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1. Apresentação
Contextualização da FPM
Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1901, Centro,

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

34-3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MGCEP:

38700-001

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.289.019/0001-98

End.:

Rua Major Gote nº 1408, Centro,

Cidade:

Patos de Minas

UF:

Fone:

(34) 3818 2300

http://faculdadepatosdeminas.edu.br/

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

MG
CEP:

38706-002

Dados de Identificação do Curso:
Curso:

Medicina Veterinária

Coordenadora:

Sandra Regina Afonso Cardoso

Município de Funcionamento

Patos de Minas / MG

Diploma Conferido:

Bacharelado

Titulação Conferida
Modalidade:

Médico Veterinário
Presencial

Prazo para integralização

Mínimo: 05 anos

Máximo: 7,5 anos
Carga horária do curso

4840 horas

Ano de Início do Curso

2015/1
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Regime Letivo:

Semestral

Turnos de Oferta

Integral

Autorização Ministerial

n° 338 de 29/05/2014

Vagas Ofertadas:

50/semestre

MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o desenvolvimento
humano, comprometendo-se com a justiça social, a democracia e a cidadania além de
promover a educação visando o desenvolvimento sustentável do País”.

2. Dados Socioeconômicos da Região
A falta de profissionais capacitados em Medicina Veterinária, área muito defasada na
região, fez com que a oferta deste curso se caracterizasse como uma das prioridades de
ofertas educacionais dentro da proposta de educação superior para o futuro de nossa
Instituição. O curso será mantido partindo dos princípios legais, institucionais, filosóficos
e socioculturais, obedecendo perfeitamente os identificadores das necessidades da
comunidade onde está inserido.
Outra necessidade que este curso irá suprir é a deficiência existente, na região de
cursos voltados para a área de Medicina Veterinária. Uma das consequências da
implantação deste curso será o aumento no nível da qualidade de vida da população da
cidade de Patos de Minas e sua região, pois, através de trabalhos realizados pelos
discentes, supervisionados pelos seus professores os mesmos trarão um maior acesso a
avançadas formas de se entender a saúde como moldá-la para uma melhor qualidade
de vida da comunidade que nos cerca.
O curso, como ato e meio para se alcançar o resultado final que é o crescimento e
aprimoramento

do

conhecimento

aprofundado

da

Medicina

Veterinária

e

do

desenvolvimento da área da saúde para a otimização e perfeito funcionamento das
instituições ligadas à Medicina Veterinária de forma direta ou indireta.
Outro fator que nos chama a atenção é o baixo número de instituições regulamentadas
fornecedoras do curso de Medicina Veterinária instaladas próximo à região de Patos de
5

Minas, o que demonstra uma necessidade atual, visto que o nosso município é um dos
que mais cresce na região indicando para uma demanda substancial para novas
tecnologias e suas aplicações na sociedade moderna.
O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos jovens para
outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de seus estudos. Isto
se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos que cursam o ensino
superior em outra região um número bastante considerável não voltam a sua cidade de
origem diminuindo consideravelmente a população economicamente ativa, além da mão
de obra especializada desta região. Muitas vezes esta migração causa preocupação aos
pais destes jovens, bem como, uma ampliação nas despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas feitas por
técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas
Município

População 2010

Patos de Minas

138.710

Área da unidade
territorial (km²)
3.189,77

Densidade demográfica
(hab/km²)
43,5

Fonte: IBGE/Cidades
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A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12 mesorregiões do
estado brasileiro de Minas Gerais. Nela estão inseridas duas das dez regiões de
planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a do Alto Paranaíba.

É

formada pela união de 66 municípios agrupados em sete microrregiões, localizada na
região oeste de Minas Gerais. Conta com 2.279.478 habitantes, bem como uma área de
90.545 km², equivalente a 15,4% do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro maior
contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior economia do estado,
a mesorregião tem hoje forte influência estadual.

Faz fronteira a norte com o Sul

Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com Ribeirão Preto, com São José do Rio
Preto, ambas no estado de São Paulo e com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a
Central Mineira e com o Oeste de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus municípios
estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas,
Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia é o maior município do
interior mineiro.
Evolução Populacional

Ano
1991
1996
2000
2007
2010

Evolução Populacional
Patos de Minas
Minas Gerais
102.946 15.743.152
112.384 16.567.989
123.881 17.891.494
133.054 19.273.506
138.710 19.597.330

Brasil
146.825.475
156.032.944
169.799.170
183.987.291
190.755.799

7

Fonte: IBGE/Cidades

Municípios da Microrregião de Patos de Minas
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Fonte: IBGE – CENSO 2010

Número de Docentes por Nível
Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Patos de Minas
472
1.114
276

Minas Gerais
311,52
1.649,95
642,20

Brasil
3.079,06
15.495,21
5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades
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Variável
Fundamental
Médio

Número de Escolas por Nível
Patos de Minas
Minas Gerais
Brasil
49
108,44
1.340,77
26
30,69
279,93

Fonte: IBGE/Cidades

Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Matrículas por Nível
Patos de Minas Minas Gerais
3.054
4.515,81
17.191
26.571,85
5.560
7.873,59

Brasil
49.165,25
278.253,38
80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades
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PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade
0 a 4 anos
5 a 9 anos

Patos de Minas
Homens Mulheres
4.077
3.931
4.664
4.497

Homens
649.660
726.034

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

15 a 19 anos

6.147

5.898

20 a 24 anos

5.970

25 a 29 anos

Minas Gerais
Mulheres
627.206
702.961

Homens
7.016.614
7.623.749

Brasil
Mulheres
6.778.795
7.344.867

830.051

8.724.960

8.440.940

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860

80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

11

95 a 99 anos
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Mais de 100 anos 5

53

3.332

7.576

31.528

66.804

11

739

1.904

7.245

16.987

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável
Receitas
Despesas

Patos de Minas
320.935
288.573

Minas Gerais
42.111.468
37.742.140

Brasil
461.146.647
412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades

PRODUTO INTERNO BRUTO
PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável Patos de Minas
Minas Gerais
Agropecuária224.420
15.568.048
Indústria 575.250
54.306.183
Serviços 1.600.670
97.398.820

Brasil
105.163.000
539.315.998
1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária, e a do
Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as agroindústrias. O Produto
interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado em 2009 era de 42,897 bilhões de
reais, em Minas Gerais, está atrás apenas da Mesorregião Metropolitana de Belo
Horizonte. A mesorregião participa com 16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB
nacional. E o em PIB per capita de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).
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Fonte: IBGE/Cidades

