anestesiologia 

Veterinária, BSU7211 Diagnóstico por Imagem em Medicina Veterinária, BSU7212 Técnica 

Cirúrgica Veterinária, BSU7509 Saúde Pública, BSU7706 Epidemiologia Veterinária, 

CBA7834 Biologia Celular, CNS7314 Estatística Básica, CNS7416 Estatística Experimental, 

CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa, CNS7321 Microbiologia Geral, CNS7322 

Antropologia, CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental e CNS7324 Fundamentos de Economia 

 

I EMENTA e CONTEÚDOS  
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Ementa 

Importância da legislação, da inspeção no estabelecimento e no consumo; rotina de inspeção; 

critérios de julgamento produtos de origem animal; condições de funcionamento dos 

estabelecimentos; Indústria de produtos de origem animal (carnes, pescados, leite, ovos, mel, e 

seus respectivos derivados). Descrever matérias-primas carnes, pescados, leite, ovos, mel, e 

seus respectivos derivados; Identificar e analisar os principais processos usados nas indústrias, 

bem como utilizá-los em escala de laboratório, tendo em vista sua aplicação em escala 

industrial; Composição química e valor nutricional de carnes, pescados, leite, ovos, mel, e seus 

respectivos derivados; Aspectos microbiológicos, processamento de alguns produtos, aspectos 

higiênico-sanitários da obtenção de carnes, pescados, leite, ovos, mel, e seus respectivos 

derivados; Conhecimentos sobre a importância da higiene de produtos de origem animal; 

Controles de qualidade, abordando os aspectos da sua padronização, classificação, 

beneficiamento, conservação e armazenamento, para posterior transformação em produtos 

derivados de alta qualidade. 

 

CARNES E DERIVADOS 

Tópicos a serem abordados: 

Inspeção. RIISPOA. Regulamento brasileiro e mundial sobre o abate de animais de 

produção. Planta frigorífica. Implantação, normas. Manejo de Abate. Manejo pré-abate, manejo 

de abate, manejo pós-abate. Transporte. Transporte dos animais da criação ao 

frigorífico/abatedouro, lotação, carregamento, transporte e descarregamento. 

Frigoríficos/Abatedouros. Currais, condições dos animais na espera. Insensibilização. Métodos 

de insensibilização, tempo de insensibilização. Abate. tipos de abate. Sangria. Tempo e 

métodos. Linhas de Abate/Inspeção. Inspeção nas linhas de abate, couro, vísceras e carcaças. 

Sistema Linfático. Inspeção, doenças que acometem os animais. Esfola. Métodos e tipos de 

esfola. Aproveitamento da Carcaça. Condicional, total, parcial. Condenação de Carcaças. 

Condenação parcial, condenação total. Graxaria. Destino dos produtos. Rigor mortis. 

Ocorrência e resolução. Amaciamento da carne. Métodos, enzimas responsáveis, maturação. 

Conservação da carne. Métodos de conservação (frio, calor, desidratação, sistemas 

conjugados). Microbiologia da carne. Contaminação e descontaminação. Inspeção de produtos 

industrializados. Inspeção e conservação de derivados cárneos. Legislação aplicada a carnes e 

derivados. 
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Tecnologia. Fundamentos da Tecnologia e Nutrição. Carnes e derivados. Introdução, 

definições e classificação de carnes. Consumo mundial, brasileiro, estadual e regional de carne 

e derivados. Composição nutricional e valor nutritivo da carne. Músculo e tecidos anexos; 

Psicometria. Bovinos, bubalinos, caprinos e ovinos. Manejo ante-abate, manejo de abate e 

manejo pós-abate. Normas de abate de animais de produção. Modificações musculares post-

mortem. Anomalias da carne, carne normal, PSE e DFD em bovinos, bubalinos, ovinos e 

caprinos. Tecnologia de abate de bovinos; Carne normal,  PSE e DFD em suínos e aves. Rigor 

mortis. Análises da carne na linha de abate (pH, CRA, Cor, etc...). Análise da carne no 

laboratório (confirmação das análises da linha de abate). Análises da carne e da gordura. Análise 

de proteína, gordura, umidade, perfil em ácidos graxos, fibra, cinzas, etc... Processamento de 

carnes. Starters em produtos cárneos; Óleos utilizados na fabricação de produtos cárneos; 

Aditivos e condimentos utilizados na produção de produtos cárneos. Produtos cárneos curados 

(salame, copa, presunto curado e chorizo); Elaboração de lingüiças, fuet, salsicha, mortadela, 

patês, presunto e apresuntado. Contaminação da carne “in natura” e de derivados cárneos. 

Higiene e conservação de carnes e derivados. Qualidade de carnes. Couro e pele. Obtenção do 

couro e pele. Defeitos do couro e pele. Conservação do couro e pele. Curtimento do Couro e 

pele. Utilização do Couro e pele. Aves e produtos avícolas. Industrialização de carne de aves. 

Produtos derivados de carne de aves. Contaminação, deterioração de carnes de aves e derivados. 

Higiene e conservação de carne e derivados.  

 

PESCADOS E DERIVADOS 

Tópicos a serem abordados: 

Inspeção. Obtenção do pescado, criação, captura/despesca, transporte, depuração, 

insensibilização, métodos de abate e conservação, inspeção de pescados e derivados. Legislação 

aplicada a pescados e derivados. 

 

Tecnologia. Indústria do pescado. Ácidos graxos. Qualidade da carne de pescado. 

Estrutura muscular. Deterioração. Higiene e conservação do pescado. Tecnologias e inovações 

na indústria do pescado.   

LEITE, OVOS, MEL e SEUS DERIVADOS 

Tópicos a serem abordados: 

Inspeção. Aspectos gerais, produção-armazenamento-coleta-transporte e recepção, 

higiene e manipulação, contaminação e doenças transmissíveis, fatores que alteram a 

quantidade e composição, normas de produção e beneficiamento, tipos de produtos, inspeção 
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de derivados, controle de qualidade e análises. Legislação aplicada a leite e derivados, ovos e 

derivados, mel e derivados. 

 

Tecnologia. Leite. Composição do leite. Obtenção higiênica do leite e manutenção da 

qualidade. Pasteurização e ultra-pasteurização. Leites concentrados, leites fermentados. 

Produção dos produtos derivados do leite: queijo, iogurte, nata, doce de leite, sorvete, picolé, 

etc. Ovos. Composição e valor nutricional, obtenção e conservação. Tecnologia de ovos e 

derivados. Mel. Composição e valor nutricional, obtenção e conservação. Tecnologia do mel e 

produtos apícolas. 

 

BOAS PRÁTICAS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL 

Importância da garantia do controle qualidade na indústria. Boas Práticas de Produção 

(BPP), Boas Práticas de Fabricação (BPF), POP’s (Procedimento Operacional Padrão), 

Procedimento Padrão de Higiene Operacional (PPHO), Análises de Perigos e Pontos Críticos 

de Controle (APPCC). Implantação do sistema de Autocontrole.  

 

II OBJETIVOS  

Propiciar o desenvolvimento de competências relacionadas à inspeção e tecnologia de 

produtos de origem animal (Carnes, Pescados, Leite, Ovos, Mel, e seus respectivos derivados), 

incluindo todas as fases da cadeia produtiva dos alimentos, enfatizando: a compreensão dos 

princípios, aspectos básicos e inovações tecnológicas relacionados à indústria, inspeção e 

tecnologia de produtos de origem animal; principais lesões que acometem carcaças e órgãos, 

julgamento e destinação dos mesmos; obtenção e elaboração de produtos e subprodutos 

comestíveis e não comestíveis; beneficiamento e processamento de matérias-primas de origem 

animal e os aspectos higiênico-sanitários, tecnológicos e nutricionais envolvidos na obtenção 

dos diferentes produtos; funcionamento da indústria, normas técnicas e regulamentos que 

disciplinam a sua implantação; bem como, estimular o desenvolvimento de competências 

relacionais e humanísticas referentes à ética, comunicação, relação interpessoal, liderança, 

tomada de decisão e educação continuada. 

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

Planejar, orientar, executar, participar, gerenciar e avaliar a inspeção sanitária e 

tecnológica de produtos de origem animal; planejar, avaliar, participar e gerenciar unidades 

agroindustriais; assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 
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contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com 

senso crítico e ético as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no 

exercício profissional, comunicando-se por meio de linguagem verbal e não-verbal adequada. 

 

IV METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS 

As metodologias de ensino-aprendizagem incluirão aulas teórico-práticas utilizando 

metodologias ativas que estimulem a participação discente, corresponsabilizando os estudantes 

pela construção do conhecimento individual e coletivo, entre elas: aula expositiva dialogada, 

estudo de caso, estudo de texto, estudo dirigido, fórum, oficinas de trabalho (workshop), sala 

de aula invertida, seminários e visitas técnicas. 

As aulas teóricas utilizarão as diversas metodologias de aprendizagem descritas, visando 

estimular a participação e interação dos acadêmicos, bem como a integração/articulação de 

conhecimentos de diferentes áreas, utilizando os recursos didáticos quadro, vídeos, exposições 

em Datashow e outros recursos audiovisuais. 

As aulas práticas consistirão em aulas de campo/visita técnica realizadas nas indústrias 

de alimentos (Frigoríficos, Indústria de pescados, Indústria de leite, ovos, mel e seus derivados), 

junto aos Serviços de Inspeção (Municipal, Estadual, Federal e SUASA Sisbi-POA), devendo 

para isso todos os participantes seguirem as regras para visitas estabelecidas pelo Serviço de 

Inspeção e indústria. 

  

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Serão utilizados como cenários de aprendizagem as salas de aula, Laboratório de 

Alimentos, indústria de alimentos (Frigoríficos, Indústria de pescados, Indústria de leite, ovos, 

mel e seus derivados) e serviços de inspeção (Municipal, Estadual, Federal e SUASA Sisbi-

POA). Os dois últimos cenários serão utilizados de acordo com a disponibilidade dos mesmos 

e os meios institucionais disponíveis.   

 

VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

 O estudo teórico do assunto será complementado pelas atividades práticas correlatas 

desenvolvidas nos diversos cenários, aproximando o estudante da realidade profissional, 

permitindo-lhe vislumbrar possibilidades futuras de engajamento no mercado de trabalho e 

funcionando como potencializador do aprendizado teórico. Em todas as atividades práticas 

desenvolvidas o estudante será estimulado a fazer relação com a teoria estudada de forma 

crítica, reflexiva e propositiva. Além disso, as vivências nos diferentes contextos e o contato 
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com outros atores externos à universidade, possibilita a troca de saberes, construindo o 

conhecimento de forma ampla, integrando teoria e prática numa mesma situação. 

    

VII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

Nota Parcial = será distribuída em 6 avaliações (AP1+AP2+AP3+AP4+AP5+AP6) com 

igual peso, incluindo avaliações teóricas, seminários e relatórios de visitas técnicas/aulas 

práticas. 

 

Nota Final = a nota final será calculada através da média aritmética das notas das avaliações 

parciais (AP1+AP2+AP3+AP4+AP5+AP6)/6. 

 

Recuperação: Não está previsto recuperação final para a disciplina de Inspeção e 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal, pois a concessão de tal processo de avaliação em 

disciplinas de caráter prático que envolvam atividades de laboratório não é obrigatória, 

conforme assegurado pelo Art. 70 da Resolução n. 17/CUN/97, bem como pelo Colegiado do 

Curso de Medicina Veterinária. 

 

Nota para aprovação: Será considerado aprovado o estudante que obtiver média final igual 

ou superior a seis vírgula zero (6,0), conforme o cálculo acima, e que tenha frequência, no 

mínimo, 75 % das atividades da disciplina. 

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Serão destinadas 18 horas para atividades de extensão destinadas a visitas técnicas/aulas 

práticas (externas) em Indústrias de abate de animais e industrialização de produtos. Após as 

visitas os estudantes produzirão relatórios, principalmente das inconsistências observadas em 

relação à legislação, que posteriormente serão apresentadas à Indústria/Serviço de Inspeção 

como forma de feedback e contribuição da universidade para a qualificação dos 

serviços/produtos disponibilizados à população. Será também uma oportunidade de acolher 

outras demandas vindas da Indústria/Serviço de Inspeção, as quais a Universidade tenha 

condições de atender.    

IX BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Regulamento de Inspeção 

Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. Aprovado pelo Decreto nº 30.691, de 

29-03-52, alterado pelos Decretos nºs 1.255 de 25-06-62, 1.236 de 02-09-94, nº 1.812 de 08-
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02-96, nº 2.244 de 04-06-97 e nº 9.013 de 29 de março de 2017 (Regulamenta a Lei nº 1.283, 

de 18 de dezembro de 1950, e a Lei nº 7.889, de 23 de novembro de 1989, que dispõem sobre 

a inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal). Disponível em: 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos/decreto-n-

9013-2017_alt-decreto-9069-2017_pt.pdf/view 

GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M.I.S. Higiene e vigilância sanitária de alimentos: 

qualidade das matérias-primas, doenças transmitidas por alimentos, treinamento de 

recursos humanos. 5. ed. rev. e atual. Barueri: Manole, 2015. (10 exemplares) 

MEIRELES, M. A. A.; PEREIRA, C. G. Fundamentos de Engenharia de Alimentos. 1 ed. 

Rio de Janeiro: Atheneu, 2013.   (8 exemplares)   

OLIVEIRA, M. N. Tecnologia de Produtos Lácteos Funcionais. 1 ed. São Paulo: Atheneu, 

2009. (10 exemplares) 

ORDÓÑEZ, J. A. Componentes dos Alimentos e Processos - Componentes dos alimentos e 

processos. Vol. 1. 1 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005. (4 exemplares) 

ORDÓÑEZ, J. A. Componentes dos Alimentos e Processos - Alimentos de origem animal. 

Vol. 2. 1 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005. (4 exemplares) 

WEISE, H. Apicultura: novos tempos. Guaíba: Agropecuária, 2000. 424p. (3 exemplares)           

WILSON, W. G. Inspeção Prática da Carne. 1 ed. São Paulo: Roca, 2010. (10 exemplares) 

 

X BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERTOLINO, M. T. Gerenciamento da qualidade na indústria alimentícia: ênfase na 

segurança dos alimentos. Porto Alegre: ARTMED, 2010. (10 exemplares) 

GAVA, A.J.; SILVA, C.A.B.; FRIAS, J.R.G. Tecnologia de alimentos: princípios e 

aplicações. São Paulo: Nobel, c2008, 2009.  (10 exemplares) 

GONÇALVES, A. A. Tecnologia do Pescado: ciência, tecnologia, inovação e legislação. São 

Paulo: Atheneu, 2011.   

KOBLITZ, M. G. B. Bioquímica de alimentos: teoria e aplicações práticas. 1 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

SGARBIERI, V. C.; PACHECO, M. T. B.; ROMAN, J. A. Inovação nos processos de 

obtenção, purificação e aplicação de componentes do leite bovino. São Paulo: Atheneu, 

2012. (Série alimentos, ciência, tecnologia e saúde). (10 exemplares) 

SOUZA-SOARES, L. A. S.; SIEWEDT, F. Aves e Ovos. Pelotas: Editora da UFPel, 2005, 

137p. 

 

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos/decreto-n-9013-2017_alt-decreto-9069-2017_pt.pdf/view
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/inspecao/produtos-animal/arquivos/decreto-n-9013-2017_alt-decreto-9069-2017_pt.pdf/view
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9 Fase 

 

Disciplina: BSU7220 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO I 

Período: 9ª fase  

Carga Horária: 432 horas (24 créditos) 

Pré-requisito: BSU7222 Módulo Medicina e Criação de Ruminantes, BSU7223 Módulo 

Medicina de Cães e Gatos, BSU7224 Módulo Medicina e Produção de Não Ruminantes, 

BSU7225 Módulo Medicina de Animais Selvagens, Exóticos e de Laboratório, BSU7226 

Módulo Medicina e criação de Equinos e BSU7227 Módulo Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de Origem Animal.  

 

Ementa 

O estágio será realizado através de rodízios nos setores internos do curso, quais sejam: Clínicas 

de Grandes Animais, Clínicas de Animais de Companhia, Inspeção e Tecnologia de Produtos 

de Origem Animal, Patologia e Diagnóstico Laboratorial, Saúde Coletiva Humana e Animal e 

Produção e Reprodução Animal, sob a supervisão e orientação de médicos veterinários, 

conforme normas estabelecidas no Regimento de Estágios do curso. 

 

BIBLIOGRAFIAS  

Todas aquelas que constam nas ementas das disciplinas obrigatórias do curso de Medicina 

Veterinária, ligadas as áreas específicas do estágio. 

 

 

10 Fase 

 

Disciplina: BSU7221 ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO II 

Período: 10ª fase 

Carga Horária: 432 horas (24 créditos) 

Pré-requisito: BSU7220 Estágio Curricular Obrigatório I 

 

Ementa 

O estágio será desenvolvido nas áreas de competência de atuação do médico veterinário. As 

áreas comportarão subáreas, que serão sugeridas pelo Professor orientador, de acordo com o 

interesse do aluno. Em cada subárea serão desenvolvidas atividades pertinentes ao seu conjunto 

de conhecimentos. Os estágios serão desenvolvidos em Unidades de Ensino, Empresas, 

Institutos de Pesquisa e outras entidades Públicas ou privadas ligadas ao campo profissional da 

Medicina Veterinária, credenciadas de acordo com normas estabelecidas pelo Regulamento de 

Estágio, sob a orientação de um Médico Veterinário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Resolução Normativa nº 73/2016/CUn, de 7 de junho de 2016 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

Todas aquelas que constam das ementas das disciplinas obrigatórias do curso de Medicina 

Veterinária. 

Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. 

http://portal.estagios.ufsc.br 
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EIXOS TRANSVERSAIS 

 

EIXO TRANSVERSAL SAÚDE ÚNICA E SEUS MÓDULOS 

 

Carga horária total do eixo: 360 horas (20 créditos) Fases  

Carga horária teórico-prática 360 ha 
1ª a 8ª fases 

Carga horária de extensão  00 ha 

 

Fase do 

Curso 
Módulo 

Carga 

horária 

Fase 01 
Saúde Única I – BSU7202 Conceitos e ABF7861 Bem-

estar Animal 
36 ha 

Fase 02 Saúde Única II – BSU7205 Saúde Ambiental 54 ha 

Fase 03 Saúde Única III – BSU7506 Epidemiologia Veterinária 72 ha 

Fase 04 Saúde Única IV – BSU7509 Saúde Pública 72 ha 

Fase 05 Saúde Única V – BSU7213 Educação em Saúde 36 ha 

Fase 06 Saúde Única VI – BSU7214 Comunicação e Saúde 18 ha 

Fase 07 Saúde Única VII – BSU7215 Gestão em Saúde 54 ha 

Fase 08 
Saúde Única VIII – BSU7216 Relações 

humano/animal/ambiente 
18 ha 

 

I EMENTAS e CONTEÚDOS  

   

Saúde Única I – BSU7202 Conceitos e ABF7861 Bem-estar Animal 

Fase-sugestão: 1ª  

Carga horária: 36 horas/aula ou 02 créditos teórico-práticos. 

Ementa: Saúde Única. O processo saúde-doença na perspectiva da Saúde Única. O equilíbrio 

na relação entre humanos, animais e ambiente. Responsabilidade Ambiental, conservação, 

biodiversidade, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Etologia e Bem-estar animal. 

Avaliação do bem-estar animal das diferentes espécies de interesse na Medicina Veterinária.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Saúde Única: conceitos. O processo saúde-doença na perspectiva da Saúde Única. O 

equilíbrio na relação entre humanos, animais e ambiente. Responsabilidade Ambiental. 

Conservação do meio ambiente e suas implicações na saúde. Etologia. Bem-estar animal. 

Avaliação do Bem-estar. Ecologia comportamental.  

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; identificar e classificar 

os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e 

erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; avaliar grau 
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de bem-estar animal a partir de indicadores comportamentais e fisiológicos e de protocolos 

específicos, bem com planejar e executar estratégias para a melhoria do bem estar animal 

visando a utilização de animais para os diferentes fins, com ênfase na bioética; exercer a 

profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação 

e contribuição social; conhecer métodos de busca da informação, técnicas de investigação e 

elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de resultados; 

assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos contextos 

nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com senso 

crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAETA, F. C.; SOUZA, C. F. Ambiência em Edificações Rurais - conforto animal. Editora 

UFV, 2010. (20 exemplares) 

BROOM, D. M.; FRASER, A. F. Comportamento e Bem-Estar de Animais Domésticos. 4 

ed. Barueri: Manole, 2010. (25 exemplares) 

LOBO, P.M. et al. Saúde única: uma visão sistêmica [livro eletrônico]. Editora Alta 

Performance, 2021. (eletrônico – acesso livre em 

https://www.researchgate.net/publication/350922309_Livro_Saude_Unica_uma_visao_sistem

ica_ISBN_978-65-994571-1-1_e-Book?isFromSharing=1 ) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALCOCK, J. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. 9 ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2011 (2 exemplares) 

BESSA, E.; ARNT, A. M. Comportamento animal: teoria e prática pedagógica. Porto 

Alegre: Mediação, 2011. (2 exemplares) 

DEL-CLARO, K. Introdução à ecologia comportamental: um manual para o estudo do 

comportamento animal. 1 ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010. (5 exemplares) 

FRASER, D. Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context (UFAW 

Animal Welfare). New York: Wiley-Blackwell, 2008. (1 exemplar) 

TEIXEIRA, C.P. Comportamento Animal. Uma Introdução aos Métodos e à Ecologia 

Comportamental. Curitiba: Appris, 2018. (2 exemplares) 
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Saúde Única II – BSU7205 Saúde Ambiental  

Fase-sugestão: 2ª 

Carga horária: 54 horas/aula ou 03 créditos teórico-práticos. 

Ementa: Direito à Saúde, ao meio ambiente equilibrado e às liberdades básicas. Fundamentos 

da saúde no Brasil e no Mundo. Mudanças Climáticas. Sustentabilidade e desenvolvimento 

sustentável. Biodiversidade.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Legislação referente aos direitos e liberdades. Direito à saúde. Direito ao meio ambiente 

equilibrado. Os impactos das ações antrópicas sobre os ecossistemas. Mudanças Climáticas. 

Sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. Qualificação, funções, valoração e uso da 

biodiversidade. Responsabilidade, sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. 

Toxicologia Ambiental. 

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; identificar e classificar 

os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e 

erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; instituir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; 

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social;  conhecer métodos de busca da informação, técnicas de 

investigação e elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de 

resultados; assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 

contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com 

senso crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALBUQUERQUE, J. L. (org.) Gestão ambiental e responsabilidade social. Conceitos, 

ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2010. (12 exemplares)  

SANCHES, L. E. Avaliação de impacto ambiental. Conceitos e métodos. São Paulo: Oficina 

de Textos, 2006. (13 exemplares) 

PRIMACK, R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Londrina: Editora Planta, 

2001. (36 exemplares) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Secretaria de Políticas e Programas de 

Pesquisa e Desenvolvimento. Coordenação-Geral de Mudanças Globais de Clima. Estimativas 

anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 2 Ed. (eletrônico – acesso livre) 

ROUQUAYROL, M.Z.; SILVA, M.G.C. Epidemiologia & Saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2013. (2 exemplares) 

SISINNO, C. L. S.; OLIVEIRA-FILHO, E. C. Princípios de toxicologia ambiental. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2013. (1 exemplar) 

 

Saúde Única III – BSU7506 Epidemiologia Veterinária  

Fase-sugestão: 3ª 

Carga horária: 72 horas/aula ou 04 créditos teórico-práticos. 

Ementa: Identificação das situações-problema em Saúde Única. Epidemiologia. O 

desequilíbrio na relação entre humanos, animais e ambiente. Poluição. Legislação e gestão 

ambiental. 

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Interação ambiente x homem x animal, aspectos éticos, sanitários e econômicos. História, 

conceitos e aplicação da Epidemiologia. História natural da doença. Causalidade em 

epidemiologia. Determinantes em saúde. Doenças emergentes e reemergentes. Indicadores 

epidemiológicos. Testes diagnósticos [sensibilidade, especificidade].  

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; identificar e classificar 

os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e 

erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; instituir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; 

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social; conhecer métodos de busca da informação, técnicas de 

investigação e elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de 

resultados; assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 

contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com 

senso crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 
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profissional; prevenir, identificar, controlar e erradicar doenças emergentes e reemergentes com 

vistas à atuação no serviço veterinário oficial e privado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALMEIDA FILHO, N.; ROUQUAYROL, M. Z. Introdução a epidemiologia. 4 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. (15 exemplares) 

MEDRONHO, R. A. et al. Epidemiologia. 2 ed. Rio de Janeiro: Atheneu, 2009. (12 

exemplares) 

PEREIRA, M. G. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

(15 exemplares)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COURA J.R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. Volume 1 (2 exemplares) 

COURA J.R. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2006. Volume 2 (2 exemplares) 

FLETCHER, R. H., FLETCHER, S. W. Epidemiologia Clínica - Elementos Essenciais. 4 ed. 

Porto Alegre: ARTMED, 2006. (2 exemplares) 

ROUQUAYROL, M., FILHO, N. A. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. (2 exemplares) 

 

Saúde Única IV – BSU7509 Saúde Pública  

Fase-sugestão: 4ª 

Carga horária: 72 horas/aula ou 04 créditos teórico-práticos. 

Ementa: Monitoramento das situações-problema. Epidemiologia avançada. Sistemas de 

vigilância em saúde: Epidemiológica, do Trabalhador, Sanitária e Ambiental. O ambiente 

desequilibrado. Poluição. Legislação e gestão ambiental.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Sistemas de informação em saúde. Principais medidas de combate (prevenção, controle e 

erradicação). Tipos de estudos epidemiológicos. Fundamentos do SUS.  Legislação e 

financiamento do SUS. ESF; NASF, redes de atenção. Vigilância em saúde. 

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 
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Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; identificar e classificar 

os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e 

erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; instituir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; 

planejar, elaborar, executar, avaliar e gerenciar projetos e programas de proteção ao meio 

ambiente e dos animais selvagens, bem como de manejo e tratamento de resíduos ambientais, 

participando também de equipes multidisciplinares; planejar, avaliar, participar e gerenciar 

unidades de serviços médico veterinários e agroindustriais; realizar perícias, assistência técnica 

e auditorias, bem como elaborar e interpretar laudos periciais e técnicos em Saúde Única; 

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social; conhecer métodos de busca da informação, técnicas de 

investigação e elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de 

resultados; assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 

contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com 

senso crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional; participar no planejamento, execução, gerenciamento e avaliação de programas e 

ações para promoção e preservação da saúde única, no âmbito das estratégias de saúde da 

família e outros segmentos de atividades relacionadas ao médico veterinário junto à 

comunidade; planejar, orientar, executar, participar, gerenciar e avaliar programas de análises 

de riscos envolvendo possíveis agravos à saúde animal, à saúde pública e à saúde ambiental; e 

prevenir, identificar, controlar e erradicar doenças emergentes e reemergentes com vistas à 

atuação no serviço veterinário oficial e privado. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, M. G. C. Saúde Pública - Autoavaliação e Revisão. 4 ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

(9 exemplares) 

ROCHA, A.A; CESAR, C.L.G; RIBEIRO, H (ed.). Saúde pública: bases conceituais. 2 ed. 

São Paulo: Atheneu, 2013. (8 exemplares) 

PAIM, J.S. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. (12 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JEKEL, J. F. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. Porto Alegre: ARTMED, 

2005. (2 exemplares) 
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ROSE, G. Estratégias da Medicina Preventiva. 1 ed. Editora: ARTMED, 2010. (1 exemplares) 

ROUQUAYROL, M., FILHO, N. A. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2003. (2 exemplares) 

 

Saúde Única V – BSU7213 Educação em Saúde  

Fase-sugestão: 5ª 

Carga horária: 36 horas/aula ou 02 créditos. 

Ementa: Determinantes sociais e desigualdades em saúde. Prevenção e promoção da saúde. 

Educação em saúde. Políticas de Saúde. Legislação em saúde. 

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Determinantes sociais e desigualdades em saúde. Modelos e níveis de atenção à saúde. 

Prevenção e promoção da saúde. Educação em saúde. Políticas públicas de saúde 

humana/animal/ambiental. 

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; exercer a profissão de 

forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação e 

contribuição social; conhecer métodos de busca da informação, técnicas de investigação e 

elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de resultados; 

assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos contextos 

nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com senso 

crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional; participar no planejamento, execução, gerenciamento e avaliação de programas e 

ações para promoção e preservação da saúde única, no âmbito das estratégias de saúde da 

família e outros segmentos de atividades relacionadas ao médico veterinário junto à 

comunidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIOVANELLA, L. (Org.) Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2 ed. rev. e amp. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ/CEBES, 2014/2015. (12 exemplares ainda não catalogados) 

CAMPOS, G.W.S. (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva.  2 ed. rev. e aum. São Paulo: 

Hucitec, 2012. 968 p. (12 exemplares) 
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PAIM, J.S. Saúde Coletiva: Teoria e Prática. Rio de Janeiro: MedBook, 2013. (12 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GUSSO, G.; LOPES, J.M.C. (Org.); DIAS, L.C. (Coord.). Tratado de medicina de família e 

comunidade: princípios, formação e prática. 2 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2019. 2 v. (12 

exemplares) 

MOSSER, G.; BEGUN, J. W. Compreendendo o trabalho em equipe na saúde. Porto Alegre: 

AMGH, 2015. 328 p. (Lange). (4 exemplares) 

ROUQUAYROL, M.Z.; SILVA, M.G.C. Epidemiologia & Saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2013. (2 exemplares) 

SILVA, A.C. Manual de Vigilância Epidemiológica e Sanitária. 2 ed. Goiância: AB Editora, 

2017. (12 exemplares) 

 

Saúde Única VI – BSU7214 Comunicação e Saúde  

Fase-sugestão: 6ª 

Carga horária: 18 horas/aula ou 01 crédito. 

Ementa: Políticas de Saúde. Comunicação. Relacionamento interpessoal. Uso adequado dos 

recursos de ação comunicativa na prática profissional. Interpretação e compreensão das 

diferentes culturas e suas linguagens. Atuação em equipes. Comunicação dialógica entre 

colegas, chefias e clientes. 

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Comunicação. Relacionamento interpessoal. Uso adequado dos recursos de ação 

comunicativa na prática profissional.  Interpretação e compreensão das diferentes culturas e 

suas linguagens. Atuação em equipes. Comunicação dialógica entre colegas, chefias e clientes. 

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; exercer a profissão de 

forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de participação e 

contribuição social; conhecer métodos de busca da informação, técnicas de investigação e 

elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de resultados; 

assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos contextos 
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nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com senso 

crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional; participar no planejamento, execução, gerenciamento e avaliação de programas e 

ações para promoção e preservação da saúde única, no âmbito das estratégias de saúde da 

família e outros segmentos de atividades relacionadas ao médico veterinário junto à 

comunidade. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIOSO, M.A. Gestão da clínica veterinária: como gerenciar finanças, equipes e marketing 

a seu favor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (7 exemplares) 

GRUN, M. Ética e educação ambiental: a conexão necessária. 14 ed. Campinas: Papirus, 

2011. 126 p. (9 exemplares) 

SA, A. L. Ética profissional. 9 ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. 312 p. (10 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERLO, David Kemmenth. O processo da comunicação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. (6 

exemplares) 

CARRIÓ FB. Entrevista clínica: habilidades de comunicação para profissionais da saúde. 

1º ed. Porto Alegre: ARTMED, 2012. (4 exemplares) 

MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 20. ed. rev. e 

ampl. Rio de Janeiro: J. Olympio, 2011. 393p. (2 exemplares) 

Sanchez Vazquez, A. Ética. 36ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. (2 exemplares) 

 

Saúde Única VII – BSU7215 Gestão em Saúde  

Fase-sugestão: 7ª 

Carga horária: 54 horas/aula ou 03 créditos. 

Ementa: Gestão em saúde. Planejamento em saúde. Avaliação em saúde. Resíduos e 

Saneamento. Legislação. Políticas de saúde. Segurança do alimento. Controle de pragas e 

vetores. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Políticas públicas de saúde humana/animal/ambiental. Gestão em saúde. Planejamento 

em saúde. Territorialização. Avaliação em saúde. Conhecimento e conceituação das 
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propriedades físicas, químicas e biológicas dos resíduos. Conceituação e tecnologias utilizadas 

para o tratamento de águas naturais e residuárias. Controle e disposição de resíduos sólidos. 

Reciclagem de resíduos e reuso da água. Manipulação e segurança alimentar. Doenças de 

veiculação hídrica e alimentar. Controle de pragas e vetores. 

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; identificar e classificar 

os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e 

erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; instituir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; 

planejar, elaborar, executar, avaliar e gerenciar projetos e programas de proteção ao meio 

ambiente e dos animais selvagens, bem como de manejo e tratamento de resíduos ambientais, 

participando também de equipes multidisciplinares; planejar, avaliar, participar e gerenciar 

unidades de serviços médico veterinários e agroindustriais; realizar perícias, assistência técnica 

e auditorias, bem como elaborar e interpretar laudos periciais e técnicos em Saúde Única; 

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 

participação e contribuição social; conhecer métodos de busca da informação, técnicas de 

investigação e elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de 

resultados; assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 

contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com 

senso crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional; participar no planejamento, execução, gerenciamento e avaliação de programas e 

ações para promoção e preservação da saúde única, no âmbito das estratégias de saúde da 

família e outros segmentos de atividades relacionadas ao médico veterinário junto à 

comunidade; planejar, orientar, executar, participar, gerenciar e avaliar programas de análises 

de riscos envolvendo possíveis agravos à saúde animal, à saúde pública e à saúde ambiental; e 

prevenir, identificar, controlar e erradicar doenças emergentes e reemergentes com vistas à 

atuação no serviço veterinário oficial e privado.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIOSO, M.A. Gestão da clínica veterinária: como gerenciar finanças, equipes e marketing 

a seu favor. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (7 exemplares) 

MAXIMIANO, A.C.A. Administração para empreendedores. 2 ed. São Paulo: Pearson, 

2011. (12 exemplares) 
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SILVA, M. G. C. Saúde Pública - Autoavaliação e Revisão. 4 ed. Editora: Atheneu, 2012. (9 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMPOS, G.W.S. (Org.) et al. Tratado de saúde coletiva.  2 ed. rev. e aum. São Paulo: 

Hucitec, 2012. 968 p. (12 exemplares) 

GIOVANELLA, L. (Org.). Políticas e sistema de saúde no Brasil. 2 ed. rev. e amp. Rio de 

Janeiro: FIOCRUZ/CEBES, 2012. (12 exemplares) 

ROCHA, A.A.; CESAR, C.L.G.; RIBEIRO, H. (ed.). Saúde pública: bases conceituais. 2 ed. 

São Paulo: Atheneu, 2013. (8 exemplares)  

ROUQUAYROL, M.Z.; SILVA, M.G.C. Epidemiologia & Saúde. 7 ed. Rio de Janeiro: 

MedBook, 2013. (2 exemplares) 

 

Saúde Única VIII – BSU7216 Relações humano/animal/ambiente  

Fase-sugestão: 8ª 

Carga horária: 18 horas/aula ou 01 crédito. 

Ementa: Relações humano/animal/ambiente. Uso, posse e tutela de animais. Treinamento e 

condicionamento de animais. Enriquecimento Ambiental. Animais mantidos em cativeiro. 

Ética. Legislação e proteção animal. 

 

Tópicos a serem abordados: 

Aplicação de técnicas comportamentais. Uso e conservação animal. Condicionamento. 

Enriquecimento Ambiental.  Ética no controle de animais problema. Bem-estar animal em 

abrigos. Legislação e proteção animal. 

 

Habilidades específicas a serem desenvolvidas nesse módulo: 

Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; avaliar grau de bem-

estar animal a partir de indicadores comportamentais e fisiológicos e de protocolos específicos, 

bem com planejar e executar estratégias para a melhoria do bem estar animal visando a 

utilização de animais para os diferentes fins, com ênfase na bioética;  identificar e classificar os 

fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e 

erradicar as doenças de interesse na saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; instituir 

diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e populacionais; 

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma forma de 
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participação e contribuição social;  conhecer métodos de busca da informação, técnicas de 

investigação e elaboração de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de 

resultados; assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 

contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; avaliar e responder com 

senso crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de formação e no exercício 

profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BAETA, F. C.; SOUZA, C. F. Ambiência em Edificações Rurais - conforto animal. Editora 

UFV, 2010. (20 exemplares) 

BAETA, F. C.; SOUZA, C. F. Ambiência em Edificações Rurais - conforto animal. Editora 

UFV, 2010. (20 exemplares) 

BROOM, D. M.; FRASER, A. F. Comportamento e Bem-Estar de Animais Domésticos. 4 

ed. Barueri, SP, Manole, 2010. (25 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALCOCK, J. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. 9 ed. Porto Alegre: 

ARTMED, 2011. (2 exemplares) 

BESSA, E.; ARNT, A.M. Comportamento animal: teoria e prática pedagógica. Porto 

Alegre: Mediação, 2011. (2 exemplares) 

DEL-CLARO, K. Introdução à ecologia comportamental: um manual para o estudo do 

comportamento animal. 1 ed. Rio de Janeiro: Technical Books, 2010 (5 exemplares) 

FRASER, D. Understanding Animal Welfare: The Science in its Cultural Context (UFAW 

Animal Welfare). New York: Wiley-Blackwell, 2008. (1 exemplar) 

LORENZ, K. Os Fundamentos da etologia.  São Paulo: Editora UNESP, 1995. 466 p. (7 

exemplares) 

TEIXEIRA, C.P. Comportamento Animal. Uma Introdução aos Métodos e à Ecologia 

Comportamental. Curitiba: Appris, 2018. (2 exemplares) 

 

II OBJETIVOS  

O Eixo Transversal Saúde Única tem por objetivo desenvolver nos estudantes de 

Medicina Veterinária competências concernentes a conhecimentos, habilidades e atitudes 

relacionadas a ética, bem-estar animal, saúde única, saúde coletiva, meio ambiente, resíduos, 

contexto social, tomada de decisões, comunicação, liderança, educação e gestão. 
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III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

De modo geral o eixo transversal Saúde Única deverá ser pautado pelos princípios do 

aprender a aprender, da autonomia no processo de aprendizagem, ética, reflexão, criticidade e 

responsabilidade. O eixo visa integrar competências e habilidades gerais em Saúde Animal, 

Saúde Pública e Saúde Ambiental: 

Atenção à saúde: os médicos veterinários devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais 

devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, considerando que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o 

ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, em geral; 

Tomada de decisões: o trabalho dos médicos veterinários deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 

de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, 

os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas; 

Comunicação: os médicos veterinários devem manter a confidencialidade das 

informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em 

geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; 

o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologia de comunicação e 

informação; 

Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os médicos veterinários devem estar 

aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem-estar da comunidade. A 

liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz; 

Administração e gerenciamento: os médicos veterinários devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 

físicos materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças em equipes de saúde; 

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender, continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e com o 
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treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, mas proporcionando condições para 

que haja benefício mútuo entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, 

inclusive, estimulando o desenvolvimento e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

   

IV METODOLOGIA DE ENSINO 

O Eixo Transversal Saúde Única será desenvolvido ao longo dos oito semestres, 

considerando a relevância destes temas ao logo de todo o período de formação do estudante. 

Sua principal característica será trabalhar de forma interdisciplinar conteúdos de Bem-estar 

Animal, Epidemiologia, Saúde Pública, Comunicação e Relações Interpessoais, Saneamento, 

Poluição Ambiental, Gestão Ambiental, Conservação e Uso da Biodiversidade e Toxicologia 

Ambiental. 

O eixo deverá ser coordenado por um docente efetivo que fará a organização dos 

conteúdos e distribuição das tarefas em conformidade com o planejamento realizado em 

conjunto com os demais colaboradores dos módulos no início de cada semestre. As práticas 

empregadas fluirão entre os diversos módulos, trabalhando de forma transversal os conteúdos 

e habilidades comuns às mais diversas áreas de atuação do Médico Veterinário. 

As metodologias de ensino predominantes nesse eixo deverão ser a problematização e 

Aprendizado Baseado em Projetos (ABPj), podendo a turma ser dividida em grupos nas 

ocasiões de exploração de cenários e temáticas. 

Na problematização, serão usados problemas multidisciplinares abordando 

simultaneamente, no mínimo, dois tópicos da ementa, com gatilhos que serão definidos 

seguindo os respectivos objetivos de aprendizagem e habilidades a serem desenvolvidas em 

cada módulo desse eixo. 

Na ABPj os projetos serão desenvolvidos com base em questões e problemas reais, no 

contexto da realidade local dos serviços de saúde ou da comunidade, para os quais serão 

desenvolvidas atividades de intervenção. Para diferentes projetos, serão definidos os 

respectivos conteúdos, objetivos de aprendizagem e habilidades a serem desenvolvidas. 

 

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Os espaços de aprendizagem e cenários de práticas serão diversos, incluindo salas de aula, 

Unidades Básicas de Saúde e equipamentos sociais em seus territórios adscritos, propriedades 

rurais conveniadas, comércio local, dentre outros.   
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VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

A proposta desse eixo é a de fazer encontros teórico-práticos nos quais discussões e 

atividades avaliativas se entrelaçarão com a vivência em práticas de campo ou através de uso 

de bancos de dados e pesquisas. Sendo assim, o estudante será o foco das atenções e poderá 

contribuir de forma significativa no sentido de protagonizar seu próprio processo de ensino-

aprendizagem. 

 

VII SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM 

A avaliação no eixo transversal Saúde Única seguirá um mesmo padrão para os oito 

módulos e terá componentes de Avaliação Somativa (80%) e de Avaliação Formativa (20%).  

Avaliação Somativa: Provas, seminários, relatórios entre outras avaliações individuais ou em 

grupo. 

Avaliação Formativa: Avaliações referentes à participação nas aulas, pontualidade, 

assiduidade, respeito, pró-atividade, respostas aos problemas. Avaliação em formato 360: 

autoavaliação, avaliação dos colegas, avaliação do professor.  

Para cada critério de avaliação será dada um conceito/nota: Ótimo = 10,0; Bom = 8,0; Regular 

= 6,0; Ruim = 3,0; Insatisfatório = 0.   

 

Média Parcial (MP) = (Média das Avaliações Somativas) x 0,8 + (Média das Avaliações 

Formativas) x 0,2  

 

Prova de Recuperação (PR): referente a todo o conteúdo da disciplina, para alunos com média 

parcial igual ou maior a 3,0 e frequência suficiente, conforme Resoluções vigentes na UFSC. 

 

Média Final = (MP + PR)/2 , onde MP = Média Parcial e PR= Prova de Recuperação. 

 

Sendo: 

Frequência para aprovação em cada módulo: acima de 75%. 

Nota para aprovação em cada módulo: 6,0. 

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

Não está previsto, para esse eixo, a inserção obrigatória de curricularização da extensão. 
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EIXO CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

 

Carga horária do eixo: 378 horas (21 créditos) Fases  

Carga horária teórica 288 ha 

1ª a 8ª fases 
Carga horária prática 72 ha 

Carga horária de extensão  18 ha 

Carga horária do eixo 378 ha 

 

Fase do 

Curso 
Módulo 

Carga 

horária 

Fase 01 
Ciências Humanas e Sociais I – CNS7320 Ciência, Ética 

e Metodologia da Pesquisa 
36 ha 

Fase 02 Ciências Humanas e Sociais II – CNS7322 Antropologia 36 ha 

Fase 03 
Ciências Humanas e Sociais III – CNS7314 Estatística 

Básica e CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental  
108 ha 

Fase 04 
Ciências Humanas e Sociais IV – CNS7416 Estatística 

Experimental e CNS7324 Fundamentos de Economia 
90 ha 

Fase 05 
Ciências Humanas e Sociais V– CNS 7325 

Desenvolvimento Rural 
18 ha 

Fase 06 
Ciências Humanas e Sociais VI – CNS7326 

Administração e Gestão 
18 ha 

Fase 07 
Ciências Humanas e Sociais VII – CNS7327 

Administração (Marketing, Empreendedorismo)  
18 ha 

Fase 08 
Ciências Humanas e Sociais VIII – CNS7716 Extensão 

Rural 
54 ha 

 

I EMENTAS e CONTEÚDOS  

 

Ciências Humanas e Sociais I: CNS7320 Ciência, Ética e Metodologia da Pesquisa   

Carga horária: 36 horas-aula ou 02 créditos (2 T).  