Variável
Automóveis
Caminhões
Caminhões-trator
Caminhonetes
Caminhonetas
Micro-ônibus
Motocicletas
Motonetas
Ônibus
Tratores
Utilitários

Patos de Minas
45.719
3.375
1.460
9.081
1.566
188
25.047
7.009
396
7
543

Minas Gerais
5.441.609
318.436
63.067
783.208
273.991
43.346
2.308.174
257.972
71.950
2.052
51.271

Brasil
49.822.708
2.645.992
593.892
6.588.813
2.908.233
375.274
20.216.193
3.833.159
590.657
30.371
637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.
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Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da implantação dos
processos de escolarização nesta região do Brasil fez com que a Educação Superior só
se desenvolveu em meados do Séc. XX. A região, porém, viveu o boom educacional do
final dos anos sessenta, com a implantação de diversas instituições privadas de
Educação Superior. Nos anos setenta foram implantadas duas instituições de Educação
Superior públicas na região, a de Medicina Veterinária, em Uberaba e a Universidade
Federal de Uberlândia, em Uberlândia.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência econômico e
cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de confluência de diferentes
demandas científicas e culturais. Seu sistema de Educação Superior integra varias IES
em uma área que as separa em no máximo 200 km, para onde convergem alunos de
toda a região que aspiram desenvolver seus conhecimentos culturais, científicos e
profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos acumulados
com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de contribuir com eficiência
para o desenvolvimento e a intervenção no meio social.
3. Histórico da Faculdade Patos de Minas (FPM)
TRAJETÓRIA DA MANTENEDORA
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma instituição
voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação, em 1999, criou-se
também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição de Ensino Superior que se
propõe à manutenção de cursos de graduação, pós-graduação, pesquisa, extensão,
cursos sequenciais e tecnológicos, podendo estes serem presenciais, semipresenciais e
à distância. Os seus idealizadores são profissionais ligados à área do Ensino com
experiência comprovada e com o propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua
região com a oferta de cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com
qualidade, eficiência e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca
15

desta instituição durante a sua existência.
TRAJETÓRIA DA FACULDADE
O início das atividades desta instituição deu-se no primeiro semestre do ano 2005 com a
aprovação pelo DEPES/ SESU/MEC, dos cursos de Bacharelado em Fisioterapia e
Licenciatura em Educação Física, desde o primeiro momento estes cursos tiveram total
aceitação pela população local. No segundo semestre de 2005 foram aprovados os
cursos de Biomedicina e Enfermagem. Em 2006, ainda no primeiro semestre, foram
autorizados os cursos de Graduação em Odontologia, Enfermagem, Ciências Biológicas,
Matemática e Química. No ano de 2007, no primeiro semestre, iniciou-se o Programa de
Pós- graduação, onde os cursos de Saúde Pública e do Trabalhador, Gestão Ambiental,
Tecnologia de Alimentos, Auditoria em Sistemas de Saúde, Fisioterapia Clínica, Gestão
Estratégica de Marketing e Vendas, Gestão Estratégica de Finanças e Planejamento
Tributário e Docência do Ensino Superior formaram as turmas iniciais do referido
programa e ainda os cursos de graduação em Odontologia, Psicologia e Nutrição. Para
o funcionamento destes cursos a instituição conta com laboratórios nas áreas de
Microbiologia, Citologia, Histologia, Embriologia, Fisiologia, Bioquímica, Anatomia e
Informática (seus laboratórios de informática estão equipados com 110 computadores
ligados em rede com total acesso via banda larga à internet divididos em suas 4
unidades e 4 laboratórios). Os demais laboratórios dos diversos cursos estão totalmente
equipados para as aulas práticas. As bibliotecas da Instituição contam com o acervo
completo para o funcionamento destes cursos, bem como computadores para acesso ao
acervo e pesquisa.
Seu endereço atual conforme as documentações inseridas no Ministério de Educação
constam de uma Unidade sede, localizada à Rua Major Gote nº 1408, Centro, Unidade
II, Shopping, localizada na Rua Major Gote nº 1901, Centro, Unidade II, Shopping - Pós
Graduação, localizada na Rua Major Gote, n° 1901, Centro, Unidade III – localizada na
Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278, bem como uma Policlínica situada à
Rua Major Gote, nº 1409.
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5. Organização Didático Pedagógica
Contexto Educacional
A Faculdade Cidade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de Patos de
Minas, é Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação Superior pautada
na humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso de integração social e à
competência em todo seu agir.
Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Cidade de Patos de Minas são:


Valorizar a vida em todas as suas formas;



Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;



A busca da verdade;



Contribuir com o crescimento da comunidade; e



Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma sociedade
mais justa e fraterna.

Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da FPM, tornando-a distinta de
outras Instituições públicas e particulares. Os princípios que fundam a práxis da
Instituição propiciam a inter-relação pessoal com uma formação que privilegie a inclusão
dos valores humanos.
O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária, da FPM, foi pensado de forma
a contemplar todos os aspectos da Educação Superior, levando em consideração as
DCNs do curso.

5.1. Concepção do Curso
A concepção do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da FPM busca a
formação de um profissional generalista, capaz de se inserir em qualquer
campo de atuação. Desta forma, a organização didático-pedagógica e
curricular prevista neste documento, se complementa e interage no sentido de

17

garantir as competências nas mais diversas áreas de atuação do Médico
Veterinário. As práticas de ensino são institucionalizadas através do PDI, e
garantem que todas as experiências de ensino sejam planejadas e atualizadas
semestralmente, e previstas no projeto pedagógico, de forma prospectiva. Está
previsto no PDI, que um planejamento coerente do PPC, seja capaz de
promover a aquisição de conhecimentos caracterizados pela mudança de
hábitos, atitudes e competências. Este instrumento descreve a realidade do
curso e o perfil profissional desejado, assim como conteúdos de ensino,
metodologias, recursos didáticos, instrumentos de avaliação, projetos de
pesquisa e extensão. Deste modo, a concepção do curso se torna visível na
sua pretensão à comunidade interna e externa e garante uma estreita e
concomitante relação entre o ensino da teoria e da prática, fornecendo
elementos fundamentais para aquisição dos conhecimentos e habilidades
necessárias à concepção das ciências veterinárias. O Curso de Medicina
Veterinária da FPM tem a missão de formar profissionais competentes em
várias áreas de abrangências, além de formar cidadãos interagindo com a
sociedade. O dinamismo da Ciência Veterinária e o surgimento de novas
tecnologias transformam o profissional em indivíduo do qual se é exigido
crescente intelectualização. Nessas condições, o curso propicia a oferta de
referenciais alicerçados na teoria e prática com o objetivo de nortear o
conhecimento em múltiplas direções, proporcionando ao aluno condições para
atuar de forma criativa em situações do cotidiano. Atendendo as perspectivas
do profissional a ser formado o curso não adota a formação de
profissionalização estrita, especializada, e sim procura mostrar os caminhos
para a aquisição de habilidades e competências, que não são imediatas, mas
que contenham domínio de métodos que propiciem qualificação intelectual de
natureza suficientemente ampla para a formação de uma base sólida,
proporcionando aquisição contínua e eficiente de conhecimentos específicos.
Na formação do profissional, é necessário desenvolver a habilidade de
aprender e recriar permanentemente, no sentido de educação continuada. A
graduação centra o seu ensino no locus de construção e produção do
conhecimento, em que o aluno atua como sujeito da sua aprendizagem.
Durante o ensino de graduação, evidencia-se a importância da iniciação à
prática da pesquisa. Aprender a aprender, desenvolvendo processos de
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investigação da realidade, estabelecendo uma ligação direta e harmoniosa
entre a graduação e a iniciação científica. O aprender e o recriar
permanentemente, ou o aprender a aprender, conceito pedagógico derivado
dos novos desafios da sociedade contemporânea, não se esgotam no campo
da introdução à ciência ou aos métodos de reprodução do saber. O aluno deve
vivenciar a realidade dentro de um processo pedagógico onde toda a atividade
profissional humana se desenvolve em parcerias com grupos sociais no
contexto da sociedade em que se integram cidadãos, ou seja, Ensino e
Pesquisa articulados com as demandas sociais.
5.2. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso:
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas relacionadas
em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os órgãos Administrativos
de apoio, que conforme estrutura da Instituição contemplam todas as necessidades
institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado Superior de Cursos estão funcionando
normalmente com seus membros designados por portaria e através da realização de
reuniões que ocorrem de forma sistemática conforme regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, com os
diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as exigências e metas
estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo parte das decisões
institucionais e das determinações do MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permiti uma
postura que contemple essa nova realidade político-educacional, caracterizando-se pelo
conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática pedagógica e a
dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização de componentes
administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje
praticados e nas ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 05
(cinco) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequou-se. A
educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico, pelas
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habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a crítica
reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução da
sociedade.
A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento, levando em
conta as características e as tendências do meio na qual está inserida. Nesse contexto,
as características e as tendências do meio, alteram e transformam a realidade da
instituição, rapidamente e se fazem necessárias as adaptações, para galgar às
transformações de forma criativa e crítica, assumindo, o papel de interveniente ativo
nesse processo de permanente mudança, que marca a sociedade contemporânea e a
Educação Nacional.
Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de
seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de planificação do seu PDI
promovendo a participação e transferência de sua gestão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de assegurar
uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro e regional através
das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir:
 Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, realizados
nos últimos 4 anos pelo MEC, através do INEP;
 Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA (Comissão
Própria de Avaliação) que une a instituição através de representantes dos alunos,
docentes, técnicos administrativos e membros da sociedade, onde através de
reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da instituição;
 Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico administrativo
da instituição e NDE, composto por docentes abrindo espaço para a discussão
coletiva, análise de documentos e diretrizes descrevem caminhos e objetivos a serem
alcançados para a maior significação do ensino e da formação dos discentes da
instituição;
 Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do contexto
interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos próximos anos.
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5.2.1. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica para
reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental. Assim, as
coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção Geral da IES,
elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo com os princípios de
qualidade, ética, bem como com a legislação específica, incorporada pela Lei nº 9.795,
de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002,
proporcionando uma visão crítica da ciência e cultura, permitindo atividades de
conservação da biodiversidade, de gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável
de recursos ambientais, e melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais
globalizada da questão ambiental como propiciadora do pleno exercício da cidadania.
A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma aprendizagem
significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade da comunidade.
A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio ambiente
e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e tem sido objeto de
políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo educacional. Neste contexto,
várias ações foram realizadas: os primeiros Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a
instituição do Programa Nacional de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio
Ambiente e dos Parâmetros Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática
ambiental foi inserida como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo
escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de integrar
diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da realidade
socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou plenamente a
necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino, extensão e iniciação
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científica. A partir dessa necessidade foi Criado o NEA (Núcleo de educação Ambiental)
cujo objetivo principal é a interação entre a comunidade acadêmica, sociedade e as
questões ambientais.

5.2.2. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A IES, considerando o que dispõe o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO e o CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO CONSELHO PLENO através da RESOLUÇÃO Nº 1, DE 30
DE MAIO DE 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos (EDH) 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 e para assegurar o direito à
educação a todos (as), adota em sua missão e em todos os regulamentos e ações que
norteiam e efetivam suas ações práticas educativas para a defesa e aplicação na vida
cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas,
nos âmbitos de direitos civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais,
sejam eles individuais, coletivos, a fim de garantir a igualdade e de defesa da dignidade
humana, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a transformação
social, independente da área de estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e multidimensional,
calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como norteadores de suas ações
seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I -dignidade humana; II - igualdade de
direitos; III - reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV laicidade do Estado; V -democracia na educação, posicionamentos estes apresentados
na Resolução CNE/CP 1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 –
Seção 1 – p. 48. VI - transversalidade, vivência E globalidade; e VII - sustentabilidade
socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos humanos e a
sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
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II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura dos direitos
humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em
favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como da
reparação das diferentes formas de violação de direitos.
Caberá ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo diálogo
com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais, atuando assim
com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã e responsável, junto a
região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais diversos meios midiáticos, os
resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Educar, produzir e disseminar
o saber universal, contribuir para o desenvolvimento humano, comprometendo-se com a
justiça social, a democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País” conforme PDI (2015 a 2019).

Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentivará o desenvolvimento de saberes e ações no
campo da EDH através de apoio a investigações especializadas focando na promoção
da paz, desenvolvimento, justiça, igualdade e liberdade. Além de propostas de iniciação
científica em questões ambientais, do afrodescendente indígena, memória do patrimônio
cultural, gestões especificas de ações sociais e demais atividades que possam se tornar
de referencia para o desenvolvimento de outros projetos.

Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES com a
promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que a mesma tenha
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inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao ambiente escolar de forma a
contribuir com o crescimento local e regional em termos de políticas em prol dos direitos
humanos. Nesse sentido, o curso de Medicina Veterinária possui diversos projetos de
extensão

em

execução,

tais

como:

Equoterapia/APAE,

Zooterapia;

Narene;

“Leishmaniose Não”, GEAS (Grupo de Estudo Em Animais Selvagens), entre outros.
Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão organizacional, no
modo de mediação de conflitos, lidando e reparando processos de violações através de
ouvidorias, representação institucional e intervenção social junto ás esferas publicas de
cidadania, com participação da IES em conselhos, comitês, fóruns de direito e politicas
publicas além da participação em projetos sociais principalmente relacionados a saúde
proposto pelo governo federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos
mesmos por falta de colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH como parte
do processo educativo uma vez que sem os direitos humanos não será possível
consolidar uma democracia substancial e uma Educação Completa e Inclusiva. Fatores
estes necessários ao comprometimento da IES com a cultura e política dos direitos
humanos, contribuindo assim para o bem estar de todos, salientando que outras formas
de problemas com o avanço das tecnologias (bullying, invasão de privacidade), também
terão de ser repensadas para a manutenção destes direitos.
5.2.3 Politica Afrodescendente e Indígena
Para a execução da politica na Faculdade Cidade de Patos de Minas a mesma inseriu
em todos os cursos a disciplina “História e Cultura Afro Brasileira e Indígena”. A
instituição executa projetos que incentivem a cultura indígena e africana através de
seminários, palestras, peças de teatro dentre outros eventos que visam discutir a
temática não somente com a comunidade acadêmica, mais com a sociedade como um
todo, através dos convênios que busquem o intercâmbio de conhecimento,
possibilitando ao aluno um maior contato com a cultura tanto indígena quanto africana.
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Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos sociais,
gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar, promover e
implementar as recomendações contidas nos pareceres do Conselho Nacional de
Educação com relação à educação para as relações étnico-raciais e educação indígena.
O PPC do curso de Medicina Veterinária está coerente com as Diretrizes Nacionais
(DCNs) e pretende fazer todo seu trabalho de acordo com o que foi aí preconizado.
5.2.4. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas nomenclaturas
Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do Espectro do Autismo
(TEA), que indicam uma ampla variação na sintomatologia, onde se inclui um tripé de
características: dificuldade de comunicação, de interação social, e interesse e atividades
restritos, estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários
graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a situação do
portador desta síndrome. Dentre os graus de severidade, propõe-se um indivíduo de
comprometimento maior, outro intermediário e o terceiro com comprometimento mais
discreto.
A FPM preocupa-se com a temática e trabalha em sala de aula práticas pedagógicas
que visam a redução das barreiras à participação e à aprendizagem desses alunos,
mostrando a importância da mediação e destacando o ensino superior como um espaço
privilegiado, sendo o professor como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno autista,
oferendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas periodicamente palestras
e seminários que abordam a temática para toda a comunidade acadêmica. Os
professores das diversas áreas deverão trabalhar o tema de forma transversal com os
alunos, instigando a curiosidade e levando os mesmos a pesquisar e se informar mais
sobre o assunto.
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Neste contexto a FPM está propondo desenvolver uma política de acompanhamento e
auxílio ao portador de autismo e não apenas a transmissão de conteúdos numa
disciplina motivo este das reuniões e discussões sobre o tema em questão.

5.3. Objetivos do Curso

5.31. Objetivos Gerais



Atenção à saúde: os profissionais de saúde, dentro de seu âmbito profissional,
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 continua 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, tendo

em conta

que a

responsabilidade da atenção à saúde não se encerra com o ato técnico, mas sim,
com a resolução do problema de saúde, tanto em nível individual como coletivo;


Tomada de decisões: o trabalho dos profissionais de saúde 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 profissionais de saúde devem ser acessíveis e devem manter
a confidencialidade das informações a eles confiadas, na interação com outros
profissionais de saúde e o público em geral. A comunicação envolve comunicação
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verbal, não verbal e habilidades de escrita e leitura; o domínio de, pelo menos,
uma língua estrangeira e de tecnologias de comunicação e informação;


Liderança: no trabalho em equipe multiprofissional, os profissionais de saúde
deverão estar aptos a assumirem 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 profissionais devem estar aptos a tomar
iniciativas, fazer o gerenciamento e administração tanto da força de trabalho, dos
recursos físicos e materiais e de informação, da mesma forma que devem estar
aptos a serem empreendedores, gestores, empregadores ou lideranças na equipe
de saúde;



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 o treinamento/estágios das futuras gerações
de profissionais, mas proporcionando condições para que haja beneficio mútuo
entre os futuros profissionais e os profissionais dos serviços, inclusive,
estimulando e desenvolvendo a mobilidade acadêmico/profissional, a formação e
a cooperação através de redes nacionais e internacionais.

5.3.2. Objetivos Específicos

O Curso deve assegurar, também, a formação do profissional nas áreas específicas de
sua atuação: sanidade e produção animal, saúde pública, biotecnologia e preservação
ambiental, com competências e habilidades específicas para:
I.

respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional;

II.

interpretar sinais clínicos, exames laboratoriais e alterações morfofuncionais;
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III.

identificar e classificar os fatores etiológicos, compreender e elucidar a patogenia,
bem como, prevenir, controlar e erradicar as doenças que acometem os animais;

IV.

instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento e medidas profiláticas, individuais e
populacionais;

V.

elaborar, executar e gerenciar projetos agropecuários, ambientais e afins à
profissão;

VI.

desenvolver, programar, orientar e aplicar as modernas técnicas de criação,
manejo, nutrição, alimentação, melhoramento genético; produção e reprodução
animal;

VII.

planejar, executar, gerenciar e avaliar programas de saúde animal, saúde pública
e de tecnologia de produtos de origem animal;

VIII.
IX.

executar a inspeção sanitária e tecnológica de produtos de origem animal;
planejar, elaborar, executar, gerenciar e participar de projetos nas áreas de
biotecnologia da reprodução e de produtos biológicos;

X.

planejar, organizar e gerenciar unidades agroindustriais;

XI.

realizar perícias, elaborar e interpretar laudos técnicos em todos os campos de
conhecimento da Medicina Veterinária;

XII.

planejar, elaborar, executar, gerenciar, participar de projetos agropecuários e do
agronegócio;

XIII.

relacionar-se com os diversos segmentos sociais e atuar em equipes
multidisciplinares da defesa e vigilância do ambiente e do bem-estar social;

XIV.

exercer a profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-a como
uma forma de participação e contribuição social;

XV.

conhecer métodos e técnicas de investigação e elaboração de trabalhos
acadêmicos e científicos;

XVI.

assimilar

as

constantes

mudanças

conceituais

e

evolução

tecnológica

apresentadas no contexto mundial;
XVII.

avaliar e responder com senso crítico as informações que estão sendo oferecidas
durante a graduação e no exercício profissional.