Ementa: Ciência, Ética e Sociedade. Processo da Pesquisa: objeto de estudo, projeto, 

desenvolvimento, relatório, comunicação; Compreensão e produção de textos e análise de 

gêneros discursivos acadêmicos (projeto de pesquisa, monografia, artigo científico, relatórios 

de pesquisa). Ciência e Cidadania.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Formação e definição de Ciência; ética e relação entre Ciência, Tecnologia e Sociedade; 

Ciência e Política - responsabilidade do cientista. Metodologia de pesquisa (projeto, 

desenvolvimento, relatório, comunicação); Gêneros discursivos acadêmicos ( projeto de 

pesquisa, monografia, artigo científico, relatórios de pesquisa). Democratização da Ciência 

(Ciência aberta, Ciência Cidadã, Ciência Bem Comum).  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANDRADE, M. M.; MEDEIROS, J. B. Comunicação em língua portuguesa: Normas para 

elaboração de trabalho de conclusão de curso (TCC). 5 ed. São Paulo: Atlas, 2009. (3 

exemplares) 

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 7 ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. (20 exemplares) 

IRWIN, A. Ciência e Cidadania. In: Ciência Cidadã: Um estudo das pessoas especialização 

e desenvolvimento sustentável. Lisboa 1995. (11 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ALBUQUERQUE, U. P. Manual de redação científica. Recife: NUPEEA, 2011.  (1 

exemplar) 

ALEXANDRE, A. F. Metodologia científica e educação. 2 ed. rev. Florianópolis: Editora 

UFSC, 2014. (1 exemplar) 

FERRARO, M. L.; COELHO, I. L.; GORSKI, E. A.; RESE, M. C. F.; CASTELLI, M. A. M.; 

GRANATIC, B. Técnicas básicas de redação. 4 ed. São Paulo: Scipione, 2009. 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A.; SILVA, R. Metodologia cientifica. 6 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2007.  (13 exemplares) 

CHAUI, M.S. Convite à filosofia. 13 ed. São Paulo: Ática, 2004. (9 exemplares) 

FERRARO, M.L. Experiência e prática de redação. Florianópolis: Editora UFSC, 2008. 185 

p. (5 exemplares) 

KOCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da 

pesquisa. 14 ed. rev. e ampl. Petrópolis: Vozes, 1999.   

MARTINS, D. S.; ZILBERKNOP, L. S. Português instrumental de acordo com as atuais 

normas da ABNT. 28 ed. São Paulo: Atlas, 2009.  (6 exemplares) 

MORIN, E. A cabeça bem-feita. RJ: Bertrand Brasil, 2001. 

PESSIS-PASTERNAK, G. A ciência: Deus ou o Diabo. São Paulo: Unesp, 2001.  

RAMPAZZO, L. Metodologia científica: para alunos dos cursos de graduação e pós-

graduação. São Paulo: Loyola, 2010. 

REIZ, P.. Redação científica moderna. São Paulo: Hyria, 2013. (1 exemplar) 

REY, L. Planejar e redigir trabalhos científicos. Rio de Janeiro: Edgard Blucher, 1993. (2 

exemplares) 

SANTOS, B.S. Introdução a uma ciência pós moderna. Porto: Afrontamentos, 1995. 
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Ciências Humanas e Sociais II: CNS7322 Antropologia  

Carga horária: 36 horas-aula ou 02 créditos (2 T).  

Ementa: Análise sociocultural; Formação e Estrutura Social; Relação indivíduo, sociedade e 

ambiente; Comunidades tradicionais e ancestrais (origens africanas e ameríndias); diversidade 

sócio cultural da população, história e relações étnico-raciais; Relações animais humanos e não 

humanos, natureza e cultura.   

 

Tópicos a serem trabalhados:  

Introdução a análise das sociedades contemporâneas (social, cultural, política, 

econômica); formação e configuração histórica, econômica, social, cultural e política das 

sociedades contemporâneas; Relação indivíduo, sociedade e ambiente; Configurações e 

delineamento indivíduo/sociedade/ambiente. A humanização dos animais domésticos e 

selvagens. Ética e animais de consumo humano. Uso religioso de animais.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABRAMOVAY, R. O futuro das regiões rurais. 2 ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

149 p. (10 exemplares) 

BOUTINET, J-P. Antropologia do projeto. 5 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2002. 318 p. (15 

exemplares) 

DIAMOND, J. Armas, germes e aço: os destinos das sociedades humanas. 12 ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2010. 472 p. (9 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUNHA, M. C.; MAGALHÃES, S. B; ADAMS C. Povos tradicionais e biodiversidade no 

Brasil [recurso eletrônico] : contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. São Paulo : SBPC, 2021.  

DERRIDA, J. O animal que logo sou. 2. ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

(https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5151612/mod_resource/content/0/ D errida_O 

%20animal%20que%20logo%20sou.pdf  

FARAGE, N. De ratos e outros homens: resistência biopolítica no Brasil moderno. In: 

LÉPINE, C.; HOFBAUER, A. & SCHWARCZ, L. M. (orgs.). Manuela Carneiro da Cunha: o 

lugar da cultura e o papel da antropologia. Rio de Janeiro, Ed. Beco do Azougue, p. 279-309. 

(https://www.academia.edu/5996887/De_ratos_e_outros_homens_resist%C3%AAncia_biopo

l %C3%ADtica_no_Brasil_moderno) 
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INGOLD, T. Humanidade e Animalidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Brasil, 

n.28, 39-54, jul. 1995. (http://www.iea.usp.br/eventos/destaques/ingold-humanidade)   

LATOUR, B. Por uma antropologia do centro (entrevista do autor à revista). Mana 10(2), p. 

397-414, 2004. (https://www.scielo.br/pdf/mana/v10n2/25166.pdf)   

______________ A Humanidade e a Animalidade. In: A Diversidade da Antropologia. 

Lisboa: Edições 70, 1982  

SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrialização. –pluriatividade e descentralização 

industrial no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora UFRGS, 1999  

SINGER, P. Libertação animal. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

(https://olhequenao.files.wordpress.com/2011/12/peter-singer-libertac3a7c3 a3 oanimal.pdf) 

THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e aos 

animais (1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

(http://nupaub.fflch.usp.br/sites/nupaub.fflch.usp.br/files/Homem%20Mundo % 

20Nat%20Cap %20VI.pdf) 

 

Ciências Humanas Sociais III: Estatística e Sociologia (rural e ambiental)  

 

Módulo I: CNS7314 Estatística Básica  

Carga horária: 72 horas-aula ou 04 créditos (2 T e 2 P).  

Ementa: Análise estatística na área de ciências agrárias; Estatística descritiva: organização, 

resumo e apresentação de dados estatísticos; Técnicas de amostragem; Noções e modelos de 

probabilidade; Inferência estatística; Tabelas de contingência; A informática na Estatística.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Conceitos básicos e definições de amostra e população; Tipos de variáveis e a importância 

da pesquisa experimental; Amostragem; Tabelas de distribuição de frequência; Representações 

gráficas; Estatística descritiva: medidas de posição e medidas de variação; Distribuição de 

frequências; Principais diferenças entre dados isolados e dados agrupados; Distribuições 

teóricas de probabilidade para variáveis discretas e contínuas; Inferência Estatística; Testes de 

hipótese; Testes paramétricos e não-paramétricos; Utilização de programas computacionais 

para formatação e análise dos dados, principais comandos e registros de saída.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

https://olhequenao.files.wordpress.com/2011/12/peter-singer-libertac3a7c3%20a3%20oanimal.pdf
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BUSSAB, W.O.; MORETTIN, P.A. Estatística Básica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 321p, 2002. 

(10 exemplares)  

MORETTIN, L.G. Estatística Básica: Probabilidade e inferência. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 375p, 2010.  (7 exemplares)  

TRIOLA, M.F. Introdução à Estatística. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, 726p, 2008. (13 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ANDRADE, D.F. OGLIARI, P.J. Estatística para as Ciências Agrárias e Biológicas: com 

noções de experimentação. 2 ed. Revisada e Ampliada. Florianópolis: Editora UFSC. 

BARBETTA, P.A. Estatística Aplicada às Ciências Sociais. 4 ed. Florianópolis: Editora 

UFSC, 838p, 2001.  

BEIGUELMAN, B. Curso Prático de Bioestatística. 5 ed. Ribeirão Preto: FUNPEC, 

274p, 2002. (15 exemplares) 

MORETTIN, L.G. Estatística básica : Probabilidade. 7 ed. São Paulo: Makron Books, 

210p, 1999. (10 exemplares) 

SOKAL, R.R.; ROHLF, F.J. Biometry. 3 ed. San Francisco: Freeman and Company, 776p, 

1995. (2 exemplares) 

SPIEGEL, M. R. Estatística. 3 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 660p, 2009.  

 

Módulo II: CNS7323 Sociologia Rural e Ambiental  

Carga horária: 36 horas-aula ou 02 créditos (1 T e 1 P).  

Ementa: Estrutura Fundiária e Sistemas Agrários (Agricultura Familiar, Agricultura Patronal); 

Sistemas de produção Convencional e Agroecológicos; Sociologia da Alimentação; Segurança 

e Soberania alimentar; Movimentos Sociais Rurais e Associações.   

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Estrutura Fundiária Brasileira, políticas de reestruturação fundiária, objetivos e processos 

de implementação no país. Sistemas agrários: formação da agricultura familiar e da agricultura 

patronal. Sistemas de produção convencional/revolução verde e sistemas de produção 

agroecológicos. Sociologia e sistemas alimentares, A agricultura e a era dos alimentos 

industrializados, segurança, soberania e autonomia alimentar. Formação dos movimentos 

sociais rurais na contemporaneidade e formas associativas nos espaços rurais. Diversidade e 

novas ruralidades.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

MARES, C. F. A Função social da Terra. Porto Alegre: Antonio Fabris, 2003. (10 

exemplares) 

SANTOS, B.S. Semear outras soluções: os caminhos da biodiversidade e dos 

conhecimentos rivais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. 501 p. (10 exemplares)  

SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrialização: pluriatividade e 

descentralização industrial no Rio Grande do Sul. 2 ed. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 205 p. 

(4 exemplares) 

SINGER, P. Ética prática. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 399 p (7 exemplares). 

VEIGA, J. E. O desenvolvimento agrícola: uma visão histórica. São Paulo: Edusp 2007. (14 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

AUED, B.; VENDRAMINI, C. R. O campo em Debate. In: Educação do campo: desafios 

teóricos e práticos. Florianópolis: Insular. 2009. P. 25 – 39 

BALSAN, R. Impactos decorrentes da modernização da agricultura brasileira. Campo-

Território: revista de geografia agrária, v. 1, n. 2, p. 123-151, ago. 2006. 124. Disponível: 

www.seer.ufu.br/index.php/campoterritorio/article/download/.../6900 

BELIK, W.; SILIPRANDI, E. Hábitos Alimentares, Segurança e Soberania. In: VILARTA, 

R.; GUTIERREZ, G.L.; MONTEIRO, M.I. (organizadores) Qualidade de vida: evolução dos 

conceitos e práticas no século XXI. Campinas: Ipes, 2010. 

BURSZTYN, M.; PERSEGONA, M. A grande transformação ambiental: uma cronologia 

da dialética homem-natureza. Rio de Janeiro: Garamond, 2008. (10 exemplares) 

BHABHA, H. K. O local da Cultura. Belo Horizonte, Ed. UFMG, 2007.  

CARNEIRO, H. Comida e sociedade uma história da alimentação. Rio de Janeiro: 

ELSEVIER, 2003.  

DOWBOR, L. O capitalismo se desloca: novas arquiteturas sociais – Edições Sesc São 

Paulo – 2020, 196p. ISBN: 978065-86111-07-1 http://dowbor.org/wp-

content/uploads/2020/05/Dowbor-O capitalismo-se-desloca-Edicoes-SescSP-2020.pdf  

FURTADO, C. Formação Econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.  

MARTINS, J. S. Reforma agrária: o impossível diálogo sobre a história possível. Revista 

Tempo Social. SP: USP 11(2). 97-128. Fev 2000. Disponivel 

http://www.scielo.br/pdf/ts/v11n2/v11n2a07.pdf  
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MCMICHAEL, P. Regimes alimentares e questões agrárias. Porto Alegre: UFRGS, 

2016.  

POULAIN, J-P. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social 

alimentar.  Florianópolis: Ed. da UFSC; 2013. Cap 1 e 2 .   

SCHNEIDER, S. Agricultura familiar e industrialização: pluriatividade e 

descentralização industrial no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Editora UFRGS, 1999.  

VANDERLEY, M. Camponeses brasileiros. vol 1. MDA/NEAD/Unesp. 2009.  

VEIGA, J. E. Cidades Imaginárias: O Brasil é menos urbano do que se calcula. 

Campinas/SP: Autores Associados, 2003. (10 exemplares) 

 

Ciências Humanas e Sociais IV: Estatística Experimental e Fundamentos de Economia  

 

Módulo I: CNS7416 Estatística Experimental  

Carga horária: 54 horas-aula ou 03 créditos (2 Teóricos e 1 Prático).  

Ementa: Planejamento e implantação de experimentos; Princípios básicos de experimentação; 

Procedimentos para comparações múltiplas; Delineamentos experimentais; Modelos de 

regressão; Apresentação e interpretação de resultados experimentais.  

 

Tópicos a serem trabalhados:  

Unidade 1 - Introdução ao estudo da experimentação em Ciências Agrárias: 1.1. 

Importância da Experimentação; 1.2. Conceitos de experimento, tratamento, unidade 

experimental, delineamento experimental; 1.3. Princípios básicos da experimentação; 1.4. 

Tratamento de dados experimentais; 1.5. Implantação e planejamento de experimentos. 

Unidade 2. Experimentos usados na área agrícola: 2.1. Delineamentos experimentais 

básicos: 2.1.1. Inteiramente casualizado (DIC); 2.1.2. Blocos casualizados (DBC ou BIC); 

2.1.3. Quadrado Latino (DQL). 2.2. Delineamentos mais complexos: 2.2.1. Experimentos 

fatoriais; 2.2.2. Experimentos em parcelas subdivididas. Unidade 3 - Interpretação de 

resultados de experimentos: 3.1. Análise de Variância; 3.2. Testes de comparações de médias; 

3.3. Análise de regressão.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ANDRADE, D. F.; OGLIARI, P.J. Estatística para as ciências agrárias e biológicas: com 

noções de experimentação. 3 ed. rev. e ampl. Florianópolis: Editora da UFSC, 2010. 475 p. (11 

exemplares) 
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GOMES, F.P; GARCIA, C.H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: 

exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 

309 p. (Biblioteca de Ciências Agrárias Luiz de Queiroz ; 11). (10 exemplares) 

SPIEGEL, M.R. Estatística. 3 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2009. 643 p. (7 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação agrícola. 3 ed. Jaboticabal: 

FUNEP, 247p, 1995.  

MONTGOMERY, D.C. Design and analysis of experiments. 8 ed. New York: John Wiley & 

Sons, 752p, 2012.  

PIMENTEL-GOMES, F. Curso de estatística experimental. 15 ed. Piracicaba: FEALQ, 

451p, 2009.   

SOKAL, R.R.& ROHLF, F.J. Biometry. 3 ed. San Francisco: Freeman and Company, 776p, 

1995.  

VIEIRA, S. Análise de Variância. 1. ed. São Paulo: Editora Atlas, 204p, 2005.  

 

Módulo II: CNS7324 Fundamentos de Economia 

Carga horária: 36 horas-aula ou 02 créditos (2 T).  

Ementa: Introdução à microeconomia; Introdução à macroeconomia; Formação econômica do 

Brasil; Economia política dos sistemas agroalimentares;   

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Tópicos de Microeconomia: A demanda do Consumidor; A curva de Oferta; Equilíbrio 

de Mercado; Teoria da Produção; Tópicos de Macroeconomia: Noções de Medidas de 

Atividade Econômica e os Instrumentos de Política Econômica; Inflação; Comércio 

Internacional; Elementos da formação econômica do Brasil; Sistema agroalimentar 

contemporâneo; Conjuntura da Economia Brasileira.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

FURTADO, C. Formação econômica do Brasil. 34 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

2006. 351 p. (24 exemplares). 

HUNT, E. K. História do pensamento econômico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 512 p. (12 

exemplares). 
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ROSSETTI, J.P. Introdução a economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 922 p. (8 exemplares). 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALBUQUERQUE, M. C. C. NICOL, R. N. Economia agrícola: o setor primário e a evolução 

da economia brasileira. São Paulo: MacGraw Hill, 1987.  

ARBAGE, A. P. Fundamentos da economia rural. Chapecó: ARGOS, 2006. 272p.  

BATALHA, M. O. Recursos humanos e agronegócio: a evolução do perfil profissional. São 

Carlos: UFSCar / GEPAI, 2005. 320p.  

MENDES, J. T. G. Agronegócio: uma abordagem econômica. São Paulo: Pearson Education, 

2007. 369 p.  

NEVES, M. F.; CASTRO, L. T. Agricultura integrada: inserindo pequenos produtores de 

maneira sustentável em modernas cadeias produtivas. São Paulo: Atlas, 2010. (3 

exemplares)  

ROSSETTI, J. P. Introdução à Economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003.  (18 exemplares) 

SINGER, P. O que é economia. 7. ed. São Paulo: Contexto, 2013. 63 p. (3 exemplares) 

 

Ciências Humanas e Sociais V: CNS7325 Desenvolvimento Rural 

Carga horária: 18 horas-aula ou 01 créditos (1 T).  

Ementa: Sociedade, ambiente e mercado; Paradigmas de desenvolvimento; Políticas Públicas 

e agricultura; Territórios e ruralidades.   

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Meio ambiente e agricultura; Crescimento econômico e desenvolvimento; 

desenvolvimento rural e agrícola; desenvolvimento territorial; Políticas públicas e 

desenvolvimento rural; integração rural-urbano. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ABRAMOVAY, R. O futuro das regiões rurais. Série Estudos Rurais. Porto Alegre: Editora 

da UFRGS, 2003. (10 exemplares) 

CARNEIRO, M.J.; MALUF, R.S. Para além da produção: multifuncionalidade e 

agricultura familiar. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. 230 p. (15 exemplares) 

CAZELLA, A.A.; BONNAL, P.; MALUF, R.S. Agricultura familiar: multifuncionalidade 

e desenvolvimento territorial no Brasil. Rio de Janeiro : Mauad X, 2009. (15 exemplares)  
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PLOEG, Van der J. D. Camponeses e impérios alimentares: Lutas por autonomia e 

sustentabilidade na era da globalização. Série estudos rurais. Editora UFRGS. Porto Alegre, 

2008. (19 exemplares). 

SACHS, I. Caminhos para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Garamond, 2000. 

(9 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ABRAMOVAY, R. Amazônia: por uma economia do conhecimento da natureza. São 

Paulo: Editora Elefante, 2020. 

BONNAL, P; LEITE, S. P. Análise comparada de políticas agrícolas. Rio de Janeiro: Mauad 

X, 2011.  

FAVARETO, A. Paradigmas do desenvolvimento rural em questão. São Paulo: EDUSP, 

2008.   

FRIEDMAN, M. Capitalismo e liberdade. Rio de Janeiro: LTC, 2014. 

FURTADO, C. Teoria e política do desenvolvimento econômico. São Paulo: Nova Cultural, 

1986.  

GALA, P. Complexidade econômica: uma nova perspectiva para entender a antiga 

questão da riqueza das nações. Rio de Janeiro: Contraponto, 2017. 

GEORGESCU-ROEGEN, N. O decrescimento: entropia, ecologia e economia. São Paulo: 

SENAC, 2017.  

GRISA, C.; SCHNEIDER, S. Três Gerações de Políticas Públicas para a Agricultura Familiar 

e Formas de Interação entre Sociedade e Estado no Brasil. RESR, Piracicaba-SP, Vol. 52, Supl. 

1, p. S125-S146, 2014. 

LIPOVETSKY, G; SERROY, J. A estetização do mundo: viver na era do capitalismo 

artista. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. 

MORIN, E. Introdução ao pensamento complexo. Lisboa: Instituto Piaget, 1995. 

PIKETTY, T. O capital no século XXI. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2014. 

RAWORTH, K. Economia Donut: uma alternativa ao crescimento econômico a qualquer 

custo. Rio de Janeiro: Zahar, 2019.  

ROSTOW, W. Etapas do Desenvolvimento econômico. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1961. 

SABOURIN E.; TEIXEIRA O. A. Planejamento e Desenvolvimento dos territórios rurais. 

Conceitos controvérsias e experiências. Brasília: Embrapa, 2002. 

SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia de Bolso, 2010 

 



150 

 

 
 

 

 

Ciências Humanas e Sociais VI: CNS7326 Administração 

Carga horária: 18 horas-aula ou 01 créditos ( 1 T).  

Ementa: Introdução ao Pensamento Administrativo. A Organização vista como um Sistema. 

Fundamentos de Cooperativismo.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Introdução à administração; perspectivas teóricas clássicas e contemporâneas da 

administração. O Ambiente Organizacional. Estrutura organizacional. Cooperativismo e 

autogestão.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BATALHA, M.O. (coord.). Gestão do agronegócio: textos selecionados. São Carlos: 

EDUFSCAR, c2005. 465 p. (10 exemplares) 

CRÚZIO, H. O. Como organizar e administrar uma cooperativa: uma alternativa para o 

desemprego. 4 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 155 p. (10 exemplares). 

SILVA, R.A.G. Administração rural: teoria e prática. 2 ed. rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 

2011. 193 p. (15 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR   

ANTUNES, L. M. Manual de Administração rural: custos de produção. Guaíba, RS: 

Agropecuária, 1999. 196 p.  (1 exemplar) 

ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

BASTA, D. Fundamentos de marketing. São Paulo: FGV, 2006.   

CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica. São 

Paulo: Atlas, 2011. (4 exemplares)  

CHIAVENATO, I. Iniciação à administração geral. São Paulo: Manole, 2009. (1 exemplar)  

FREZATTI, F. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de investimento. 

São Paulo: Atlas, 2008.   

KUAZAQUI, E. Marketing Internacional: desenvolvendo conhecimentos e competências em 

cenários globais. São Paulo: MBooks, 2007.  

LIMA, A. P. et Al. Administração da unidade de produção familiar. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

LOBATO, D. M.; MOYSÉS FILHO, J.; TORRES, M. C. S.; RODRIGUES, M. R. A. 

Estratégia de empresas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 144 p.   
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MADRUGA, R. P. Administração de marketing no mundo contemporâneo. São Paulo: 

FGV, 2008.   

MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e 

da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2009. 

SANTOS, G. J.; MARION, J. C.; SEGATTI, S. Administração de custos na agropecuária. 

4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 155p. (2 exemplares)  

SILVA, R. A. G. Administração Rural: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 2011. (15 

exemplares)  

 

Ciências Humanas e Sociais VII: CNS7327 Administração (Marketing, 

Empreendedorismo)  

Carga horária: 18 horas-aula ou 01 crédito (1 T).  

Ementa: Empreendedorismo; Plano de Negócios; Noções das principais áreas organizacionais: 

Pessoas, Finanças, Marketing, Operacional, Logística; Critérios de Desempenho Econômico; 

Análise de investimentos de negócios sustentáveis.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Gestão organizacional: liderança e habilidades gestionárias; gestão financeira dos 

negócios; noções de contabilidade: fluxo caixa e balanços; Introdução ao empreendedorismo; 

tipos de empreendedorismo; modelos de negócios; Indicadores de viabilidade 

multidimensional:   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

KOTLER, P; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2012 765 p. (10 exemplares). 

MAXIMIANO, A. C. A.. Administração para empreendedores. 2 ed. São Paulo: Pearson, 

2011. 240 p. (12 exemplares) 

CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, estudo 

de viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2009. xi, 248 p. (4 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ANTUNES, L. M. Manual de Administração rural: custos de produção. Guaíba: 

Agropecuária, 1999. 196 p.  (1 exemplar)  
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ASSAF NETO, A. Matemática financeira e suas aplicações. São Paulo: Atlas, 2009. 

BASTA, D. Fundamentos de marketing. São Paulo: FGV, 2006.   

BATALHA, M. O. Recursos humanos e agronegócio: a evolução do perfil profissional. São 

Carlos: UFSCar / GEPAI, 2005. 320p.  

KOTLER, P. KELLER, K. L. Administração de Marketing: A Bíblia do Marketing. 12 ed. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008.  

MAXIMIANO, A. C. A. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2009.  

CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica. São 

Paulo: Atlas, 2009. (4 exemplares)   

FREZATTI, F. Gestão da viabilidade econômico-financeira dos projetos de investimento. 

São Paulo: Atlas, 2008.   

KUAZAQUI, E. Marketing Internacional: desenvolvendo conhecimentos e competências 

em cenários globais. São Paulo: MBooks, 2007.  

LIMA, A. P. et Al. Administração da unidade de produção familiar. Ijuí: UNIJUÍ, 2001. 

LOBATO, D. M.; MOYSÉS FILHO, J.; TORRES, M. C. S.; RODRIGUES, M. R. A. 

Estratégia de empresas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. 144 p.   

MADRUGA, R. P. Administração de marketing no mundo contemporâneo. São Paulo: 

FGV, 2008.   

MAXIMIANO, A. C. A. Administração para empreendedores: fundamentos da criação e 

da gestão de novos negócios. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.  

SANTOS, G. J.; MARION, J. C.; SEGATTI, S. Administração de custos na agropecuária. 

4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 155p. (2 exemplares)  

SILVA, R. A. G. Administração Rural: teoria e prática. Curitiba: Juruá, 2011. (15 

exemplares) 

 

Ciências Humanas e Sociais VIII: CNS7716 Extensão Rural  

Carga horária: 54 horas-aula ou 03 créditos (2 T e 1 E).  

Ementa: História da extensão rural; comunicação social; fundamentos pedagógicos da 

extensão rural; abordagens e metodologias extensionistas; tecnologias e extensão rural; 

diagnósticos rurais; curricularização da extensão.  

 

Tópicos a serem trabalhados: 

Extensão rural pré-revolução verde; extensão rural e a revolução verde; extensão rural 

pós-revolução verde; comunicação e linguagem; comunicação social aplicada ao extensionismo 
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rural; comunicação organizacional; escolas pedagógicas e extensionismo rural; abordagens 

metodológicas de extensão rural; perspectivas tecnológicas e extensão rural; tipologias de 

diagnósticos rurais; metodologias participativas de extensão rural; atividades de 

curricularização da extensão.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ARBAGE, A. P. Fundamentos de economia rural. 2 ed. rev. Chapecó: Argos, 2012. (10 

exemplares) 

AUED, B. W.; VENDRAMINI, C. R. Educação do campo: desafios teóricos e práticos. 

Florianópolis: Insular, 2009. (10 exemplares) 

BROSE, M. Participação na Extensão Rural. Experiências inovadoras de 

desenvolvimento local. Porto Alegre. Editorial Tomo. 2004. 256p. (3 exemplares) 

SILVA, R. A. G. Administração rural: teoria e prática. 2 ed. rev. e ampl. Curitiba: Juruá, 

2011. (6 exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BROSE, M. (org.) Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto 

Alegre: Tomo Editorial, 2001. 

CHAMBERS, Rt. The Origins and Practice of Participatory Rural Appraisal. World 

Development, Vol. 22, No. 7, pp. 953-969, 1994. Disponível em: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0305750X94901414 

DIESEL, V. et al. Privatização dos serviços de extensão rural: uma discussão (des)necessária? 

RESR, Piracicaba, SP, vol. 46, nº 04, p. 1155-1188, out/dez 2008.  

FAO. Agricultural and Rural Extension Worldwide: Options for Institutional Reform in 

the Developing Countries. Rome, November 2001. Disponível em: http://www.fao.org/3/a-

y2709e.pdf 

FREIRE, P. Extensão ou comunicação? Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983. 

GARCIA FILHO, D. P. Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários: Guia Metodológico. 

Brasília: INCRA/FAO, 2001. Disponível em: 

http://www.incra.gov.br/media/reforma_agraria/guia_metodologico.pdf 

GONÇALVES, L.C. Extensão rural e conexões.  Belo Horizonte: FEPMVZ, 2016. 

HABERMAS, J. Teoria de la acción comunicativa (I). Bogotá (Col): Taurus, 1981. 

KUMMER, L. Metodologia Participativa no Meio Rural – uma visão interdisciplinar 

(conceitos, ferramentas e vivências). Salvador: GTZ, 2007.  
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LAROSSA, J. Tremores: escritos sobre experiência. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.  

MAZOYER. M. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. 

São Paulo: Editora UNESP; Brasília, DF: NEAD, 2010. 

http://docs.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20POS

-GRADUACAO/HISTORIA%20DA%20AGRICULTURA/Historia_das_agriculturas.pdf 

MDA/SAF/Dater. Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 

Familiar e Reforma Agrária. MDA/SAF-Dater: Brasília, 2003 / 2010. 

MORAES, C. S. Uma Revolução científica da extensão rural e a emergência de novo 

paradigma. Curitiba: Appris, 2018. 

MUSSOI, E M. Enfoques pedagógicos para intervenção no meio rural. Portal MDA. 

Secretaria de Agricultura Familiar/Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural, 

Brasília-DF. 2006.  

OLINGER, G. Métodos de extensão rural. Florianópolis: EPAGRI, 2001. 

PEIXOTO, M. Extensão Rural no Brasil - uma abordagem histórica da legislação. Brasília: 

Textos para discussão, 2008.  

Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/136891/texto48-

marcuspeixoto.pdf?sequence=1 

PEREIRA, M. N. (coord). Métodos e meios de extensão rural. Porto Alegre: 

EMATER/ASCAR, 2009. 

http://www.emater.tche.br/site/arquivos_pdf/teses/METODOSDEEXTENSAOGLOSSARIO.

pdf 

RAMOS, L.; TAVARES, J. (Org.). Assistência técnica e Extensão Rural: construindo o 

conhecimento agroecológico. Manaus: Ed. Bagaço, 2006.  

ZUIN, L. F. S. Comunicação rural. [Livro eletrônico]. Campina Grande: EDUEPB, 2021. 

http://eduepb.uepb.edu.br/e-books/ 

WAGNER, S. A. (org). Métodos de comunicação e participação nas atividades de extensão 

rural. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2011. 

 

II OBJETIVOS  

O eixo Ciências Sociais tem por objetivo principal desenvolver nas estudantes 

competências, habilidades e atitudes relacionados a análise da complexa relação 

individuo/sociedade, contribuindo para a compreensão e análise dos determinantes sociais, 

culturais, políticos, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais. Os objetivos 

específicos estão relacionados na formação do profissional, no desenvolvendo os 
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conhecimentos dos fatos sociais, culturais e políticos; de economia e de administração, a 

capacidade de raciocínio lógico, de observação, de interpretação e de análise de dados e 

informações, como também os conhecimentos essenciais de Medicina Veterinária, para 

identificação e resolução de problemas visando a sustentabilidade econômica, social, ambiental 

e o bem-estar animal.  

 

III COMPETÊNCIAS E HABILIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS  

O Eixo Ciências Sociais será desenvolvido ao longo dos oito semestres, considerando a 

relevância dos temas abordados ao longo de todo o período de formação do estudante. Está 

organizado em módulos com conteúdos que permitam a compreensão e atuação sobre os 

determinantes sociais, culturais, políticos, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos, 

legais e com conteúdos envolvendo comunicação, informática, estatística, economia e 

administração com ênfase em marketing, empreendedorismo, inovação e criatividade. 

Desenvolvendo a perspectiva crítica e científica na compreensão da sociedade, economia, 

cultura e do exercício profissional na sua função social. Será desenvolvida também as seguintes 

competências e habilidades: tomada de decisões com a habilidade de avaliar, sistematizar e 

decidir as condutas mais adequadas baseadas em evidências científicas; comunicação verbal e 

não verbal com as habilidades de escrita e leitura, utilização de tecnologias de comunicação e 

informação; liderança com compromisso, responsabilidade, empatia com a habilidade de um 

gerenciamento efetivo e eficaz; administração e gerenciamento com habilidades de conceitos 

básicos de empreendedorismo, gestão; e educação permanente com a habilidade de 

proporcionar o desenvolvendo acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de 

redes nacionais e internacionais.  

Diversas competências e habilidades são trabalhadas pelo eixo Ciências Sociais e 

Humanas, articulados aos demais eixos do Curso. Na sequência destaca-se as contribuições que 

perpassam os Estudos no Eixo de Ciências Sociais e Humanas, conforme art. 6º das DCN:  

Atenção à saúde: os médicos veterinários devem estar aptos a desenvolver ações de 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tanto em nível individual quanto 

coletivo. Cada profissional deve assegurar que sua prática seja realizada de forma integrada e 

contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Sendo capaz de pensar criticamente, de 

analisar os problemas da sociedade e de procurar soluções para os mesmos. Os profissionais 

devem realizar seus serviços dentro dos mais altos padrões de qualidade e dos princípios da 

ética/bioética, considerando que a responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o 

ato técnico, mas sim, com a resolução do problema de saúde, em geral;  
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Tomada de decisões: o trabalho dos médicos veterinários deve estar fundamentado na 

capacidade de tomar decisões visando o uso apropriado, eficácia e custo-efetividade, da força 

de trabalho, de medicamentos, de equipamentos, de procedimentos e de práticas. Para este fim, 

os mesmos devem possuir competências e habilidades para avaliar, sistematizar e decidir as 

condutas mais adequadas, baseadas em evidências científicas;  

Comunicação: os médicos veterinários devem manter a confidencialidade das 

informações a eles confiadas, na interação com outros profissionais de saúde e o público em 

geral. A comunicação envolve comunicação verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; 

o domínio de, pelo menos, uma língua estrangeira e de tecnologia de comunicação e 

informação;  

Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os médicos veterinários devem estar 

aptos a assumir posições de liderança, sempre tendo em vista o bem estar da comunidade. A 

liderança envolve compromisso, responsabilidade, empatia, habilidade para tomada de 

decisões, comunicação e gerenciamento de forma efetiva e eficaz;  

Administração e gerenciamento: os médicos veterinários devem estar aptos a tomar 

iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos recursos 

físicos materiais e de informação, da mesma forma que devem estar aptos a ser empreendedores, 

gestores, empregadores ou lideranças em equipes de saúde; e  

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender, continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os profissionais de saúde devem 

aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a sua educação e com 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, 

inclusive, estimulando o desenvolvimento e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e internacionais. 

(DCN)  

Além dos constantes no artigo 6, também se destaca as contribuições para a formação 

profissional em Medicina Veterinária, conforme consta no art. 7 das DCN, em destaques os 

itens no qual a contribuição é direta:  

I - respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; (...)  

VI - planejar, elaborar, executar, avaliar e gerenciar projetos e programas de proteção ao 

meio ambiente e dos animais selvagens, bem como de manejo e tratamento de resíduos 

ambientais, participando também de equipes multidisciplinares;  
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VIII - planejar, orientar, executar, participar, gerenciar e avaliar programas de saúde 

animal, incluindo biossegurança, biosseguridade e certificação; (...)  

XIII - planejar, avaliar, participar e gerenciar unidades de serviços médico 

veterinários e agroindustriais; (...)  

XV - planejar, elaborar, executar, gerenciar e participar de projetos e programas 

agropecuários e do agronegócio;   

XVI - exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como uma 

forma de participação e contribuição social;  

XVII - conhecer métodos de busca da informação, técnicas de investigação e elaboração 

de trabalhos técnicos, acadêmicos, científicos e de divulgação de resultados;  

XVIII - assimilar e aplicar as mudanças conceituais, legais e tecnológicas ocorridas nos 

contextos nacional e internacional, considerando aspectos da inovação; XIX - avaliar e 

responder com senso crítico as informações que são oferecidas durante seu processo de 

formação e no exercício profissional;  

XX - participar no planejamento, execução, gerenciamento e avaliação de programas e 

ações para promoção e preservação da saúde única, no âmbito das estratégias de saúde da 

família e outros segmentos de atividades relacionadas ao médico veterinário junto à 

comunidade;  

XXI - planejar, orientar, executar, participar, gerenciar e avaliar programas de análises de 

riscos envolvendo possíveis agravos à saúde animal, à saúde pública e à saúde ambiental; (...)  

   

IV METODOLOGIAS DE ENSINO E SUAS TECNOLOGIAS  

Considerando os diversos espaços de aprendizagem, as metodologias de aprendizagem 

e suas tecnologias serão diversificadas, incluindo aulas teórico-práticas, de caráter expositivo e 

dialogado, atividades laboratoriais, Aprendizado Baseado em Problemas (PBL), atividades de 

pesquisa e extensão (através de metodologias de ABPj). Nas fases em que for utilizado a 

metodologia do Aprendizado Baseado em Problemas (PBL) ou Aprendizado Baseado em 

Projetos (ABPj) a turma será dividida em grupos. No PBL, cada processo terá 3 semanas, sendo 

a primeira com a abertura e o fechamento no final da 3 semana. Os problemas serão 

multidisciplinares, abordando no mínimo dois tópicos da ementa, para os quais serão definidos 

os respectivos objetivos de aprendizagem e habilidades a serem desenvolvidas. Poderá ser 

utilizado também sistemas de aprendizagem por Projetos, nos quais os mesmos serão 

organizados no início do semestre com base em questões e problemas advindos da realidade 
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local. Em cada projeto serão definidos os respectivos conteúdos, objetivos, habilidades e 

competências a serem desenvolvidas.  

 

V CENÁRIOS DE APRENDIZAGEM  

Os espaços de aprendizagem são diversos, incluindo salas de aula, laboratórios, 

unidades básicas de saúde, organizações sociais, sindicatos, ongs e unidades sócio econômicas 

agrárias em áreas rurais e urbanas. 

 

VI MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA  

Na organização do curso as atividades teóricas e práticas estão interrelacionadas. Nas 

Metodologias como PBL e ABPj a interação é direta, mas as outras metodologias também 

priorizam atividades no qual estabelece-se a relação teoria e prática, bem como, a análise crítica 

e científica da realidade social, necessárias à formação do profissional em Medicina 

Veterinária.  

 

VIII CURRICULARIZAÇÃO DA EXTENSÃO  

As atividades centrar-se-ão no processo de comunicação científica do campo acadêmico 

com o campo social. Essa comunicação possui diversos eixos: produção de material didático 

na forma de folder ou audiovisual, realização de oficinas com agricultores e com a comunidade 

em geral e estudos de caso em propriedades rurais com elaboração de proposições técnicas de 

aperfeiçoamento produtivo. 

 

 

10. EMENTÁRIO DE DISCIPLINAS OPTATIVAS 

 

Disciplina: ABF7610 ANATOMIA DE ANIMAIS SELVAGENS 

Período: Optativa 

Carga Horária: 54 horas-aula (1T, 2P) 

Pré-requisito: ABF7866 Anatomia Animal Aplicada 

Ementa 

Princípios gerais de anatomia veterinária aplicada a animais selvagens; Aparelhos locomotor, 

respiratório, digestório e urogenital; Sistemas cardiovascular, tegumentar e nervoso; 

Estesiologia (órgãos da visão) e cavidades corpóreas de animais selvagens.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia veterinária. 4 ed. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. (10 exemplares) 

KARDONG, K. V. Vertebrados: anatomia comparada, função e evolução. São Paulo: Roca, 

2010.  (27 exemplares)  

KÖNIG, H. E.; LIEBICH, H-G. Anatomia dos animais domésticos: texto e atlas colorido. 4 

ed. Porto Alegre: ARTMED, 2011.  (15 exemplares)  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; CATÃO-DIAS, J. L. Tratado de animais selvagens.  São 

Paulo: Roca, 2007.  (12 exemplares)  

O’MALLEY, B. Clinical anatomy and physiology of exotic species: structure and function 

of mammals, birds, reptiles and amphibians. London: Elsevier, 2005.   

ORTI, R. M.; GARCÍA, P. M., SORIANO, J. G. Atlas de anatomía de animales exóticos. 

Barcelona: Masson, 2004. 

 

Disciplina: ABF7611 MEDICINA VETERINÁRIA LEGAL 

Período: Optativa 

Carga Horária: 54 horas-aula (3T) 

Pré-requisito: ABF7607 Patologia Veterinária Geral 

Ementa 

Legislação na área de Medicina Veterinária Legal. Atuação do profissional em Medicina 

Veterinária Legal. Noções: Direito e Criminalística. Tanatologia. Identificação. Traumatologia. 

Toxicologia Forense. Exames Laboratoriais em perícias. Maus tratos dos animais e danos ao 

meio ambiente. Exames periciais por Médicos Veterinários e Elaboração de laudos, pareceres 

técnicos e demais documentos judiciais. Normas relativas aos produtos de origem animal e 

funcionamento de estabelecimentos veterinários e correlatos. Normas relativas à produção, 

testes, armazenamento, comercialização e controle de medicamentos de uso animal. Legislação 

e exames de determinação de resíduos de medicamentos em produtos de origem animal. 

Normas relativas ao trânsito nacional e internacional de animais.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

TOSTES, R. A., REIS, S. T. J., CASTILHO. V. V. Tratado de Medicina Veterinária Legal. 

Curitiba:  Medvep, 2017.  
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FRANÇA, G. V. Medicina legal. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 

PASSAGLI, M. Toxicologia Forense - Teoria E Prática. 3 ed. São Paulo: Millennium, 2011. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MUNRO, R.; MUNRO, H. M. C. Animal Abuse and Unlawful Killing. Forensic Veterinary 

Pathology. New York: Elsevier, 2008. 

NOGUEIRA, R. M. B.; ANDRADE, S. F. Manual de Toxicologia Veterinária. 1 ed. São 

Paulo: Roca, 2011. (seis exemplares)  

Garcia, R. C. M. Tópicos em Medicina Veterinária Legal / [editado por] Rita de Cassia Maria 

Garcia ... [et al]. - Curitiba: UFPR, 2018.  

MUNRO, R.; MUNRO, H.M.C., Some Challenges in Forensic Veterinary Pathology: A 

Review. Journal of Comparative Pathology, v.149, n.1, p.57-73, 2013. 

 

Disciplina: ABF7724 INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: ABF7865 Fisiologia Veterinária II; BSU7209 Semiologia Veterinária 

Ementa 

Inseminação artificial, colheita, manipulação, conservação e transporte do sêmen.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BALL, P. J. H.; PETERS, A. R. Reprodução em Bovinos. 3 ed. São Paulo: Roca, 2006. 

GRUNERT, E.; VALE, W. G. Patologia e clínica dos animais mamíferos domésticos: 

ginecologia.  1 ed. Editora: Varela, 2005. 

HAFEZ, E. S. E.; HAFEZ, B. Reprodução animal. 7 ed. São Paulo: Manole, 2004. (10 

exemplares)  

LEY, W.B. Reprodução em Éguas para Veterinários de Equinos. 1 ed. São Paulo: Roca, 

2006.  

NASCIMENTO, E. F.; SANTOS, R. L. Patologia da Reprodução Dos Animais Domésticos. 

3 ed.  Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ENGLAND, G.; HEIMENDAHL, A. Manual of canine and feline reproduction and 

neonatology. 2 ed. St Louis: Blackwell Scientific Pub, 2010.  
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GONCALVES, P. B. D. Biotecnias aplicadas a reprodução animal. 2 ed. São Paulo: Roca, 

2008. 

NEILL, J. D. Physiology of Reproduction. 3 ed. New York: Elsevier, 2006. Vol. 1 e Vol. 2. 

YOUNGQUIST, R.; THRELFALL, W. Current therapy in large animal theriogenology. 2 

ed. New York: Elsevier, 2006. (dois exemplares)  

SORRIBAS, C. Manual de Emergências e Afeccões Freguentes do Aparelho Reprodutor 

em Cães. 1. ed. Editora: MedVet, 2009. 

 

Disciplina: ABF7828 EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: CBA7834 Biologia Celular e ABF7604 Histologia Veterinária I 

Ementa 

Conhecimentos básicos sobre os princípios reprodutivos e desenvolvimento embrionário dos 

vários grupos animais, utilizando a embriologia como evidência da evolução, focalizando-se as 

principais fases embrionárias, os anexos embrionários, a comunicação intercelular no processo 

de diferenciação e os erros do desenvolvimento intrauterino que decorrem em malformações. 

 

Bibliografia Básica: 

ALMEIDA, J.M. Embriologia Veterinária Comparada, 1 ed. Rio de Janeiro: Guanabara-

Koogan, 1999. 

HYTTEL, P., SINOWATZ, F., VEJLSTED, M. Embriologia Veterinária. São Paulo: 

Elsevier, 2012.  

MOORE, K.L., PERSAUD, T. V. N. Embriologia clínica. 8 ed. Rio de Janeiro, Elsevier, 2008. 

(10 exemplares)  

 

Bibliografia Complementar: 

BRESSAN, C. M., DIAS, P.F. Embriologia. Florianópolis: CED/LANTES/UFSC, 2009.  

GARCIA, S. M. L, FERNÁNDEZ, C.G. Embriologia. 3 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2012. 

SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 9ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005.  
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Disciplina: ABF7829 PRÁTICAS EM ANÁLISES CLÍNICAS VETERINÁRIAS 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2P) 

Pré-requisito: ABF7867 Laboratório Clínico Veterinário 

Ementa 

Atividades práticas de rotina no Laboratório de Análises Clínicas  Veterinárias da UFSC – 

Campus Curitibanos (LAClin).   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

MEYER, D. J.; COLES, E. H., RICH, L. J. Medicina Veterinária de Laboratório: 

interpretação e diagnóstico. São Paulo: Roca, 1995.  

RASKIN, R. E.; MEYER, D. J. Citologia Clínica de cães e gatos:  atlas colorido e guia de 

interpretação. 2 ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2011.   

THRALL, M. A. et al. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. São Paulo: Roca, 

2007.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

JAIN, N. C. Essentials of Veterinary Hematology. Pennsylvania:  Lea & Febiger, 1993. 

KANEKO, J. J.; HARVEY, J. W.; BRUSS, M. L.  Clinical biochemistry of domestic animals. 

6 ed. London:  Elsevier, 2008.  

MEYER, D. J.; HARVEY, J. W. Veterinary laboratory medicine:  interpretation and 

diagnosis. 3 ed. Philadelphia: Saunders, 2004. 

 

Disciplina: BSU7004 ENDOCANABINOLOGIA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

O Sistema Endocanabinoide: endocanabinoides e seus receptores. Papel fisiológico do sistema 

endocanabinoide. Farmacologia dos canabinoides. Os fitoterpenofenóis: fitocanabinoides, 

fitoterpenos e anatomia funcional da C. sativa L. Uso dos fitoterpenofenóis na terapêutica e 

produção animal. Interações medicamentosas entre os canabinoides e outros medicamentos 

comumente prescritos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

CITAL, S. et al. Cannabis Therapy in Veterinary Medicine: a complete guide. Cham: 

Springer International Publishing, 2021. E-book. Disponível em: https://doi.org/10.1007/978-

3-030-68317-7 

GEWEHR, J. L. H. Guia Inicial da Cannabis na Medicina Veterinária. 2021. E-book. 

Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=H6AwEAAAQBAJ 

BACKES, M. Cannabis Pharmacy: The Practical Guide to Medical Marijuana - Revised and 

Updated. [S. l.]: Running Press, 2017. E-book. 

KELLY, M. E. M.; LEHMANN, C.; ZHOU, J. The Endocannabinoid System in Local and 

Systemic Inflammation. 2017. E-book. Disponível em: 

https://doi.org/10.4199/c00151ed1v01y201702isp074 

NIH. The Health Effects of Cannabis and Cannabinoids: The Current State of Evidence 

and Recommendations for Research. National Academies Press (US). 2017. 487p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CERVANTES, J. The Cannabis Encyclopedia. Van Patten Publishing, USA. 2015. 596p. 

ELSOHLY, MA. Marijuana and the Cannabinoids. Humana Press, Totowa, New Jersey, 

2007. 323p. 

FREIRE, H. S. A. Potencial de uso de cânhamo industrial (Cannabis sativa L.), para a 

produção de celulose fibra longa. Viçosa: UFV. Boletim Técnico SIF. 2021. 

WIITE. S. O Uso Medicinal da Canábis. Portugal: Chiado Editora. 2015. 215 p. 

 

Disciplina: BSU7106 TÓPICOS AVANÇADOS EM SAÚDE PÚBLICA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: BSU7509 Saúde Pública  

Ementa:  

Sistema Único de Saúde (SUS) e políticas públicas de saúde, níveis de atenção em saúde; redes 

de atenção em saúde; atenção primária em saúde e política nacional de atenção básica; 

planejamento, gestão e avaliação em saúde; vigilância em saúde; educação em saúde. Medicina 

Veterinária do Coletivo: Saúde Pública e Saúde Única; Medicina de Abrigos e Medicina 

Veterinária Legal, Manejo populacional de cães e gatos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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SILVA, M. G. C. Saúde Pública - Autoavaliação e Revisão. 4 ed. São Paulo: Atheneu, 2012. 

(nove exemplares) 

ROCHA, A. A.; CESAR, C. L. G.; RIBEIRO, H. (ed.). Saúde pública: bases conceituais. 2 

ed. São Paulo: Atheneu, 2013. 414 p. (oito exemplares) 

THRUSFIELD, M. Epidemiologia veterinária. 2. ed. São Paulo: Roca, 2004.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

JEKEL, J. F. Epidemiologia, Bioestatística e Medicina Preventiva. Porto Alegre: ARTMED, 

2005.  

ROSE, G. Estratégias da Medicina Preventiva. 1 ed. Editora: ARTMED, 2010. 

ROUQUAYROL, M., FILHO, N. A. Epidemiologia e Saúde. 6 ed. Rio de Janeiro:  Guanabara 

Koogan, 2003.   

 

Disciplina: BSU7111 INTERCÂMBIO I 

Período: Optativa 

Carga Horária: sem carga horária definida 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Prática de Intercâmbio com vínculo entre instituições. 

 

Disciplina: BSU7114 BIOLOGIA MOLECULAR 

Período: Optativa  

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Introdução; Estrutura e Função das Proteínas; Replicação do DNA; Arranjo dos genes; 

Biossíntese de RNA; controle da transcrição; Processamento dos transcritos de RNA; Estrutura 

e Expressão dos Genes Extranucleares; Biossíntese de Proteínas: a tradução do mRNA; Análise 

funcional do Genoma; Clonagem Gênica, Identificação e Sequenciamento do DNA; Métodos 

de Transferência de Genes. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALBERTS, B. Biologia molecular da célula. 5 ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 2010. (20 

exemplares) 
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COOPER, G. M.; HAUSMAN, R. E. A célula: uma abordagem molecular. 3 ed. Porto  

Alegre: ARTMED, 2007.  (10 exemplares) 

WATSON, J. D. Biologia molecular do gene. 5 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2006. (9 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DRLICA, KARL A. Compreendendo o DNA e a Clonagem Genica. 4 ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2005.  

MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3 ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. (20 exempplares) 

ZAHA, A.; PASSAGLIA, L. M. P.; FERREIRA, H. B. Biologia molecular básica. 4 ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2012. (11 exemplares) 

 

Disciplina: BSU7116 INTERCÂMBIO II 

Período: Optativa 

Carga Horária: sem carga horária definida 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Prática de Intercâmbio com vínculo entre instituições. 

 

Disciplina: BSU7718 HOMEOPATIA E FITOTERAPIA VETERINÁRIA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

História da Homeopatia. Teoria da semelhança. Doença e doente sob o ponto de vista 

homeopático. Bases filosóficas da homeopatia. Potencialização e dinamização. Matéria médica 

e repertório homeopático. Medicamentos utilizados e sua aplicação na terapia de grandes e 

pequenos animais domésticos e selvagens. Farmacotécnica homeopática.  

Projeto Pedagógico do Curso Graduação em Medicina Veterinária  

Dinâmica e repertório homeopático. Diagnóstico e Prognóstico. Primeira e Segunda Prescrição. 

Homeopatia Veterinária. Estudo dos Policrestos. Terapêutica Homeopática. Uso do princípio 

da semelhança (similitude) com doses mínimas de medicamentos através de uma 

farmacotécnica específica e abordagem clínica do paciente como um todo.  Fundamentos da 
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Fitoterapia. Noções de princípios ativos e cultivo de plantas medicinais.  Produção e utilização 

de fitoterápicos. Controle de qualidade. Abordagem de casos clínicos.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BENEZ, S. M.; BOERICKE, W.; CAIRO, N. Manual de homeopatia veterinária:  

indicações, clínicas e patológicas. 1 ed. São Paulo: TECMEDD, 2004.  

CORNILLOT, P. Tratado de Homeopatia. 1 ed. Porto Alegre: ARTMED, 2005. (10 

exemplares) 

DIAS, A. F. Fundamentos da Homeopatia - Princípios da Prática Homeopática. 1 ed.  Rio 

de Janeiro: Cultura Médica, 2003.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DIAS, A. F. Homeopatia - Manual de Técnica Homeopática. 2 ed. Rio de Janeiro: Cultura 

Médica, 1999.   

GRIFFITH, C. Manual Prático da Homeopatia. 1 ed. São Paulo: Cultrix, 2009. 

HORVILLEUR, A. Vade-Mécum da Prescrição em Homeopatia. 1 ed. São Paulo: Andrei, 

2003. (2 exemplares)  

 

Disciplina: BSU7184 CONCEITOS INTRODUTÓRIOS BÁSICOS DE 

CINESIOTERAPIA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: BSU7209 Semiologia Veterinária 

Ementa 

Explicação e discussão teórica de conceitos introdutórios básicos de cinesioterapia: amplitude 

de movimento articular (ADM), mobilização articular, alongamento muscular, fortalecimento 

muscular e treino sensoriomotor.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

HUMMEL, J.; VICENTE, G. Tratado de fisioterapia e fisiatria de pequenos animais. São 

Paulo: Paya, 2018.  

PRENTICE, W. E; VOIGHT, M. L. Técnicas em reabilitação musculoesquelética. Porto 

Alegre: ARTMED, 2003.  

PEDRO, C. R. Fisioterapia veterinária. Barueri: Manole, 2006. 242 p. (1 exemplar) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

MACGOWAN, C. M.; GOFF, L. Animal physiotherapy: assessment, treatment and 

rehabilitation of animals. 2 ed. London Wiley Blackwell, 2016.  

MIKAIL, S.; PEDRO, C.R. Fisioterapia veterinária. 2. Ed. Barueri: Manole, 2009.  

PEREZ, M. R. Reabilitação e Fisioterapia em cães. São Paulo: MedVet, 2012. 

 

Disciplina: BSU7185 PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM 

SAÚDE 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Bases teóricas e conceituais das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS). 

Organização Mundial de Saúde (OMS). Promoção e Educação em Saúde. Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PNPIC). Manual de Implantação de 

Serviços de PICS no SUS. Glossário Temático de PICS. Procedimentos regulamentados pelo 

Ministério da Saúde (MS). Evidências científicas na literatura. PICS na saúde e bem-estar 

animal. Introdução básica aos fundamentos das técnicas de auriculoterapia, reiki, shiatsu, 

meditação, aromaterapia e cromoterapia.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de 

Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no SUS: atitude de ampliação do 

acesso. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Glossário Temático Práticas 

Integrativas e Complementares em Saúde. Brasília. Brasília: Ministério da Saúde, 2018.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Manual de Implantação de 

Serviços de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 

2018.   

BELL, K. L. A comprehensive guide to using essential oils and hidrosols with cats, dogs, 

horses and other animals. Rochester: Find Horn Press, 2002.  

BUDD, D. Energy Medicine for Animals. Rochester: Find Horn Press, 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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LUZ, M. Natural, racional, social: razão médica e racionalidade moderna. Rio de Janeiro: 

Fiocruz: Edições Livres, 2019.  

PINHEIRO, R; SILVA JUNIOR, A. G. Por uma sociedade cuidadora. Rio de Janeiro: 

CEPESC: IMS/UERJ: ABRASCO, 2010. Série Cidadania do Cuidado.  

TESSER, C. D. (Org). Medicina Complementares: o que é necessário saber. São Paulo: 

Editora Unesp:, 2010.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Traditional, complementary and integrative 

medicine. https://www.who.int/health-topics/traditional-complementary-and-integrative 

medicine#tab=tab_1 

 

Disciplina: BSU7186 DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NO 

MEIO RURAL 

Período: Optativa 

Carga Horária: 72 horas-aula (4T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

A disciplina propõe discutir a inter-relação entre saúde, trabalho e meio ambiente, e sua  

articulação com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das populações rurais,  

abordando questões globais emergentes, sem perder de vista sua relação com a realidade  local 

e o contexto onde a universidade se insere, incluindo: Relação entre meio Rural e  Urbano; 

Desenvolvimento sustentável; Determinantes socioambientais e Qualidade de Vida;  Politica 

de saúde da população do campo, da floresta e das águas; Ação do homem sobre a  natureza e 

consequências para a saúde e bem estar; Agrotóxicos, ambiente e saúde; Produção  de alimentos 

transgênicos, desenvolvimento sustentável e saúde; Uso e preservação dos  recursos hídricos; 

Qualidade da água de consumo no meio rural; Agricultura familiar e  perspectivas dos jovens 

no meio rural; Zoonoses rurais, produção agrária, meio-ambiente e  saúde.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa, Departamento 

de Apoio à Gestão Participativa Política Nacional de Saúde Integral das Populações do 

Campo, da Floresta e das Águas. [online]. Disponível em: https://saude.rs.gov.br/saude-da 

populacao-do-campo-da-floresta-e-das-aguas.  
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DAL SOGLIO, F; KUBO. R. R (org.). Desenvolvimento, agricultura e sustentabilidade.  

SEAD/UFRGS. [online]. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2016. Disponível em:  

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad105.pdf   

RIBEIRO, H. Saúde Global: olhares do presente. [online]. Rio de Janeiro: Ed. Fiocruz, 2016.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 

em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador. Relatório Nacional de Vigilância em Saúde de 

Populações Expostas a Agrotóxicos. – v. 2. 2018. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_nacional_vigilancia_populacoes_exposta 

s_agrotoxicos.pdf   

CASELANI, K. Qualidade da água no meio rural. Vet. Not, v. 23 , n. 1 , p. 80-112, 2017.  

Disponível em http: //www.seer.ufu.br/index.php/vetnot/article/view/33345  Acessado em: 11 

ago 2021.  

CARNEIRO, F. F. (Org.) Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos 

na saúde. In: Carneiro, F. F. et al. (Org) Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão Popular, 

2015. Disponível em: 

https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wpcontent/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2 

015_web.pdf   

CARVALHO, A. I. Determinantes sociais, econômicos e ambientais da saúde. In Fundação 

Oswaldo Cruz. A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema de saúde 

brasileiro: população e perfil sanitário [online]. Rio de Janeiro: Fiocruz/Ipea/Ministério da 

Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 2013. Vol. 2. P. 19-38.  

Disponível em: https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2016/07/11.pdf  Acessado 

em: 26 Jan 2021.  

CUNHA, W. P. et al. Perfil de produtores rurais frente às zoonoses e medidas profiláticas de 

doenças em rebanhos bovinos. Extensão Rural, [S.l.], v. 19, n. 2, p. 93-108, nov. 2012.   

DORIGON, C.; RENK, A. Juventude rural e sucessão profissional no oeste catarinense: 

um balanço histórico e perspectivas atuais. In: Diniz, F.H. (Org.) Desafios e Perspectivas de 

Jovens Latino-americanos na Sucessão Familiar da Atividade Leiteira. Brasília: Embrapa, 

2019. p.  119-14. Disponível em: 

https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/209520/1/Livro-Fabio-Sucessao-2019- 

completo.pdf  
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SARMENTO, R. A. et al. Determinantes socioambientais e saúde: O Brasil rural versus o Brasil 

urbano. Actas De Saúde Coletiva, n. 9, v.2, p. 221-35, 2015.  

 

Disciplina: BSU7187 ODONTOLOGIA VETERINÁRIA: INTER-RELAÇÃO ENTRE 

SAÚDE BUCAL E BEM-ESTAR ANIMAL 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

 

Ementa 

Inter-relação entre saúde bucal e bem-estar, explorando de forma geral as intersecções entre  

medicina veterinária e odontologia e as contribuições advindas: Contexto histórico e atual da  

odontologia veterinária; Inter-relação entre odontologia e medicina veterinária; Saúde bucal e  

bem-estar animal; Estrutura dentária e tecidos de sustentação; Afecções bucais de importância  

para a saúde e bem estar animal; Importância da odontologia para pequenos animais, grandes  

animais e animais selvagens e exóticos.  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

BROOK, A. et al. Directrizes Dentárias Globais da World Small Animal Veterinary  

Association. Disponível em: https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Directrizes 

Dentarias-Globais-da-World-Small-Animal-Veterinary-Association.pdf  

GAMBIN D. J.; FERRANTI, K.N; SANDINI M. Etiologia das lesões endo-periodontais – uma 

visão para o diagnóstico clínico: uma revisão de literatura. Periodontia, v. 30, n.3, p.153-59, 

2020.  

RODE, S. M; NUNES, G. S. Atualização clínica em odontologia. São Paulo: Artes Médicas, 

2005.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

ALENCAR-ARARIPE, M. G. et al. Saúde bucal: conforto e rendimento ponderal em equinos 

pós-tratamento dentário. Revista Brasileira de Higiene e Sanidade Animal, v.7, n.2, p. 288-

300, 2013. 

BITENCOURT, S.B. et al. Abordagem terapêutica das fraturas dentárias decorrentes do 

traumatismo dentário. Rev. Odontol. Araçatuba, v. 36, n. 1, p. 24-29, 2015.  

https://wsava.org/wp-content/uploads/2020/01/Directrizes
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CIFFONI, E.M.G; PACHALY, J. R. Considerações Históricas e Legais sobre odontologia 

veterinária no Brasil. Arq. ciên. vet. zool UNIPAR, n. 4, v. 1, p. 49-54, 2001  

FECCHIO, R.S.; ROSSI JR, F.D.G; GIOSO, M.A. Medicina preventiva aplicada à 

odontologia veterinária em animais selvagens. Disponível em: 

http://www.usp.br/locfmvz/antigo/download/Artigos/artigo%20odontologia%20Preventiva.p 

df.  

 

Disciplina: BSU7407 PRÁTICAS LABORATORIAIS 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2P) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Atividades práticas nos laboratórios de ensino e pesquisa da UFSC ou de outra Instituição de 

Ensino Superior ou Pesquisa autorizada pela coordenação do curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Variável conforme a área do laboratório em que a disciplina será desenvolvida. 

 

Disciplina: BSU7720 PRÁTICAS HOSPITALARES 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2P) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Atividades práticas no Hospital Veterinário da UFSC ou de outra Instituição de Ensino Superior 

autorizada pela coordenação do curso. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Variável conforme a área hospitalar em que a disciplina será desenvolvida. 

 

Disciplina: BSU7812 - PRÁTICAS ZOOTÉCNICAS 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2P) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 
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Atividades zootécnicas na UFSC ou em outros locais desde que sob a supervisão de um 

profissional com formação superior na área. 

 

BIBLIOGRAFIA 

Variável conforme a área zootécnica em que a disciplina será desenvolvida. 

 

Disciplina: BSU7819 CUIDADOS PALIATIVOS EM MEDICINA VETERINÁRIA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Conceito, história, fundamentos e princípios filosóficos, humanísticos, éticos e científicos dos 

cuidados paliativos. Competências e habilidades do médico veterinário em cuidados paliativos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PESSINI L.; BERTACHINI L. Humanização e cuidados paliativos. São Paulo:  Loyola; 

2004.  

MENCALHA, R. Abordagem Clínica da Dor Crônica em Cães e Gatos: identificação e 

tratamento da dor em animais de companhia. Rio de Janeiro: Medvep. 2019.   

SILVA, M. J. P. Comunicação tem remédio – a comunicação nas relações interpessoais em 

saúde. 8 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2011.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ACADEMIA NACIONAL DE CUIDADOS PALIATIVOS. Manual de Cuidados Paliativos 

ANCP: ampliado e atualizado. 2 ed. Rio de Janeiro: ANCP, 2012. Disponível em:  

http://www.paliativo.org.br/biblioteca_resultadobusca.php?sgeral=MANUAL+DE+CUIDAD

OS+PALIATIVOS+&button=Busca.  

DI STASI, L. C.; BARROS, C. M. (ed.). Farmacologia veterinária. Barueri: Manole, 2012 

580 p. (12 exemplares) 

ARAUJO, M. M. T.; SILVA, M. J. P. Estratégias de comunicação utilizadas por profissionais 

de saúde na atenção à pacientes sob cuidados paliativos. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 

46, n. 3, p. 626-632, jun. 2012.  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342012000300014&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 21 maio 2019. 
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Disciplina: BSU7820 INTRODUÇÃO ÀS MODALIDADES TERAPÊUTICAS EM 

REABILITAÇÃO 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: BSU7209 Semiologia Veterinária 

Ementa 

Fundamentos teóricos básicos das principais modalidades terapêuticas em reabilitação. Calor 

superficial. TENS. Interferencial. Corrente Russa. LASER. Ultrassom terapêutico. Micro-

ondas terapêutico. Ondas Curtas terapêutico.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

HUMMEL, J.; VICENTE, G. Tratado de fisioterapia e fisiatria de pequenos animais. São 

Paulo: Paya, 2018.  

PRENTICE, W. E. Modalidades terapêuticas para fisioterapeutas. Porto Alegre: AMGH, 

2014.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

PEREZ, M. R. Reabilitação e Fisioterapia em cães. São Paulo: MedVet, 2012.  

KITCHEN, S. Eletroterapia: prática baseada em evidências. 11 Ed. Barueri: Manole, 2003. 

 

Disciplina: BSU7821 INTRODUÇÃO À METODOLOGIA DA PESQUISA 

QUALITATIVA 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: CNS7314 Estatística Básica 

Ementa 

Bases teóricas básicas da metodologia da pesquisa qualitativa. Tipos mais recorrentes de 

pesquisa qualitativa. Elementos teóricos essenciais de um projeto de pesquisa qualitativo.  