5.4. Perfil Profissional do Egresso
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O Curso de Graduação em Medicina Veterinária tem como perfil do formando
egresso/profissional o Médico Veterinário, com formação generalista, humanista, crítica
e reflexiva, apto 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 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.

5.5. Estrutura Curricular
A

proposta

pedagógica

tem

a

empregabilidade,

a

sustentabilidade

e

o

empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da qualidade de vida.
Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, pesquisa e extensão,
incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações assistenciais que
potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano da instituição, preparando
os estudantes para assumirem papel ativo em uma sociedade marcada pelo
multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das transformações.
A estrutura curricular do curso de Medicina Veterinária foi elaborada para atender às
Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pela RESOLUÇÃO CNE/CES 1, DE 18
DE FEVEREIRO DE 2003, considerando-se também a distribuição adequada da carga
horária semestral, de modo a permitir a necessária flexibilidade e autonomia ao
estudante não só para a sua participação em iniciação científica, monitorias, programas
e projetos de extensão, projetos de pesquisa e outras atividades curriculares
complementares, como também para o desenvolvimento de vocações, interesses e
potenciais específicos individuais.
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O curso de Medicina Veterinária da FPM, nas figuras dos membros do Núcleo Docente
Estruturante e de sua coordenação compreende que o processo de elaboração de uma
matriz curricular é dinâmico e plástico. Desta forma, no seu desenvolvimento dialoga
com o mercado de trabalho, com o alunado e com as instâncias superiores, sejam elas
as da própria Faculdade ou das agências reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular
aqui apresentada traz em seu bojo o que se apreendeu nos processos de avaliação
formais aos quais o curso se submeteu e as orientações institucionais da FPM.
O Curso de Medicina Veterinária da FPM é integralizado em 5 anos, ou seja 20
semestres com tempo máximo para integralização de 15 semestres. O Curso tem a
carga horária de 4840 horas, incluindo 200 horas de Atividades Curriculares
Complementares e 480 horas de estágio curricular obrigatório.
A integralização do Curso no tempo mínimo de 10 semestres pode ser efetivamente
cumprida pelo aluno, considerando que o Curso é ministrado em horário diurno e
noturno, de 2ª a 6ª feira, com 40 horas, ou mais, semanais. As atividades teóricas e
práticas, assim como os estágios curriculares obrigatórios, serão realizadas nos
períodos da manhã, tarde, podendo ainda ser realizadas no período noturno, fazendo-se
dessa forma, uso consciente e objetivo de prerrogativa prevista na Resolução nº 2 do
Conselho Nacional de Educação, de 18 de junho de 2007 (artigo 2º, inciso IV).
A contabilização da carga horária, indispensável à integralização curricular, encontra-se
disciplinada no Regimento Geral da FPM, de acordo com as instruções contidas na
Resolução nº 2, de 18 de junho de 2007 e a Resolução no 3, de 02 de julho de 2007 do
Conselho Nacional de Educação – CNE/MEC. As ações programadas e que fazem com
que seja atendida a matriz curricular do curso são contabilizadas, no âmbito da FPM,
pela soma de trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende atividades
docentes e discentes para além da sala de aula que, expressamente previstas nos
Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina e, quando identificados como
atividades complementares, a elas se agregam. O trabalho acadêmico efetivo,
respeitando semestralmente os 100 dias letivos, computará duração da atividade
acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreende:
I - preleções e aulas expositivas;
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II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de ensino,
exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e pesquisa, com
cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como estágios, prática profissional,
monitorias, trabalho de campo, participação em programas de pesquisa, ou de extensão
e ensino a distância.
A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula (50min)
é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga horária
mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A valoração e a
quantificação em minutos das atividades acadêmicas são criteriosamente feitas,
inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária total do curso. O
desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em diferentes cenários e a
participação em projetos de extensão e pesquisa levam a perspectiva de um trabalho
coletivo (academia, serviço e comunidade), na busca de estratégias para a minimização
dos problemas do cotidiano e o exercício pleno da cidadania.
Desde o início do curso as disciplinas teóricas e práticas das áreas de Ciências
Biológicas e da Saúde, e de Ciências Humanas e Sociais se relacionam com as
disciplinas das Ciências Médicas. Esse movimento ganha vida na integração das
interfaces das disciplinas que, necessariamente se mesclam na construção e na
resolução dos problemas.
O início das atividades clínicas, em nível de complexidade crescente, com articulação
dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as competências e as
habilidades requeridas. Todas as disciplinas valorizam a interdisciplinaridade e
possibilitam a efetiva articulação entre a teoria e a prática.
O Estágio Curricular obrigatório, previsto neste PPC será computado em aulas de 60
minutos, está descrito ao final da matriz curricular. O Estágio curricular Obrigatório
corresponde a uma carga horária de 480 horas (10% da carga horária total do curso) no
10º período do mesmo.
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O Curso de Medicina Veterinária adota uma proposta de formação, na qual o estudante
tem papel ativo e assume responsabilidades crescentes na construção de seu
conhecimento. Como sujeito do aprendizado e tendo o professor como facilitador do
processo de ensino-aprendizagem, o estudante deve familiarizar-se com os problemas
relevantes na área da saúde em geral. Estimula-se o trabalho em equipe e a produção
dinâmica de conhecimentos por meio da ação-reflexão-ação, o que permite o
desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes necessárias ao exercício
profissional.
A estrutura curricular e o ementário do Curso de Medicina Veterinária com a respectiva
bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados nos ANEXOS 2 e 3
respectivamente.