Introdução à análise e interpretação de dados qualitativos.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA   

CRESWELL, JW. Projeto de pesquisa qualitativa: métodos qualitativo, quantitativo e 

misto. 3 Ed. Porto Alegre: ARTMED, 2010.   

FLICK, U. Introdução à pesquisa qualitativa. 3 Ed. Porto Alegre: ARTMED, 2009.  
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KAUFMANN, JC. Entrevista compreensiva: Um guia para pesquisa de campo. Petrópolis:  

Vozes, 2013.   

BEAUD, S; WEBER, F. Guia para a pesquisa de campo: produzir e analisar dados 

etnográficos.  Petrópolis: Vozes, 2007.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 1 ed. São Paulo: Edições 70, 2015.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

POUPART, J; DESLAURIES, JP; GROULX, LH; LAPERRIERE, A; MAYER, R; PIRES, A. 

A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e metodológicos. 4 ed. Petrópolis: Vozes, 

2014.   

YIN, RK. Pesquisa Qualitativa do início ao fim. Porto Alegre: Penso, 2016. 

SOMEKH, B; LEWIN, C. (Orgs). Teoria e Métodos de Pesquisa Social. Petrópolis: Vozes, 

2015. 

   

Disciplina: CNS7007 RELAÇÕES E INTERAÇÕES HUMANO-ANIMAL 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Relações humano - animal, natureza e cultura, novos debates acerca da humanidade e 

animalidade. A humanização dos animais domésticos e selvagens. Ética e animais de consumo 

humano. Uso religioso de animais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

DERRIDA, J. O animal que logo sou. 2 ed. São Paulo: Editora Unesp, 2011. 

INGOLD, T. Introduction. In Ingold, T. (ed.), What is an Animal? Londres: Unwin Hyman, 

1988.  

SINGER, P. Libertação animal. São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2010. 

THOMAS, K. O homem e o mundo natural: mudanças de atitude em relação às plantas e 

aos animais (1500-1800). São Paulo: Companhia das Letras, 2010.  

VIVEIROS DE CASTRO, E. Metafísicas Canibais — elementos para uma antropologia 

pós estruturais. São Paulo: Cosac & Naify, p. 288, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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_______________ A Humanidade e a Animalidade. In: A Diversidade da Antropologia. 

Lisboa: Edições 70,  1982.   

FARAGE, N. De ratos e outros homens: resistência biopolítica no Brasil moderno. In: 

LÉPINE, C.; HOFBAUER, A.; SCHWARCZ, L.K.. (Org.). Manuela Carneiro da Cunha: o 

lugar da cultura e o papel da antropologia. 1 ed. Rio de Janeiro: Editorial Beco do Azougue, 

2012, p. 279-309.  

FASSIN, D. Ethics of Survival. A Democratic Approach to the Politics of Life.Humanity.  

International Journal of Human Rights, Humanitarianism and Development. N. 1, p. 81-

95, 2010.   

FELIPE, S. T. Ética e experimentação animal: fundamentos abolicionistas. Florianópolis: 

Editora da UFSC, 2007.  (1 exemplar) 

GORDILHO, H. J. de S. Darwin e a evolução jurídica: Habeas Corpus para chimpanzés. 

In: MAGALHÃES; V. B. de RALL; V. (Orgs). Reflexões sobre a Tolerância: Direitos dos 

Animais. São Paulo: Humanitas, 2010.   

INGOLD, T. Humanidade e Animalidade. Revista Brasileira de Ciências Sociais, Brasil, 

n.28, 39-54, jul. 1995.   

JACOBSEN, R. B. Sobre a polêmica do Holocausto Animal. Pensata Animal, nº 6, dez, 2007. 

Disponível em: http://www.pensataanimal.net/arquivos-da-pensata/75-rafaeljacobsen/165-

sobre-a-polemica 

LATOUR, B. Por uma antropologia do centro (entrevista do autor à revista). Mana 10(2), p. 

397-414, 2004.   

LEACH, E. R. Aspectos antropológicos da linguagem: categorias animais e insulto verbal. 

In: LEACH, E. R. Antropologia. São Paulo: Ática, 1983.  

LEVAI, L. Crueldade consentida – Crítica à razão antropocêntrica. Revista Brasileira de 

Direito Animal: Evolução, Salvador, BA, n. 1, p. 171-190, 2006.   

RAMOS, J. D. D. A (cosmo)lógica das relações humano-animais nas religiões afro-brasileiras. 

Revista Iluminuras, v. 17, n. 42, 2016, p. 166 - 169. 

 

Disciplina: CNS7010 GESTÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS  

Período: Optativa 

Carga Horária: 54 horas-aula (3T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 
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Introdução aos problemas ambientais globais, nacionais e locais. Impactos ambientais da 

agricultura, pecuária e silvicultura e possíveis medidas mitigadoras. Licenciamento ambiental 

de atividades da agricultura, pecuária e silvicultura, e legislação associada. A gestão ambiental 

em atividades da agricultura, pecuária e silvicultura como oportunidade de atuação profissional. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BAIRD, C.; CANN, M. Química ambiental. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. (18 

exemplares)  

BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento 

sustentável. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2005. (14 exemplares)  

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA. Licenciamento ambiental federal. Disponível em: 

<http://www.ibama.gov.br/laf/sobre-o-licenciamentoambiental-federal>.  

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Secretaria 

de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – SEPED. Coordenação Geral do 

Clima – CGCL. Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 4 ed. 

2017. Disponível em: <http://educaclima.mma.gov.br/wp content/uploads/2019/08/ 

Estimativas-Anuais-4-2017.pdf>.  

HESS, S. C. (Org.). Ensaios sobre poluição e doenças no Brasil. São Paulo: Outras 

Expressões, 2018. (2 exemplares)  

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de 

Efeito Estufa (SEEG). Análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas 

implicações para as metas do Brasil: 1970-2018. 2019. Disponível em: 

<http://www.observatoriodoclima.eco.br/wpcontent/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2

019pdf.pdf>.  

SANTA CATARINA. Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA. Licenciamento 

ambiental: instruções normativas. Disponível em: <https://www.ima.sc.gov.br/index.php/ 

licenciamento/instrucoesnormativas>. 

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2009. (10 

exemplares) 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BOMBARDI, L. M. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União 

Européia. São Paulo: FFLCH-USP, 2017. 
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COLBORN, T.; DUMANOSKI, D.; MYERS, J. P. O futuro roubado. Porto Alegre: L&PM, 

2002. (1 exemplar)  

SCHENINI, P. C.; PEREIRA, M. F.; GUINDANI, R. A. Gestão ambiental no agronegócio. 

Florianópolis: Papa-Livro, 2006. (9 exemplares) 

ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. 2 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. (5 exemplares) 

 

Disciplina: CNS7016 RELAÇÕES INTER-ÉTNICAS 

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Grupos étnicos. Processos sócio-culturais de construção de identidade étnicas.  Particularidades 

históricas e processos de diferenciação. Etnicidades e questões raciais, acomodações e 

conflitos. Sociedades pluriétnicas, cultura e política. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução 01/2004 Conselho Nacional de Educação: 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. Brasília: DOU, 2004. 

CUNHA, M. C.; MAGALHÃES, S. B; ADAMS C. Povos tradicionais e biodiversidade no 

Brasil [recurso eletrônico]: contribuições dos povos indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais para a biodiversidade, políticas e ameaças. São Paulo: SBPC, 2021. 

FREYRE, G. Casa-Grande & Senzala. 50 ed. São Paulo: Global Editora. 2005. 

HOLANDA, S. B. Raízes do Brasil. 12 ed. Rio de Janeiro: José Olympio. 1978 [1936] 

SOUZA, J. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de 

Janeiro: Leya, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

AGIER M.; CARVALHO M. R. G. De. Nation, race, culture le mouvement noire et indien 

au Brésil. Cahier d’Amérique latine, Paris, n.17, p. 107 – 124, 1994. 

BOSI, A. Dialética da colonização. In: Cultura brasileira e culturas brasileiras. Comentários: 

Ana Maria Lisboa de Mello (UFRGS). São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.308-345. 

Disponível em https://www.ufrgs.br/cdrom/bosi/bosi.pdf.  
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GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e Anti-racismo no Brasil. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

MATTOSO, K. M. de Q. Etre esclave au Brésil, XVIè – XIXè siècle. Paris: Hachette, 1979. 

SCHWARCZ, L. M. O Espetáculo das Raças: Cientistas, instituições e questão racial no 

Brasil 1870 – 1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

SEYFERTH, G. A assimilação dos imigrantes como questão nacional. Mana – Estudos de 

Antropologia Social. Museu Nacional, Rio de Janeiro, p .95 – 131, 1997. 

SEYFERTH, G. As identidades dos imigrantes e o melting pot nacional. Horizontes 

antropológicos, Porto Alegre, v. 6, n. 14, Nov. 2000. 

SEYFERTH, G. Construindo a nação: hierarquias raciais e o papel do racismo na política 

de imigração e colonização. In: Maio, M.C.; Santos, R.V. Raça, ciência e sociedade. Rio de 

Janeiro: Ed Fiocruz/ Centro Cultural Banco do Brasil, 1996. 

SKIDMORE, T. E. Preto no Branco: Raça e nacionalidade no pensamento brasileiro. Rio 

de Janeiro: Paz e terra, 1989. 

 

Disciplina: CNS7018 EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS  

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Breve histórico. Marcos, referenciais e fundamentos éticos, políticos e pedagógicos em 

educação ambiental. Geopolítica e justiça ambiental. Institucionalização da educação 

ambiental. Métodos e técnicas para a educação ambiental em espaços formais e não formais. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BADR, E.et al. (Org.) Educação Ambiental, conceitos, histórico, concepções e comentários 

à lei da Política Nacional de Educação Ambiental (Lei no 9.795/99). Programa de Pós-

Graduação em Direito Ambiental da UEA: mestrado em Direito Ambiental. Manaus: Editora 

Valer, 2017. <http://www.pos.uea.edu.br/data/area/livrospub/download/2-1.pdf> 

BARCELOS, V. Educação Ambiental: sobre princípios, metodologias e atitudes. 

Petrópolis: Vozes, 2008. 

MOURA CARVALHO, Isabel Cristina de. Educação ambiental: a formação do sujeito 

ecológico. São Paulo: Cortez Editora, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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BAETA, A. M. B. et al. Educação ambiental: repensando o espaço da cidadania. 5 ed. São 

Paulo: Cortez, 2011. 

DIAS, G. F. Educação ambiental: princípios e práticas. São Paulo: Gaya, 2010. 

LEFF, E. Aventuras da epistemologia ambiental: da articulação das ciências ao diálogo de 

saberes. São Paulo: Cortez, 2012. 

LOUREIRO, C. F. B. Trajetória e fundamentos da educação ambiental. 2 ed. São Paulo: 

Cortez, 2006. 

REIGOTA, M. O que é Educação Ambiental. 2 ed. São Paulo: Editora Brasiliense, 2009. 

 

Disciplina: CNS7021 SISTEMAS AGROALIMENTARES  

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

A agricultura e a era dos alimentos industrializados; Paradigmas alimentares: nutricionismo e 

alimentação; Sociologia e Antropologia da alimentação; segurança e soberania alimentar; 

agricultura urbana e alimentação; Imersão à prática de pesquisa. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BELIK, W.; SILIPRANDI, E. Hábitos Alimentares, Segurança e Soberania. In: VILARTA, 

R.; GUTIERREZ, G. L.; MONTEIRO, M. I. (organizadores). Qualidade de vida: evolução dos 

conceitos e práticas no século XXI. Campinas: Ipes, 2010. 

CARNEIRO, H. Comida e sociedade uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 

CANESQUI, A. M. Antropologia e nutrição: um diálogo possível [livro eletrônico]. 

CANESQUI, A. M.; GARCIA. R. W. D. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. (Coleção 

Antropologia e Saúde) 1809 Kb / ePUB 

MCMICHAEL, P. Regimes alimentares e questões agrárias. Porto Alegre: UFRGS, 2016. 

POULAIN, J- P. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. 

Florianópolis: Editora da UFSC; 2013. Cap 1 e 2. 

ROCHA, M. G.; TANGARI, J. M.; XAVIER, F. T. Isto não é (apenas) um livro de receitas... 

é um jeito de mudar o mundo. 1 ed. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll. 2019. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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AZEVEDO, E. Alimentação, sociedade e cultura: temas contemporâneos. Sociologias, Porto 

Alegre, ano 19, no 44, jan/abr 2017, p. 276-307. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Alimentos regionais brasileiros. 2 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. Cap. 3 

Alimentação, regionalidade e cultura no Brasil. 

<http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/livro_alimentos_regionais_brasileiros.

pdf> 

BELIK, W.; SILIPRANDI, E. Hábitos Alimentares, Segurança e Soberania. In: VILARTA, 

R.; GUTIERREZ, G. L.; MONTEIRO, M. I. (organizadores). Qualidade de vida: evolução dos 

conceitos e práticas no século XXI. Campinas: Ipes, 2010. 

BOURDIEU, P. A distinção: crítica social do julgamento. Porto Alegre: Zouk, 2007. 

CARNEIRO, H. Comida e sociedade uma história da alimentação. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2003. 

COUTINHO, M. N. Agricultura Urbana: Práticas Populares E Sua Inserção Em Políticas 

Públicas. UFMG Mestrado em Geografia, do Instituto de Geociências da Universidade Federal 

de Minas Gerais, 2010. Cap. 3. Conexões entre as práticas cotidianas e os conceitos: agricultura 

urbana, agroecologia, segurança alimentar e nutricional, economia solidária. 

DAVID, M. L.; GUIVANT, J. S. G. A gordura trans: entre as controvérsias científicas e as 

estratégias da indústria alimentar. Política & Sociedade, Florianópolis - Volume 11, n 20, abril 

de 2012. 

DUFTY, W. Sugar blues. São Paulo: Ground, 1996. Capt. O Mercado Branco. 

FLANDRIN, L.J.; MONTANARI, M. História da Alimentação. 5 ed. São Paulo: Estação 

Liberdade, 2007. 

MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise 

contemporânea. São Paulo: UNESP; Brasília: NEAD, 2010. 

MINTZ, S. W. Comida e Antropologia. Uma breve revisão. RBCS Vol. 16 no 47 outubro/200. 

MONTEIRO, C., CANNON, G., MOUBARAC, J., LEVY, R., LOUZADA, M., JAIME, P. A 

Década de Nutrição da ONU, a classificação de alimentos NOVA e o problema com o 

ultraprocessamento. Nutrição em Saúde Pública, 21 (1), 5-17, 2018. doi: 10.1017 / 

S1368980017000234. 

POLLAN, M. Em defesa da comida: um manifesto. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2008. 

POLLAN, M. O dilema do onívoro. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2007. 

POULAIN, J- P. Sociologias da Alimentação: os comedores e o espaço social alimentar. 

Florianópolis: Editora da UFSC; 2013. Cap 1 e 2. 
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Disciplina: CNS7412 LEGISLAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL  

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Agronegócio e meio ambiente. Gases poluentes, efeito estufa, depleção da camada de ozônio. 

Código florestal brasileiro. Política nacional do meio ambiente. Lei de crimes ambientais. 

Política nacional de recursos hídricos. Política nacional de resíduos sólidos.  Licenciamento 

ambiental. Código Estadual do Meio Ambiente de Santa Catarina. Sistemas de gestão 

ambiental. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BAIRD, C.; CANN, M. Química ambiental. 4 ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

BRAGA, B. et al. Introdução à engenharia ambiental: o desafio do desenvolvimento 

sustentável. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2005. 

BRASIL. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 

IBAMA. Licenciamento ambiental federal. Disponível em: 

<http://www.ibama.gov.br/laf/sobre-o-licenciamentoambiental-federal>.  

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações – MCTIC. Secretaria 

de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento – SEPED. Coordenação Geral do 

Clima – CGCL. Estimativas anuais de emissões de gases de efeito estufa no Brasil. 4 ed. 

2017. Disponível em: <http://educaclima.mma.gov.br/wp content/uploads/2019/08/ 

Estimativas-Anuais-4-2017.pdf>. 

HESS, S. C. Ensaios sobre poluição e doenças no Brasil. São Paulo: Outras Expressões, 2018. 

OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de 

Efeito Estufa (SEEG). Análise das emissões brasileiras de gases de efeito estufa e suas 

implicações para as metas do Brasil: 1970-2018. 2019. Disponível em: 

<http://www.observatoriodoclima.eco.br/wpcontent/uploads/2019/11/OC_SEEG_Relatorio_2

019pdf.pdf>.  

SANTA CATARINA. Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA. Licenciamento 

ambiental: instruções normativas. Disponível em: <https://www.ima.sc.gov.br/index.php/ 

licenciamento/instrucoesnormativas>. 

SPIRO, T. G.; STIGLIANI, W. M. Química ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson, 2009. (10 

exemplares)  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BOMBARDI, L. M. Geografia do uso de agrotóxicos no Brasil e conexões com a União 

Européia. São Paulo: FFLCH-USP, 2017. 

COLBORN, T.; DUMANOSKI, D.; MYERS, J. P. O futuro roubado. Porto Alegre: L&PM, 

2002. (1 exemplar)  

ROBIN, M. M. O mundo segundo a Monsanto: da dioxina aos transgênicos, uma 

multinacional que quer o seu bem. São Paulo: Radical Livros, 2008.  

ROCHA, J. C.; ROSA, A. H.; CARDOSO, A. A. Introdução à química ambiental. 2 ed. Porto 

Alegre: Bookman, 2009. (5 exemplares) 

 

Disciplina: CNS7615 SANEAMENTO AMBIENTAL  

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Conhecimento e conceituação das propriedades físicas, químicas e biológicas dos resíduos; 

conhecimentos básicos sobre operações e processos unitários; conceituação e tecnologias 

utilizadas para o tratamento de águas naturais e residuárias; discussão de propostas para 

controle e disposição de resíduos sólidos; alternativas para reciclagem de resíduos e reuso  da 

água. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CASTRO, A. A. Manual de saneamento e proteção ambiental para os municípios. Belo 

Horizonte: UFMG, v. 2, 2007. 131 p. 

DERISIO, J. C. Introdução ao controle de poluição ambiental. 3 ed. São Paulo: Signus, 2007. 

DI BERNARDO, L. Métodos e técnicas de tratamento de água. v. I e II. Rio de Janeiro: 

RIMA, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BORGES, M. E.; LIMA, J. M. de S. Aterro sanitário: planejamento e operação. Viçosa: 

CPT, 2008. 274 p. 

BNUVOLARI, A. (Org.). Esgoto sanitário: coleta, transporte, tratamento e reuso agrícola. 

São Paulo: Edgar Blucher, 2003. 
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LIMA, E. de S.; CHENNA, S. I. M.; LIMA, J. M. S. Reciclagem de entulho. Viçosa: CPT, 

2009. 230 p. 

LUCAS JÚNIOR, J. de; SOUZA, C. de F.; LOPES, J. D. S. Construção e operação de 

biodigestores. Viçosa: CPT, 2006. 158 p. 

OTENIO, M. H.; LOPES, J. D. S. Curso tratamento de água e esgoto na propriedade rural. 

Viçosa: CPT, 2011. 280 p. 

SALOMÃO, A. S.; OLIVEIRA, R. Manual de análises físico-químicas de águas de 

abastecimento e residuárias. Campina Grande: UFPB, 1995. 

SILVA, M. E. de C.; LIMA, J. M. S. Compostagem de lixo em pequenas unidades de 

tratamento. Viçosa: CPT, 2008. 260 p. 

TCHOBANOGLOUS, G.; BURTON, F. L. STENSEL, H. D. Wastewater engineering: 

treatment and reuse. 4 ed. New York: McGrawHill, 2002. 

VON SPERLING, M. Princípios de tratamento biológico de águas residuárias. Vol. 1: 

Introdução a qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. 3 ed. Belo Horizonte: UFMG, 

2005. 

 

Disciplina: LSB7904 - LIBRAS  

Período: Optativa 

Carga Horária: 36 horas-aula (2T) 

Pré-requisito: não há   

Ementa 

Desmistificação de idéias recebidas relativamente às línguas de sinais. A língua de 

sinais enquanto língua utilizada pela comunidade surda brasileira. Introdução à língua 

brasileira de sinais: usar a língua em contextos que exigem comunicação básica, como se 

apresentar, realizar perguntas, responder perguntas e dar informações sobre alguns aspectos 

pessoais (nome, endereço, telefone). Conhecer aspectos culturais específicos da comunidade 

surda brasileira.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

ALBRES, N. A. História da Língua Brasileira de Sinais em Campo Grande – MS. 

Disponível para download na página da Ediotra Arara Azul: http://www.editora-arara 

azul.com.br/pdf/artigo15.pdf  
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PIMENTA, N.; QUADROS, R. M. Curso de LIBRAS. Nível Básico I. 2006. 

LSBVídeo.  QUADROS, R. M. Série Estudos Surdos. Volume 1. Editora Arara Azul. 2006. 

Disponível para download na página da Ediotra Arara Azul: www.ediotra-arara-azul.com.br  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

QUADROS, R. M.; KARNOPP, L. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos.  Editora 

ARTMED. Porto Alegre. 2004. Capítulo 1.  

RAMOS, C. LIBRAS: A língua de sinais dos surdos brasileiros. Disponível para  download 

na página da Ediotra Arara Azul: http://www.editora-arara 

azul.com.br/pdf/artigo2.pdf SOUZA, R. Educação de Surdos e Língua de Sinais. Vol. 7, N° 2 

(2006). Disponível no  site http://143.106.58.55/revista/viewissue.php 

  

 

11.  METODOLOGIA DO ENSINO 

Conforme o Art. 11 das DCNs, “O Curso de Graduação em Medicina Veterinária deverá 

utilizar metodologias ativas e critérios para acompanhamento e avaliação do processo ensino-

aprendizagem e do próprio curso, bem como desenvolver instrumentos que verifiquem a 

estrutura, os processos e os resultados, em consonância com o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) e com a dinâmica curricular definida pela IES em que for 

implantado e desenvolvido”. Ainda, há que se considerar o Art. 6, do referido documento, que 

diz: “A formação do Médico Veterinário tem por objetivo dotar o profissional dos 

conhecimentos para desenvolver competências e habilidades gerais”; bem como ressalta que o 

PPC e matriz curricular devem “assegurar, também, a formação do profissional em suas áreas 

de atuação: saúde animal, saúde pública e saúde ambiental; clínica veterinária; medicina 

veterinária preventiva; inspeção e tecnologia de produtos de origem animal; zootecnia, 

produção e reprodução animal (Art. 7). 

Neste sentido, de acordo com as políticas de ensino, todo Projeto de Curso deve ser 

avaliado e reestruturado continuamente, envolvendo a comunidade acadêmica e a sociedade 

civil, de maneira a mantê-lo sempre atualizado e com seus conteúdos adequados. 

Constituem estratégias e ações sugeridas para a continuada adequação dos Projetos de 

Curso: 

Analisar o “feedback” dado pelos alunos egressos e empresas para as quais 

trabalham; 

Acompanhar a avaliação dos supervisores de estágio sempre que houver aluno do 

curso em programa de estágio; 

http://143.106.58.55/revista/viewissue.php
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Realizar reuniões com o Colegiado de Curso e NDE, buscando nas reuniões de 

final de semestre, avaliar as dificuldades enfrentadas pelos docentes em relação à 

estrutura e projeto do curso, possíveis necessidades de adequação do projeto às 

diretrizes legais, às políticas internas e às demandas apontadas pelo conselho 

empresarial e supervisores de estágio. 

Com a execução das ações acima citadas, são esperados os seguintes resultados: 

Identificação de oportunidades de estágios e de trabalhos; 

Adoção de posturas de docentes orientadores e/ou facilitadores em prol do alcance 

do objetivo estabelecido em cada disciplina e pelo curso; 

Minimização das sobreposições dos conteúdos programáticos quer em termos 

horizontais, quer verticais; 

Padronização dos planos de ensino para demonstrar que o curso sabe aplicar o 

conceito de organização no sentido macro e micro. 

O significado curricular de cada disciplina não pode resultar de uma apreciação isolada 

de seu conteúdo, mas do modo como se articulam as disciplinas em seu conjunto. Tal 

articulação é sempre tributária de uma sistematização filosófica mais abrangente, cujos 

princípios norteadores são necessários reconhecer. 

Dessa maneira, a inter- e multidisciplinaridade deve ser prioridade no curso de Medicina 

Veterinária. Considerando a necessidade de se adotar estratégias que permitam a 

operacionalização dessas metodologias e para que sejam desenvolvidas ações que promovam 

ambas, são sugeridas as seguintes estratégias e ações: 

Organizar e planejar a elaboração de projetos interdisciplinares no curso, a cada 

período; 

Organizar reuniões entre os professores do Curso de maneira a discutirem os 

desafios do profissional a ser formado pelo Curso e os problemas inerentes à 

função profissional estimulando a problemática que leva à inter- e 

multidisciplinaridade; 

Promover diversas estratégias que privilegiem o trabalho da equipe docente 

envolvendo professores de outros programas, possibilitando uma visão inter- e 

multidisciplinar das questões que envolvem os futuros profissionais. 

A partir dessas ações são esperados os seguintes resultados: 

Produtos de projetos inter- e multidisciplinares a serem divulgados em eventos 

no meio acadêmico e empresarial que expressem a aprendizagem global e 

integrada dos alunos; 
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Promoção do ensino problematizado que evidencie a construção nos alunos das 

competências necessárias à resolução dos problemas e às tomadas de decisão 

inerentes ao exercício profissional. 

Para que as demandas e resultados elencados sejam contemplados, é necessário um 

currículo inovador que admita uma prática pedagógica ética, crítica, reflexiva e transformadora, 

ultrapassando os limites do treinamento puramente técnico, para efetivamente alcançar a 

formação profissional com o perfil desejado. Ainda, conforme Souza, Iglesias e Pazin-Filho 

(2014) currículos inovadores devem buscar: (i) priorizar métodos ativos de ensino e 

aprendizado; (ii) definir o aprendizado baseado em resultados e competências, enfatizando 

aquisição de habilidades e atitudes tanto quanto do conhecimento; (iii) reduzir a quantidade de 

conteúdos factuais apresentando e provendo oportunidades de escolha, incluindo igualmente a 

integração vertical e horizontal das disciplinas e ambientes de ensino. 

Entre as principais características, os métodos inovadores de ensino-aprendizagem 

mostram claramente o movimento de migração do “ensinar” para o “aprender”, o desvio do 

foco do docente para o aluno, que assume a corresponsabilidade pelo seu aprendizado a 

valorização do aprender a aprender e o desenvolvimento da autonomia individual e das 

habilidades de comunicação. Para tal, as novas propostas educacionais privilegiam as 

metodologias ativas, participativas e problematizadoras de aprendizagem, o aprendizado 

integrado e em cenários diversos, incluindo aquele baseado na comunidade, que podem ser 

combinadas aos métodos tradicionais (SOUZA, IGLESIAS E PAZIN-FILHO, 2014). 

Algumas práticas pedagógicas devem ser privilegiadas no sentido de reforçar a formação 

do Médico Veterinário, tais como: 

Estudos de caso e situações-problema, relacionados aos temas da unidade 

curricular, procurando estabelecer relação entre teoria e prática; 

Visitas às empresas, objetivando garantir o desenvolvimento do discente e a sua 

inserção no mercado; 

Práticas de laboratório, reforçando a contextualização do conteúdo; 

Seminários e debates em diferentes cenários de aprendizagem, abordando temas 

atualizados e relevantes à sua atuação profissional; 

Exercícios de aplicação relacionados ao tema por meio dos quais os alunos 

exercitarão situações reais relacionadas à atividade produtiva; 

Aulas teóricas presenciais interativas, utilizando, também, ferramentas de 

Educação à Distância; 

Desenvolvimento de projetos fortalecendo a inter- e multidisciplinaridade. 
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Acredita-se, que com a aplicação dos itens apresentados no decorrer desta sessão, a 

relação entre a teoria e prática permitirá fortalecer o conjunto de elementos norteadores da 

aquisição de conhecimentos e habilidades, necessários à concepção e a prática da profissão. 

Estes norteadores resultarão em um profissional eclético, crítico, criativo e preparado para a 

solução das diversas situações requeridas em seu campo de atuação. Assim, a dinâmica de oferta 

de aulas práticas para cada disciplina da matriz curricular deverá estar contemplada em cada 

plano das disciplinas, sendo estas de responsabilidade do professor e com o acompanhamento 

do setor pedagógico. Ainda, a formação do profissional de Medicina Veterinária e a necessidade 

de saber fazer para melhor atender os objetivos que o perfil profissional requer, o planejamento 

de atividades práticas, nas suas diversas modalidades que contemplem a maior carga horária 

possível de cada disciplina do curso segundo suas características, considerando: (i) a estrutura 

existente da instituição que deverá possibilitar, por meio de seus laboratórios didáticos, de 

pesquisa e de produção, a execução das atividades práticas previstas no plano de ensino; (ii) 

que o Colegiado do Curso ou órgão superior competente poderá normatizar por meio de 

resolução a programação e execução das atividades teóricas e práticas do currículo; e (iii) que 

os trabalhos de pesquisa, extensão, viagens técnicas, trabalho de curso, atividades 

complementares e estágios curriculares (todas curriculares e obrigatórias) serão indispensáveis 

ao cumprimento das atividades práticas programadas. 

 

12. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Em consonância com as DCNs, ao que tange a formação do Médico Veterinário e as 

metodologias adotadas neste processo (Item 11), a implantação e desenvolvimento, tanto do 

PPC quanto da matriz curricular apresentada, deverão ser acompanhadas e permanentemente 

avaliadas, a fim de permitir os ajustes que se fizerem necessários ao seu aperfeiçoamento. Neste 

sentido, as avaliações dos alunos deverão basear-se nas competências, habilidades e conteúdos 

curriculares desenvolvidos tendo como referência as DCNs. Para tanto, o Curso de Graduação 

em Medicina Veterinária deverá utilizar metodologias e critérios para acompanhamento e 

avaliação do processo ensino-aprendizagem e do próprio curso, em consonância com o sistema 

de avaliação e a dinâmica curricular definido pela IES à qual pertence. 

Como descrito no item 11, algumas práticas pedagógicas devem ser privilegiadas no 

sentido de reforçar a formação do Médico Veterinário, vislumbrando e permitindo a 

consolidação, não apenas, das habilidades técnicas, mas também das habilidades e 

competências gerais e específicas propostas. Desta forma, o processo avaliativo da metodologia 

de ensino-aprendizagem deve ser constituído de diferentes instrumentos, tanto quantitativos 
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quanto qualitativos. Neste sentido, caberá ao NDE e Colegiado de Curso orientar os docentes 

no sentido da utilização de instrumentos de avaliação somativas (avaliações teóricas, práticas, 

estudos de caso, problematizações e discussões, e elaborações de projetos, entre outros), além 

dos formativos (avaliações periódicas referentes à participação nas atividades de ensino-

aprendizagem propostas, pontualidade, assiduidade, respeito, pró-atividade, respostas aos 

problemas, entre outros), respeitando ao que concerne a avaliação discente descrito na 

Resolução 17/1997 do CUn UFSC (Anexo 7). 

Assim, em conformidade com o Art. 69 da referida Resolução, a verificação do 

rendimento escolar compreenderá o aproveitamento nos estudos (instrumentos formativos e 

somativos) associados à frequência, os quais deverão ser atingidos conjuntamente. O 

acompanhamento e registro do rendimento será realizado por disciplina ou módulo de 

conhecimento, em conformidade com a matriz curricular proposta, de forma progressiva à 

medida que as atividades curriculares são desenvolvidas em cada período letivo e previstos nos 

planos de ensino (Art. 70 da Resolução nº 017/CUn/97). No entanto, a avaliação deve primar 

tanto pela formação técnica quanto pelo desenvolvimento das habilidades e competências. A 

verificação de frequência deverá observar o disposto no parágrafo 2 do Art. 69, sendo 

obrigatória a frequência às atividades correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado 

o aluno que não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das mesmas. Para 

fins de aprovação, a nota mínima, a ser obtida, para aprovação deverá ser 6,00 (seis vírgula 

zero), associada a supracitada frequência de 75% (denominada Frequência Suficiente 

(Resolução 17/1997 do CUn UFSC - Anexo 7). Contudo, ao estudante que obtenha FS e média 

final nos processos avaliativos semestrais entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito 

a uma nova avaliação no final do semestre, exceto nas disciplinas que envolvam Estágio 

Curricular, Prática de Ensino e Trabalho de Conclusão do Curso ou equivalente, ou disciplinas 

de caráter prático que envolvam atividades de laboratório ou clínica. Nestes casos, a 

possibilidade de nova avaliação ser ficará a critério do respectivo Departamento de Ensino, 

devendo ser aprovada e homologada pelo Colegiado do Curso (o parágrafo 2º do Art. 70 da 

Resolução nº 017/CUn/97 - Anexo 7). 

Com a finalidade de garantir suporte, bem como o pleno desenvolvimento dos processos 

de ensino-aprendizagem a UFSC desenvolve os programas de monitoria em diversas 

modalidades, além do Programa Institucional de Apoio Pedagógico (PIAPE), vinculado a 

Coordenadoria de Avaliação e Apoio Pedagógico (CAAP) da PROGRAD (Resolução  

133/CUn/2019 – Anexo 36, em atendimento ao Decreto 7.234/2010 que institui o Programa 

Nacional de Assistência Estudantil – PNAES – Anexo 37). O PIAPE visa, além de atender as 
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necessidades de aprendizagem dos estudantes, ampliar as condições de permanência na 

educação superior pública federal, desenvolvendo ações de apoio pedagógico, a qualidade dos 

processos de formação dos estudantes nos cursos de graduação, proporcionando-lhes condições 

pedagógicas que atendam às suas necessidades de aprendizagem e contribuam para que 

obtenham um melhor desempenho acadêmico. Este é um programa desenvolvido nos cinco 

campi da UFSC, englobando diversas estratégias (grupos de aprendizagem, atendimentos de 

orientação pedagógica e oficinas), ministradas por tutores com formação específica na área de 

atuação, sob a supervisão de professor ou técnico-administrativo em Educação da UFSC com 

formação compatível. 

 

13. POLÍTICA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 

Para a integralização do curso, os estudantes que atingirem o prazo máximo estabelecido 

pelo PPC e a matriz curricular do curso (prazo máximo para conclusão são 16 semestres 

letivos), embasados na Resolução 17/Cun/1997 (Seção VI Da Recusa de Matrícula, Subseção I 

Por Jubilação, Artigos 62 e 63,  Anexo 7), o Colegiado do Curso definiu os critérios a serem 

aplicados quando verificada esta situação (Ata referência 01/2020 do Colegiado de Curso – 

Anexo 38). 

Para efeito de estabelecimento de critérios a serem considerados na avaliação das 

situações em que o estudante não concluirá o curso no prazo máximo previsto (Resolução 

001/2020 Colegiado de Curso – Anexo 39), sendo estes: 

Se o estudante ingressou por transferência, considerando se o prazo para 

integralização curricular previsto nos artigos 104 a 106 da Resolução 

17/Cun/1997; 

Se o estudante foi comprovadamente prejudicado por alterações no currículo do 

curso, como alterações na grade de horários ou alterações de pré-requisitos, 

ocorridos no interstício entre seu ingresso na Instituição e o momento da 

solicitação de prorrogação do prazo de integralização curricular; 

Se o estudante cursou disciplinas em semestres de interstício de "verão" ou de 

"inverno", visto que semestres cursados nas férias são considerados para o 

cálculo do Prazo de Integralização Curricular (PDIC), mesmo que seja 

cursada apenas uma disciplina; 

Se o estudante ingressou na primeira fase, por meio de Vestibular ou SISU, após 15 

dias de início do semestre letivo, dificultando o acompanhamento da 
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disciplina, e por conseguinte, resultando em reprovações e dificuldade na 

matrícula em disciplinas posteriores; 

Se o estudante concluiu todas as disciplinas até o semestre previsto para a 

integralização curricular, faltando apenas o estágio curricular obrigatório; 

Se o estudante tem reprovações por FI nos três últimos semestres cursados; 

O estudante que enquadrar-se em um ou mais dos critérios listados, deverá requerer a 

prorrogação de prazo via Secretaria Acadêmica, devendo: 

Anexar ao processo justificativa fundamentada com documentos comprobatórios 

até, no máximo, o término do semestre que antecede o prazo máximo para 

integralização de seu currículo. Requerimentos justificados por questões 

pessoais ou de força maior serão avaliados individualmente e isoladamente; 

Ao estudante caberá verificar seus prazos de integralização curricular.  

O processo será encaminhado ao presidente do Colegiado do Curso, que designará 

relatoria cujo parecer será apreciado em reunião do Colegiado do Curso. 

 Casos omissos serão avaliados pelo Colegiado do Curso. 

 

14. POLÍTICAS PARA INDISSOCIABILIDADE ENTRE ENSINO, PESQUISA E 

EXTESÃO 

Segundo o artigo Art. 207 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, as 

universidades obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Diante deste pressuposto, os componentes curriculares desenvolvidos para a formação do 

Médico Veterinário pela UFSC atendem à este princípio constitucional por possuir 

características que integram a geração e apropriação do conhecimento (ensino) a partir dos 

componentes curriculares em disciplinas obrigatórias e optativas; à produção do conhecimento 

científico por meio do incentivo à pesquisa, atuando como ferramenta para o pleno 

prolongamento da atividade de ensino (atividades complementares, projetos de pesquisa e 

trabalho de conclusão de curso); bem como o amplo compartilhamento desse conhecimento 

(extensão), a partir da vinculação das atividades extensionistas às de formação e às de produção 

de conhecimento. Este último componente permitirá a ampliação do conhecimento e 

experiências pelos acadêmicos, possibilitando aos mesmos a adequação social do conhecimento 

e da tecnologia já aprendidas em busca de soluções adequadas aos contextos de atuação 

propostos nas práticas de extensão, promovendo o desenvolvimento social e dotando-os de 

formação de cidadã.  
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Para que a interação ensino-pesquisa-extensão ocorra, a estrutura administrativa da 

universidade, por meio de suas Pró-Reitorias com políticas próprias possibilitam o 

assessoramento em atividades formativas nas diferentes modalidades.  

Como iniciativa para a consolidação do princípio da indissociabilidade entre Ensino, 

Pesquisa e Extensão, desde o ano 2000 a UFSC promove a Semana de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (SEPEX), considerado um dos maiores eventos de divulgação científica de Santa 

Catarina. O encontro reúne trabalhos desenvolvidos na Universidade em uma mostra científica 

aberta ao público, fruto de projetos nas áreas de comunicação, cultura, educação, tecnologia, 

ambiente, trabalho, direitos humanos e saúde. São também realizados durante a SEPEX 

minicursos abertos à comunidade, palestras e eventos paralelos, como o Seminário de Iniciação 

Científica. No âmbito local, destacam-se a Semana Acadêmica de Medicina Veterinária, que 

permite a aproximação do cotidiano acadêmico com a rotina profissional, estimulando o debate 

científico por meio da apresentação de resumos relativos às atividades de pesquisa, extensão e 

relatos de caso. Ainda, as atividades desenvolvidas pelos grupos de estudo nas diversas áreas 

de atuação da Medicina Veterinária estimulam a discussão científica e propiciam a participação 

de acadêmicos, profissionais formados e docentes, estimulando a formação continuada. 

 

15. ESTRUTURA DO CURSO 

 

15.1 Recursos Humanos 

Atualmente, o quadro de professores do Centro de Ciências Rurais atuantes no curso de 

Medicina Veterinária é composto de 42 profissionais com formação em Medicina Veterinária 

(19), Ciências Biológicas e da Saúde (13), Ciências Humanas, Sociais e Exatas (6), Agronomia 

(2) e Zootecnia (2), Todos os docentes possuem regime integral com título de doutorado e 

dedicação exclusiva. Esta pluralidade na formação permite o caráter inter- e multidisciplinar na 

formação dos estudantes. Entretanto, é pertinente salientar que, infelizmente, ainda existem 

áreas específicas da formação do Médico Veterinário sem a cobertura de um docente específico, 

como a Patologia Animal, Doenças das Aves Domésticas, Toxicologia e Medicina de Animais 

Selvagens e Exóticos. Neste sentido, ressalta-se a necessidade de contratação de docentes que 

venham a ocupar estas lacunas. Ainda, diversas áreas importantes e que demandam alta 

atividade docente, como as Clínicas de Grandes e Pequenos Animais (o que inclui diversos 

temas correlatos), assim como as áreas de Zootecnia e Produção Animal, e Inspeção e 

Tecnologia de Produtos de Origem Animal demandam a presença de mais docentes ao curso. 

Reforça estas demandas a implantação de novos cursos no Centro, como o curso de Medicina, 
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na qual a nomeação dos mesmos tem ocorrido e sua alocação tem sido realizada em áreas de 

conhecimento que não demandam a formação em Medicina Veterinária para sua ministração. 

 

15.2 Infraestrutura 

A infraestrutura disponível no campus para dar suporte ao Curso de Medicina Veterinária 

constitui-se de espaços para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

alocados na sede do centro de Ciências Rurais, bem como no Centro de Educação Profissional 

(CEDUP). Entretanto, cabe ressaltar novamente, que conforme as DCNs é extremamente 

urgente a consolidação física de um Hospital Veterinário, assim como a aquisição da Fazenda 

Escola. 

A área sede do Centro de Ciência Rurais totaliza 240.000 metros quadrados, onde estão 

duas edificações verticais (CBS01 e CBS02, este segundo em fase final de construção), três 

casas de vegetação, um galpão de maquinário e viveiros de mudas. Localizada na localidade de 

“Imbuia Direita” no km 3 da Rodovia Ulysses Gaboardi. O CBS01 possui aproximadamente 

5.000 metros quadrados (concluído em maio de 2010), onde localizam-se um auditório com 

180 lugares; a Biblioteca Setorial; salas para Entidades Estudantis: Centros Acadêmicos, PET, 

Empresa Júnior; 17 salas para professores; 10 salas para Setores Administrativos; 8 salas de 

aula (com 50 lugares); 1 sala de aula da pós-graduação (com 25 lugares); 1 sala de 

videoconferência; e 15 laboratórios, incluindo o Laboratório de apoio à Graduação (“Labgrad” 

com 15 netbooks). 

O Governo do Estado de Santa Catarina firmou em 2014 um termo de cessão com a UFSC 

para o uso compartilhado do CEDUP até 2028, porém com expectativa de prorrogação deste 

prazo caso seja de interesse das Instituições. O CEDUP conta com uma área construída de 5.000 

m2, onde estão alocadas oito salas de aulas equipadas com aparelhos de projeção multimídia, 

auditório com capacidade para 172 pessoas, espaço amplo para implantação de biblioteca, setor 

administrativo, sala de reuniões, quatro salas de professores, quatro salas de técnicos e 10 

laboratórios e a parte da Clínica Escola Veterinária. 

Assim, constituem a infraestrutura atual para a formação dos estudantes: 

 

ESPAÇOS ALOCADOS NO CEDUP 

Laboratório de Anatomia Veterinária: Este laboratório conta com uma sala de aula prática 

com 120 m2 e uma sala de preparação de materiais com 90 m2. Está equipado com sistema de 

exaustão e ventilação forçada, oito mesas para necropsia com cuba em aço inox, dois carros-

leito para transporte de cadáver fabricados em aço inox, 32 banquetas em aço inox com tampo 
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quadrado, oito mesas auxiliares em aço inox suspensas, uma esmerilhadeira - 1010W, um torno 

de bancada - tipo morsa, uma serra tico-tico manual - 450 W, uma furadeira de impacto 3/8, 

três freezers horizontais de duas portas, duas bombas de vácuo e compressor de ar, um fogão 

industrial com quatro queimadores, uma serra de fita para corte de ossos, quatro cubas de 

alvenaria com tampa em aço inox, uma talha para suspensão do material da cubas; seis carros-

cubas em plástico, seis calhas cirúrgicas em aço inox, uma lupa de bancada, uma tela de 

projeção, um negatoscópio, instrumental cirúrgico. Acervo completo (contemplando todos os 

sistemas orgânicos) composto por material seco (esqueletos completos e ossos individuais) e 

material preservado em soluções fixadoras (peças anatômicas e cadáveres inteiros) de animais 

domésticos e selvagens. 