5.6. Conteúdos Curriculares
Os conteúdos essenciais para o Curso de Graduação em Medicina Veterinária que são
contemplados aqui na FPM, levando em conta a formação generalista do profissional,
seguindo as DCNs do curso:
I - Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de
base moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos
tecidos, órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, biofísicos,
microbiológicos,

imunológicos,

genética

molecular

e

bioinformática

em

todo

desenvolvimento do processo saúde-doença, inerentes à Medicina Veterinária.
II - Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas
dimensões da relação indivíduo/sociedade, contribuindo para a compreensão dos
determinantes sociais, culturais, comportamentais, psicológicos, ecológicos, éticos e legais
e conteúdos envolvendo a comunicação, a informática, a economia e gestão administrativa
em nível individual e coletivo.
III - Ciências da Medicina Veterinária – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos
relacionados com saúde-doença, produção animal e ambiente, com ênfase nas áreas de
Saúde Animal, Clínica e Cirurgia Veterinária, Medicina Veterinária Preventiva, Saúde
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Pública, Zootecnia, Produção Animal e Inspeção e Tecnologia de Produtos de origem
Animal, contemplando os conteúdos teóricos e práticos a seguir:
a) Zootecnia e Produção Animal - envolvendo sistemas de criação, manejo,
nutrição, biotécnicas da reprodução, exploração econômica e ecologicamente sustentável,
incluindo agronegócios.
b) Inspeção e Tecnologia dos Produtos de Origem Animal – incluindo
classificação, processamento, padronização, conservação e inspeção higiênica e sanitária
dos produtos de origem animal e dos seus derivados.
c) Clínica Veterinária - incorporando conhecimentos de clínica, cirurgia e
fisiopatologia da reprodução com ênfase nos aspectos semiológicos e laboratoriais,
visando a determinação da etiopatogenia, do diagnóstico e dos tratamentos médico ou
cirúrgico das enfermidades de diferentes naturezas.
d) Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública - reunindo conteúdos
essenciais às atividades destinadas ao planejamento em saúde, a epidemiologia, controle e
erradicação das enfermidades infecto-contagiosas, parasitárias e zoonoses, saneamento
ambiental, produção e controle de produtos biológicos. A estrutura curricular do curso está
em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN’s), e poderá ser modificada
conforme a necessidade do curso não deixando de cumprir as exigências do Ministério da
Educação e Cultura (MEC), mantendo a flexibilidade, a interdisciplinaridade, com aulas
teóricas e práticas e carga horária compatível. Além da abordagem da disciplina de
LIBRAS, educação ambiental, saúde, sociedade e direitos humanos e cultura afro-brasileira
e indígena, de acordo com a legislação. A disciplina de iniciação científica também estará
sendo implantada no curso.

Núcleos de Formação
As disciplinas e as demais atividades acadêmicas necessárias à formação profissional em
Medicina Veterinária serão organizadas por núcleos de formação, com a seguinte
composição:

Núcleo

Área do Conhecimento/Atividade
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Ciências Biológicas e da Saúde
Núcleo de Formação Profissional

Ciências da Medicina Veterinária
Trabalho de Conclusão de Curso
Estágio Curricular Obrigatório

Núcleo de Formação Humanística Ciências Humanas e Sociais
Núcleo de Formação ComplementarAtividades Acadêmicas Complementares

Componentes Curriculares
Os componentes curriculares do curso são:
1. Disciplinas: obrigatórias e optativas
2. Trabalho de Conclusão de Curso: artigo
3. Estágio Curricular: supervisionado e obrigatório
4. Atividades Acadêmicas Complementares

Organização dos Componentes Curriculares
Núcleo de Formação Profissional:
No Núcleo de Formação Profissional os componentes curriculares contemplam
conteúdos teóricos e práticos que envolvem as Ciências Biológicas e da Saúde e as
Ciências da Medicina Veterinária. As disciplinas da área de Ciências da Medicina
Veterinária encontram-se organizadas segundo as seguintes sub-áreas:

Zootecnia

e

Produção Animal, Clínica Veterinária, Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública e
Tecnologia e Inspeção dos Produtos de Origem Animal.
As disciplinas das Ciências Biológicas e da Saúde contemplam conteúdos específicos
voltados para a Medicina Veterinária e deverão estabelecer conexões com as demais
disciplinas afins.
Também fazem parte deste núcleo, o TCC e o Estágio Curricular Obrigatório.
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Entende-se por obrigatórias, disciplinas indispensáveis à formação profissional do Médico
Veterinário.
São optativas, disciplinas consideradas relevantes para a especialização do graduando
em algum aspecto de sua formação profissional ou acadêmica. As disciplinas desta
categoria compõem um leque de opções para livre escolha do graduando.
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um tipo de atividade acadêmica orientada
que desenvolve de modo sistemático um tema específico, não necessariamente inédito, de
modo a criar oportunidade para que o graduando vivencie uma experiência de pesquisa,
elaborando o projeto, executando a pesquisa e efetuando sua redação científica. Tem a
finalidade de estimular a capacidade investigativa e produtiva do graduando e contribui
para sua formação profissional e científica.
O Estágio Curricular Obrigatório constitui-se em uma atividade acadêmica de
aprendizagem profissional desenvolvida pela participação do graduando em situações reais
de vida e de trabalho, podendo ser realizado nas dependências da FPM, comunidade em
geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou privado conveniados à IES, com
orientação docente e supervisão local, devendo apresentar programação previamente
definida pelo colegiado do curso. A carga horária mínima do estágio curricular obrigatório,
supervisionado, deverá atingir 10% da carga horária total do Curso de Graduação em
Medicina Veterinária proposto, com base no Parecer/Resolução específico da Câmara de
Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e ocorrerá no 10º período do curso.
O Estágio Curricular Obrigatório:


proporciona ao graduando a vivência de situações concretas e diversificadas em
área de seu interesse profissional;



promove articulação do conhecimento em seus aspectos teórico-práticos;



favorece o desenvolvimento da reflexão sobre o exercício profissional e seu papel
social.

Atividades Acadêmicas Complementares compreendem atividades de natureza social,
cultural, artística, científica e tecnológica que possibilitam a complementação da formação
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profissional do graduando, tanto no âmbito do conhecimento de diferentes áreas do saber,
quanto no âmbito de sua preparação ética, estética e humanística.
Entre as Atividades Acadêmicas Complementares são consideradas facultativas, as
disciplinas ativas que compõem o currículo de outros cursos da FPM ou de outras IES,
desde que conveniadas à FPM, e que, a critério do graduando, complementem sua
formação profissional ou acadêmica.
Organização dos Componentes Curriculares
Núcleo de Formação Profissional:
No Núcleo de Formação Profissional os componentes curriculares contemplam conteúdos
teóricos e práticos que envolvem as Ciências Biológicas e da Saúde e as Ciências da
Medicina Veterinária. As disciplinas da área de Ciências da Medicina Veterinária
encontram-se organizadas segundo as seguintes sub-áreas:
Animal,

Clínica

Veterinária,

Zootecnia

e

Produção

Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública e

Tecnologia e Inspeção dos Produtos de Origem Animal.
As disciplinas das Ciências Biológicas e da Saúde contemplam conteúdos específicos
voltados para a Medicina Veterinária e deverão estabelecer conexões com as demais
disciplinas afins. Também fazem parte deste núcleo, o TCC e o Estágio Curricular
Obrigatório.
A carga horária total (CH) prevista é de 4.840, sendo: 3.600 horas aula em disciplinas
obrigatórias, 80 horas aula em Trabalho de Conclusão de Curso e 480 horas aula em
Estágio Curricular Obrigatório. Além desses componentes curriculares, serão oferecidas 09
disciplinas optativas abrangendo áreas de Ciências da Medicina Veterinária, área de
Ciências Biológicas e da Saúde e área de ciências humanas e sociais.