 

Laboratório de Histopatologia: A sala para processamento e análise de lâminas está equipada 

com três microscópios com sistema de captura de imagem e projeção (marca/modelo: 

Leica/DM500), um histotécnico (marca: Oma), um micrótomo manual (marca: Leica), um 

micrótomo semiautomático (marca: Leica), três estufas digitais microprocessadas para secagem 

e esterilização de materiais com capacidade para 85 L (marca/modelo: Sterilifer/Sx 1.3), dois 

banhos-maria histológicos (marca: Oma), um dispensador de parafina (marca: Oma), uma 

central inclusora de parafina (marca: Lupetec),  três agitadores magnéticos com aquecimento 

(marca/modelo: Warmnest/HJ-4), um agitador de tubos (marca/modelo: Warmnest/Vx-38), 

uma balança semi-analítica com capacidade para 3,2 kg (marca/modelo: Bel/S3102), uma 

balança analítica eletrônica (marca/modelo: Bel/MARK M214A), uma capela de exaustão de 

gases (marca/modelo: Oxicam), dois microscópios biológicos binoculares (marca/modelo: 

Olympus/Cx22), um forno de micro-ondas (marca: Midea),  dois arquivos para 

armazenamentos de lâminas e cassetes. 

 

Laboratório de Patologia Animal (LABOPAVE): Este laboratório conta com uma sala de 

necropsia de 200 m2 e uma sala para processamento e análise de lâminas de 50 m2. A sala de 

necropsia está equipada com três freezers horizontais (marca: Cônsul; capacidade: 519 L), 

quatro mesas de necropsia fabricadas em aço inox (alt.x comp.x larg.: 90x200x70cm), dois 

carros-leito para transporte de cadáveres, uma serra fita para corte de ossos, uma serra tico-tico 

manual, uma cabine de segurança biológica, Classe II, B2 (marca: BioGreen), um pHgametro 

de bancada microprocessado (marca/modelo: Digimed/DM-22). 
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Laboratório Clínico Veterinário (LACLIN): Este laboratório conta com 60 m2 e bancadas 

de alvenaria com tampo em granito. Está equipado com: um agitador magnético com 

aquecimento (marca/modelo: Warmnest/HJ-4), um agitador de tubos (marca/modelo: 

Warmnest/Vx-38), 20 microscópios biológicos binoculares (marca/modelo: Olympus/Cx22), 

uma centrífuga elétrica para 24 tubos de 15 ml (marca/modelo: Daiki/ DT 4500), um 

refrigerador duplex, um freezer, um analisador hematológico veterinário (marca/modelo: 

Mindray/BC 2800Vet), um analisador bioquímico automático de bancada (marca/modelo: 

Mindray/BS-120), um leitor de tiras urinárias, uma centrífuga para microhematócrito, um 

espectrofotômetro faixa 190 a 1100 nm para cubetas de 10 mm (marca: Instrutherm). 

 

Laboratório de Doenças Parasitárias dos Animais (LADOPA): Este laboratório conta com 

60 m2 e bancadas de alvenaria com tampo em granito. Este laboratório está equipado com 

estereomicroscópios, microscópios biológicos binoculares, duas geladeiras duplex, balança 

semi-analítica, balança analítica eletrônica, um forno de micro-ondas, um sistema para 

destilação de água, duas câmaras incubadoras B.O.D, estufa de secagem e esterilização de 

material, câmara de fluxo laminar com lâmpada UV, agitador de bancada "shaker" para cultivo 

de fungos em meio líquido. 

 

Laboratório de Clínica e Imagem de Pequenos Animais (LACIPA): Esta área conta com 

270 m2 e está destinada para o atendimento clínico de pequenos animais para fins de ensino e 

pesquisa na graduação e pós-graduação. Conta com recepção, consultórios, ambulatórios, sala 

de ultrassonografia, sala de radiografia e interpretação de laudos. 

 

Laboratório de Técnica cirúrgica (LATEC): Esta área conta com 400 m2 e está destinada ao 

ensino e pesquisa na área de cirurgia e anestesia do curso de Medicina Veterinária. Possui um 

bloco cirúrgico com dois vestiários (feminino e masculino), dois roupeiros de aço com 16 

portas, sala de paramentação cirúrgica com um lavabo que inclui torneiras de acionamento 

manual e pia, duas mesas de procedimento em inox. Uma sala cirúrgica com três mesas 

pantográficas  com calhas articuláveis em inox, três focos cirúrgicos auxiliares, três mesas para 

instrumental em inox, duas macas com carrinho em inox, dois aparelhos de anestesia inalatória, 

três carros para cilindro de oxigênio de 50 litros, três cilindros de oxigênio medicinal de 50 

litros, dois bisturis elétricos monopolares, três aspiradores cirúrgicos portáteis, quatro 

laringoscópios, três monitores multiparâmetros veterinário, três bombas de infusão de seringa 

e três bombas de infusão de equipo, três suportes móveis para soro em aço inoxidável, altura 
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regulável, pés com capas protetoras e capacidade de dois frascos de soro uma bancada com 

cobertura em inox e uma em mármore, três carros em aço inox para curativo, um negatoscópio 

de corpo duplo, três colchões térmicos veterinário com proteção anti-chama e controlador de 

temperatura, um computador e um telefone, um aparelho de ar condicionado quente e frio, 

12.000 BTU Split. Uma sala pós-operatória contendo um carro aço inox para curativo com 

gabinete, duas mesa de procedimentos em inox, um canil em aço inoxidável contendo três 

módulos sobrepostos sendo 1 grande e 2 triplos, somando a capacidade total de 8 animais e 

bandeja inferiores removíveis, um suporte móvel para soro em aço inoxidável, altura regulável, 

pés com capas protetoras e capacidade de dois frascos de soro, um aparelho de ar condicionado 

quente e frio, 12.000 BTU Split, secador/soprador de pedestal para animais com 3 temperaturas 

e soprador com 1 velocidade fria, dois armários vitrine, um gabinete de arquivos com 4 gavetas, 

um berço em aço. Uma sala de esterilização contendo uma autoclave vertical hospitalar de 137 

litros, uma estufa de 60 litros, uma secadora radiográfica, duas lavadoras ultrassônicas, duas 

seladoras de grau cirúrgico, uma mesa de montagem em mdf, um gabinete com 16 portas, um 

ármario com bancada em mdf, instrumentais cirúrgicos diversos e dois aparelhos de criocirurgia 

de 500ml, e um aparelho de ar condicionado quente e frio, 12.000 BTU Split. Sala de estoque 

e distribuição de materiais estéreis, contendo uma bancada com cobertura em inox, prateleiras 

em mdf, uma mesa de procedimento em inox e um carro em aço inox para curativo. A lavanderia 

possui uma lavadora de roupas convencional de 15 kg, com tambor vertical, uma mesa de 

preparo de materiais em mdf e um aparelho de ar condicionado quente e frio, 12.000 BTU Split. 

Laboratório de Atendimento de Animais Selvagens e Exóticos (LAASE): O laboratório de 

aproximadamente 60m², conta com bancadas de alvenaria cobertas por mármore, armário de 

insumos, negatoscópio, balança, estante de metal e suportes de alimínio para fluidoterapia. 

Possui equipamentos para contenção física (puçás e toalhas), afastadores de bochechas e 

abridores de bico. Este laboratório ainda encontra-se em fase de implantação, carecendo de 

gaiolas para internação e outros equipamentos inerentes ao atendimento de animais selvagens 

e exóticos. 

 

Laboratório de Tecnologia de Alimentos: O laboratório de aproximadamente 60m²conta com 

analisador de proteínas em alimentos, Embutideira,  Fogão industrial (2), Freezer, Mesas e 

Bancadas de mármore para fabricação de alimentos,  Misturador, Misturador de carnes, 

Modelador de espetinho/kafta, Modelador/forma de hambúrguer, Moedor de carne elétrico, 

pHgâmetro de bancada, Refrigerador comercial, Utensílios de cozinha (frigideiras, panelas, 

talheres, facas, afiadores, louças, luvas de aço).  
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Laboratório de Doenças Infecciosas dos Animais: Micropipeta multicanal manual 12 canais 

vol 5-50 microlitros; Agitador magnético com aquecimento; Freezer vertical 200 a 300 litros; 

Micropipeta multicanal - micropipeta multicanal; Estufa para cultura bacteriológica; Balança 

analítica eletrônica calibração automática; Forno de microondas - forno de micro-ondas; 

Centrífuga clínica para rotina laboratorial; Autoclave horizontal digital 40 a 50 litros; Aparelho 

cultura anaeróbica; Micropipeta monocanal - volume variável de 1.000 a 10.000 microlitros; 

Pipetador motorizado tipo aid de 0,1 a 100 ml; Refrigerador duplex frost free; Micropipeta - 

tipo monocanal ; Micropipeta - tipo monocanal; Autoclave - autoclave horizontal em inox. 

 

ESPAÇOS ALOCADOS NA EDIFICAÇÃO CBS01 

Laboratório de Microscopia: Área: 80 m2. Equipamentos: contadores de células, contadores 

de colônia, incubadora BOD, estufa bacteriológica, incubadora de ovos, ultrafreezer -80ºC, 

botijão criogênico, máquina para fabricação de gelo, cabine de segurança biológica classe II, 

minicentrífuga e equipamentos de suporte laboratorial. 

 

Laboratório de Microbiologia Veterinária: Este laboratório conta com 60 m2 e bancadas de 

alvenaria com tampo em granito. Está equipado com 20 microscópios biológicos binoculares, 

micropipetas, contadores de células, 10 estereomicroscópios, uma incubadora B.O.D com 

controle de fotoperíodo (marca/modelo: Lucadema/Luca-162/04), uma estufa para secagem e 

esterilização de materiais com capacidade para 81 L (marca/modelo: Fanem/515/3A), 

autoclave, estufa bacteriológica, balança de precisão, banho-maria digital, contadores de 

colônia, forno de micro-ondas, balança semi-analítica, um ultrafreezer vertical -80 ºC 374 L 

(marca/modelo: ColdLab/CL374-86V), um pHgametro de bancada microprocessado 

(marca/modelo: Digimed/DM-22), uma cabine de segurança biológica, Classe II, B2 (marca: 

BioGreen), um refrigerador. 

 

Laboratório de Fisiologia e Reprodução Animal (LAFRA): Este laboratório conta com 80 

m2 e bancadas de alvenaria com tampo em granito. Está equipado com um forno de micro-

ondas (marca: Eletrolux),  três freezers -20oC, um refrigerador, uma capela de fluxo laminar 

horizontal, B2, Classe II (marca/modelo: Becner/EAB-G), uma capela de fluxo laminar 

horizontal, B2 (marca/modelo: Esco/BSC), uma incubadora de CO2 com sistema de desinfecção 

UV (marca/modelo: LaboVen/l212), uma incubadora de acrílico (marca/modelo: CBS 

Scientific/M-312), uma capela de exaustão de gases (marca: Oxicamp), um ultrafreezer vertical 
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-80 ºC 374 L (marca/modelo: ColdLab/CL374-86V), um microscópio com sistema de captura 

de imagem e projeção (marca/modelo: Leica/DM500), uma estufa digital microprocessada para 

secagem e esterilização de materiais com capacidade para 85 L (marca/modelo: Sterilifer/Sx 

1.3), uma estufa para secagem e esterilização de materiais com capacidade para 81 L 

(marca/modelo: Fanem/515/3A), dois banhos ultrassônicos 3,8 L (marca/modelo: Unique/USC 

1600A), dois agitadores magnéticos com aquecimento (marca/modelo: Warmnest/HJ-4), dois 

agitadores de tubos (marca/modelo: Warmnest/Vx-38), uma balança semi-analítica com 

capacidade para 3,2 kg (marca/modelo: Bel/S3102), duas balanças analíticas eletrônicas 

(marca/modelo: Bel/MARK M214A), um autoclave horizontal digital 40 litros 

(marca/modelo:Digitale/SS), dois pHgametros de bancada microprocessados (marca/modelo: 

Digimed/DM-22), uma bomba de vácuo (marca/modelo: Solab/SL-60), um microscópio 

invertido trinocular com sistema de fotodocumentação (marca/modelo: Nikon/TS 100-F), 10 

estereomicroscópios binoculares com base diascópica (marca/modelo: Leica/ S6E), um 

estereomicroscópio trinocular com base diascópica equipado com sistema de fotodocumentação 

(marca/modelo: Tecnival/CGA6745TRI), cinco microscópios biológicos binoculares 

(marca/modelo: Olympus/Cx22), duas platinas aquecedoras para microscópio, uma placa 

aquecedora digital programável (marca/modelo: TK/500), dois banhos-maria digitais 

(marca/modelo: Solab/SL 150/22), duas centrífugas elétricas para 24 tubos de 15 ml 

(marca/modelo: Daiki/ DT 4500), um termociclador para PCR em Tempo Real (marca/modelo: 

Agilent Technologies/Stratagene Mx3005P), um termociclador com gradiente de temperatura 

(marca/modelo: Appleid Biosystems/Veriti 9902), duas fontes para eletroforese 

(marca/modelo: Permatron/F1000), três cubas horizontais para eletroforese (marca/modelo: 

Loccus Biotecnologia/ LCH 192), um sistema para fotodocumentação de géis (marca/modelo: 

Loccus Biotecnologia/ L.PIX LTB-21x26HE), um fotodocumentador para membranas 

(marca/modelo: Loccus Biotecnologia/L-PIX CHEMI EXPRESS), um espectrofotômetro para 

microvolumes (marca/modelo: GE/NanoVue Plus), uma centrífuga refrigerada (marca/modelo: 

Hettich/Mikro 200r), uma máquina para fabricação de gelo em escamas (marca/modelo: 

Hexicryo/Cryo-40EN), uma leitora de microplacas (marca/modelo: Molecular 

Devices/Spectramax 190), uma minicentrífuga para microtubos (marca/modelo: 

Ministar/Minitube), dois conjuntos de pipetadores (Marca: Gilson), um conjunto de pipetadores 

(marca: Eppendorf), um equipamento de ultrassonografia equipado com doppler colorido 3D, 

guia vaginal para aspiração folicular, trandutor linear transretal, transdutor endocavitário e 

transdutor convexo abdominal (marca/modelo: Mindray/M5 Vet), dois botijões criogênicos 

com capacidade para 30 litros.   
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Laboratório de Biotecnologia e Genética: Este laboratório conta com 60 m2 e bancadas de 

alvenaria com tampo em granito. Está equipado com um microscópio de fluorescência com 

DIC, campo escuro e sistema de fotodocumentação (marca/modelo: Olympus/BX53), um 

aparelho de água ultrapura Mili-Q com reservatório para água tipo 2 (marca/modelo: 

Millipore/Integral 15), uma cabine de segurança biológica (marca: BSTEC), uma capela de 

exaustão de gases (marca: Oxicamp), um ultrafreezer vertical -80 ºC 374 L (marca/modelo: 

ColdLab/CL374-86V), dois freezers -20 oC, três refrigeradores, um forno de micro-ondas 

(marca: Eletrolux), um termociclador com gradiente de temperatura (marca/modelo: Appleid 

Biosystems/Veriti 9902), um termociclador com gradiente de temperatura (marca/modelo: 

Longgene/A300), uma fonte para eletroforese (marca/modelo: BioRad/PowerPac), duas cubas 

horizontais para eletroforese (marca/modelo: Loccus Biotecnologia/ LCH 192), uma cuba 

vertical para eletroforese (marca/modelo: TVS1400), um sistema para fotodocumentação de 

géis (marca/modelo: Loccus Biotecnologia/ L.PIX LTB-21x26HE), uma microcentrífuga 

refrigerada (marca/modelo: Sigma/1-14K), um estereomicroscópio trinocular com base 

diascópica equipado com sistema de fotodocumentação (marca/modelo: 

Tecnival/CGA6745TRI), 10 estereomicroscópios (marca: Bel), três microscópios biológicos 

binoculares (marca/modelo: Olympus/Cx22), dois banhos-maria digitais (marca/modelo: 

Solab/SL 150/22), dois agitadores magnéticos com aquecimento, um agitador de tubos, um 

balança semi-analítica com capacidade para 3,2 kg, duas balanças analíticas eletrônicas, dois 

pHgametros de bancada microprocessados (marca/modelo: Bel/W3B), uma bomba de vácuo, 

uma incubadora B.O.D com controle de fotoperíodo (marca/modelo: Lucadema/Luca-162/04), 

duas estufas para secagem e esterilização de materiais com capacidade para 81 L 

(marca/modelo: Fanem/515/3A).  

 

Laboratório de Biologia Celular e Embriologia - Este laboratório conta com 65 m2 e 

bancadas de alvenaria com tampo em granito. Está equipado com uma centrífuga para 

microtubos de 1,5 ml – 2mL, 27 microscópios biológicos binoculares (marca/modelo: 

Olympus/Cx22), estereomicroscópios, agitador magnético, chapa de aquecimento, estufa para 

secagem e esterilização de vidraria, espectrofotômetro com UV, dois banhos-maria digitais, 

duas geladeiras duplex, uma câmara incubadora B.O.D, uma câmara de fluxo laminar, balança 

semi-analítica, duas balanças analíticas eletrônicas, pHgametro.  
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16. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  

A avaliação do curso deve ser vista como uma ferramenta construtiva que contribui para 

melhorias e inovações, e que permite identificar possibilidades, orientar, justificar, escolher e 

tomar decisões no âmbito da vida acadêmica de estudante, professores e servidores técnico-

administrativos. Operacionalmente, a avaliação do Curso de Medicina Veterinária dar-se-á em 

quatro dimensões: 

1. Avaliação interna: realizada através de atividades organizadas pelo NDE, com a 

participação dos docentes do curso. Estas atividades objetivam identificar tendências de 

conhecimento, áreas de atuação, desempenho acadêmico-profissional dos egressos, atualização, 

conceitos, conteúdos e demandas de disciplinas, além de necessidades de recursos humanos e 

de material. 

2. Avaliação externa: esta será composta pelos mecanismos de avaliação do MEC, 

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

por meio do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes): 

- Avaliação do Curso: realizada sistematicamente pelos avaliadores, com visitas in 

loco, para verificar as condições de ensino; 

- Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade): avalia o rendimento dos 

concluintes dos cursos de graduação, em relação do desenvolvimento de 

competências previstas nas DCN do curso. 

3. Avaliação institucional: baseada no levantamento de indicadores de desempenho da 

instituição em diferentes dimensões. Os resultados podem subsidiar o dimensionamento do 

nível de satisfação dos docentes, discentes e servidores técnico-administrativos com o trabalho 

e envolvimento no âmbito do curso. Este processo é conduzido pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da UFSC. 

4. Avaliação do Projeto Pedagógico do Curso: deverá considerar os objetivos, 

habilidades e competências previstos nas DCN e será realizada permanentemente pelo NDE, 

que acompanhará tanto a  implantação do novo currículo quanto observar se os seus objetivos 

estão sendo alcançados. 
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18. ANEXOS 

Anexo 1 Portaria MEC 766 2017 reconhecimento do curso 

Anexo 2 Portaria MEC 111 2021 renovação do reconhecimento 

Anexo 3A Ata 10.2021 NDE 

Anexo 3B Ata 09.2021 CCGMV 

Anexo 3C Ata Conselho do Centro de Ciências Rurais 

Anexo 4 Resolução MEC 02 2007 carga horária mínima e tempo integralização 

Anexo 5 Resolução Normativa 001 2020 do Colegiado do Curso de Medicina Veterinária 

Anexo 6 Resolução CNE MEC 03 2019 

Anexo 7 Resoçução 17 1997 CUn UFSC 

Anexo 8 Regimento Interno do CGMV UFSC 

Anexo 9 Portaria CCR 15 2021 Composição CCGMV 

Anexo 10 Resolução CONAES 01 2010 regulamenta NDE 

Anexo 11 Portaria Prograd UFSC 233 2010 institui NDE nos cursos 

Anexo 12 Portaria CCR 38 2021 composição NDE MedVet 

Anexo 13 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 

Anexo 14 Resolução Normativa CUn UFSC 73 2016 regulamenta os estágios curriculares 

Anexo 15 Regimento Curricular Estágio Obrigatório 

Anexo 16 Portaria CCR  109 2020 composição comissão de estágios CGMV 

Anexo 17 Resolução CGRAD CEx 01 2020 Curricularização da Extensão UFSC 

Anexo 18 Portaria CCR 110 2020 coordenação e comissão extensão CGMV 

Anexo 19 Portaria CCR  43 2021 comissão de avaliação de atividades complementares CGMV 

Anexo 20 Lei 13005 2014 PNE 2014 2024 

Anexo 21 Resolução CES CNE MEC 07 2018 

Anexo 22 Portaria MS 2.488 2011 

Anexo 23 Parecer CNE CES 105 2002 

Anexo 24 Lei nº 5.517 1968 regulamenta a profissão de médico veterinário 

Anexo 25 Portaria Normativa  MEC 09 2017 

Anexo 26 Resolução Normativa CUn UFSC 52 2015 Ações afirmativas 

Anexo 27 Portaria MEC 2117 2019 dispõem horas EAD 

Anexo 28 Regimento Trabalho de Conclusão de Curso 

Anexo 29 Resolução CNE MEC 01 2004 relações interétnicas raciais 

Anexo 30 Resolução CNE MEC 01 2012 ensino direitos humanos 

Anexo 31 Ata referência 06 2016 CCGMVC 
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Anexo 32 Decreto 5626 2005 regulamenta o ensino de LIBRAS 

Anexo 33 Processo 23080047162 2020 16 curricularização extensão MV 

Anexo 34 Resolução CUn UFSC 007 1999 regulamenta intercâmbio 

Anexo 35 Relatório Adequação Bibliografias 

Anexo 36 Resolução CUn 133 2019 institui o PIAPE 

Anexo 37 Decreto 7.234 2010 institui o PNAES 

Anexo 38 Ata referência 01 2020 CCGMVC CBS aprova a Normativa 01 2020 PDCI 

Anexo 39 Resolução 001 2020 CCGMV PDIC - Normativa 

 

 

 

 

 

 

 

 