Componentes curriculares obrigatórios que compõem o Núcleo de
Formação Profissional com as respectivas cargas horárias:

Disciplinas obrigatórias
Anatomia dos Animais Domésticos

CH prática CH teórica CH Total
60

60

120
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Biofísica

40

40

80

Bioquimica I

40

40

80

Bioquímica II

40

40

80

Fundamentos. de Anatomia Veterinária

60

60

120

Citologia, Histologia e Embriologia Geral

40

40

80

Ecologia e Ambiente

40

40

80

Farmacologia Básica

40

40

80

Fisiologia Geral

40

40

80

Fisiologia Veterinária

40

40

80

Genética Veterinária

40

40

80

60

60

120

Imunologia

40

40

80

Microbiologia Veterinária

40

40

80

Parasitologia Veterinária

40

40

80

Patologia Geral

40

40

80

Sub Total

700

700

1400

Histologia e Embriologia dos Animais
Domésticos

Ciências da Medicina Veterinária

Zootecnia e Produção Animal

CH Prática CH Teórica

CH Total

Agrostologia e Gestão Ambiental

40

40

80

Avicultura

20

20

40

Bovinocultura de Corte

20

20

40

Bovinocultura de Leite

20

20

40

Melhoramento Animal

40

40

80

Nutrição Animal I

40

40

80

Nutrição Animal II

20

20

40

Reprodução Animal I

40

40

80

Suinocultura

20

20

40
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Sub Total

260

Clínica Veterinária

260

CH Prática CH Teórica

520

CH Total

Anestesiologia Veterinária

20

20

40

Clínica Cirúrgica de Grandes Animais I

40

40

80

Clínica Cirúrgica de Grandes Animais II

40

40

80

Clínica de Pequenos Animais I

40

40

80

Clínica de Pequenos Animais II

40

40

80

Diagnóstico por Imagens

40

40

80

Terapêutica Veterinária

40

40

80

Obstetrícia Veterinária

40

40

80

Patologia Animal Especial

40

40

80

Patologia Cirúrgica

20

20

40

Patologia Clínica Veterinária

40

40

80

Prática Hospitalar e Rural

40

40

80

Reprodução Animal II

40

40

80

Semiologia

40

40

80

Técnica Operatória e Prática Anestésica

40

40

80

Sub Total

560

560

1120

Medicina Veterinária Preventiva
e Saúde Pública

CH Prática CH Teórica

CH Total

Doenças dos Animais Domésticos I

40

40

80

Doenças dos Animais Domésticos II

40

40

80

Doenças de Suínos

20

20

40

40

40

80

40

40

Doenças Parasitárias dos Animais
Domésticos
Epidemiologia e Saúde Pública
Ornitopatologia

20

20

40

Sub Total

160

200

360
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Tecnologia e Inspeção de Produtos
de Origem Animal

CH Prática CH Teórica CH Total

Inspeção e tecnologia de Carnes e Derivados

40

40

80

Inspeção Tecnologia de leites e Derivados

40

40

80

Sub Total

80

80

160

Outras
Estatística Aplicada à Medicina CH Prática CH Teórica
Veterinária

20

20

40

20

20

40

1780

1820

3600

Sub Total
Total: 49 disciplinas

Trabalho de Conclusão de Curso

CH Total

CH Prática

CH Teórica

CH Total

Trabalho de Conclusão de Curso I

20

20

40

Trabalho de Conclusão de Curso II

20

20

40

Sub Total

40

40

80

CH Prática

Estágio

CH Teórica

CH Total

Estágio Curricular Obrigatório

60

420

480

Sub Total

60

420

480

Núcleo de Formação Humanística
Compreende os conteúdos que contribuem para a compreensão dos determinantes sociais,
culturais,

comportamentais,

psicológicos,

ecológicos, éticos

e

legais

da

relação indivíduo/sociedade e conteúdos que envolvem a comunicação, a economia e a
gestão administrativa em nível individual e coletivo.
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O Núcleo de Formação Humanística tem 200 horas aula em disciplinas e ainda oferece
disciplinas optativas ao graduando nessa área.
Disciplinas obrigatórias que compõem o Núcleo de Formação Humanística com as
respectivas cargas horárias:
Disciplinas Obrigatórias

CH Prática

CH Teórica

CH Total

Deontologia e Bioética

20

20

40

Sociologia e Desenvolvimento Rural

20

20

40

Economia Rural

20

20

40

Administração Aplicada Á

20

20

40

História e Cultura Afro Brasileira e Indígena

20

20

40

Sub Total

100

100

200

Medicina Veterinária

Núcleo de Formação Complementar
As Atividades Acadêmicas Complementares poderão ser desenvolvidas pelo graduando
em qualquer momento durante o curso, porém recomenda-se que o mesmo realize 25
horas aula de Atividades Acadêmicas Complementares por semestre, integralizando-as do
2º ao 9º períodos.

O aluno deverá cursar 200 horas aula em Atividades Acadêmicas

Complementares. A convalidação da hora aula dependerá da comprovação pelo aluno da
atividade acadêmica exercida, devendo estar em conformidade com o regimento da FPM
em relação às atividades complementares.

5.7. Metodologia
Os princípios metodológicos da FPM estão norteados por sua missão, a qual deverá
conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso. No caso, a FPM, busca uma
proposta metodológica que privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar de
formar um cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções inovadoras,
não só para a organização em que trabalha, mas também para a comunidade em que
vive a sociedade de um modo geral.
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A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a contraposição e
contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido um tema central na
filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.
O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que devem ser
considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis ambientais, ligadas às
características da Instituição. Cada um desses elementos exerce uma rede de
influências sobre os demais, ligando-os e alterando suas características.
Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o professor é um
orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do conhecimento; que o
conteúdo adequado é à base da captação e compreensão pelo aluno das informações
necessárias ao seu aprendizado; que a percepção das variáveis ambientais, em
especial, as questões de relacionamento e clima organizacional da Faculdade, é
fundamental para o desempenho adequado de todos os fatores do processo.
No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas são as
formas através das quais os professores irão trabalhar os diversos conteúdos, com a
finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto pedagógico. Compreendem,
então, as estratégias e procedimentos adotados no ensino por professores e alunos
caracterizam-se por ações conscientes, planejadas e controladas, e visam atingir, além
dos objetivos gerais e específicos propostos, algum nível de generalização.
De modo geral, a FPM, aplica metodologias modernas e variados recursos de ensinoaprendizagem, de acordo com as necessidades e as especificidades de cada disciplina.
Como exemplos podem ser citados o método expositivo-dialogado de aula, estudo
dirigido, dinâmicas de grupo, estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre
outros. Busca-se a utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a
criatividade, o trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para os
problemas organizacionais.
Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos, utilizados
por professores e alunos, sob determinadas condições previamente planejadas, que
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facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela apresentação ou
representação de aspectos da realidade concernentes ao currículo, ou pela mediação de
sistemas simbólicos que permitiriam uma relação crítico-ativo dos alunos com o seu
entorno - o meio físico e o espaço sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato
tecnológico oferecido pela FPM, como laboratório de informática, com acesso à Internet,
projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros.
Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de ensinoaprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais complexo, nas quais o
corpo discente encontra maiores dificuldades.
5.8. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
O estágio curricular Obrigatório constitui parte essencial deste currículo. Ele é o elo da
aprendizagem teórico/prática com atuação assistida por docentes das instituições onde
os estágios curriculares obrigatórios serão realizados. O estágio curricular obrigatório
possui legislação própria respeitando as cargas horárias previstas pelos Ministérios e
Conselhos pertinentes. No curso de Medicina Veterinária ele ocorrerá no 10º período do
curso, com carga horária correspondente a 10% da carga horária total do curso, ou seja,
480 horas.
5.8.1. Regulamentação do Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório
Os membros do CONSUAD da FPM, no uso de suas atribuições regimentais:
Considerando a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
especialmente no disposto no art. 82.
Considerando a Lei no 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio
curricular supervisionado de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de
1943, e a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art. 82 da Lei
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no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-41, de
24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Considerando a Resolução CNE/CNES Nº 03, de 19 de Fevereiro de 2002, que institui
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina Veterinária e
dá outras providências.
Considerando o Estatuto e o Regimento Geral da FPM (Faculdade Cidade de Patos de
Minas).
RESOLVEM:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Este regulamento fixa as normas para a realização do Estágio
Curricular Supervisionado Obrigatório do Curso de Graduação em Medicina
Veterinária da Faculdade Patos de Minas (FPM), normatizado e disponibilizado
pelo Colegiado do curso. Este dispõe e regulamenta os estágios curriculares
dos alunos dos cursos de graduação da FPM.
Art. 2º - O currículo do Curso de Graduação em Medicina Veterinária possui
uma disciplina de caráter obrigatório relacionada a estágios: – Estágio
Curricular Obrigatório em Medicina Veterinária, cursada no 10º período do
curso.
Parágrafo 1º – As atividades relacionadas a esta disciplina serão realizadas no
semestre em que o aluno matriculou-se para tal, no caso, o 10º período,
ficando vetada a validação de estágios não obrigatórios realizados
anteriormente.
Parágrafo 2º - Ficam estabelecidas, como pré-requisitos para realização do
estágio obrigatório supervisionado, todas as disciplinas obrigatórias, da
primeira à nona fase, para complementação da carga horária mínima
semestral. Casos excepcionais serão avaliados pelo Colegiado de Curso.

CAPÍTULO II DAS DEFINIÇÕES
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Art. 3º – Considera-se para os fins deste regimento:
i.
Estágio é um procedimento didático-pedagógico dentro da matriz
curricular do curso de graduação em Medicina Veterinária, que se
constitui em um instrumento de integração do estudante com o campo de
trabalho, em termos de aprendizado prático, aperfeiçoamento técnico,
cultural, científico e de relacionamento humano.
ii.
O Estágio Curricular não Obrigatório é considerado atividade
complementar (e não uma disciplina do curso) e visa ao aprimoramento do
processo de ensino- aprendizagem, por iniciativa própria mediante inserção em
atividades profissionais, no âmbito das ações de ensino, pesquisa e extensão,
desenvolvidas em centros de pesquisa, ensino e extensão ou em empresas
que atuem em áreas pertinentes ao curso.
iii.
O Estágio Curricular (obrigatório) Supervisionado visa ao aprimoramento
do processo de
ensino-aprendizagem,
mediante
inserção
em
atividades profissionais, no âmbito das ações de ensino, pesquisa
e extensão, desenvolvidas em centros de pesquisa, ensino e extensão ou em
empresas que atuem em áreas pertinentes ao curso, sendo obrigatório e
com carga horária, áreas e fase de realização definidos pelo projeto
pedagógico do curso.

CAPÍTULO III DAS FINALIDADES

Art. 4° - O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório é o período de
exercício pré-profissional, no qual o acadêmico do Curso de Graduação em
Medicina Veterinária permanece em contato direto com o ambiente de trabalho,
desenvolvendo atividades profissionais programadas, avaliáveis, com duração
limitada e orientação docente.
Art. 5° - São finalidades do estágio:
I – Complementar a formação profissional em campos de conhecimento
específicos de interesse do estagiário;
II – Proporcionar ao acadêmico a oportunidade de conviver, compreender,
analisar e intervir na realidade de sua formação profissional;
III – Oferecer ao acadêmico a oportunidade de realizar uma auto-avaliação
de sua preparação para atuar no mercado de trabalho, identificando lacunas
de conhecimento ou deficiências em sua formação.
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CAPÍTULO IV
DOS CAMPOS DE ESTÁGIO E ÁREAS

Art. 6° - Constituem campos de estágio, desde que conveniados à FPM, os
ambientes de trabalho pertinentes ao desenvolvimento de atividades de
aprendizagem relacionadas com a área de atuação do Médico Veterinário,
no Brasil ou no exterior, ofertadas por:
I – pessoas jurídicas de direito privado;
II – órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
III – profissionais liberais de nível superiores, devidamente registrados, em
seus respectivos conselhos de fiscalização profissional;
IV – unidades de ensino superior;
V – organizações não governamentais, cooperativas e associações
relacionadas à área de Ciências Agrárias, Biológicas ou da Saúde.

Seção I Disposições Gerais

Art. 7º - As atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho pelos alunos
serão consideradas atividades de estágio quando observarem os seguintes
requisitos e procedimentos:
I – comprovação de matrícula e frequência regular do aluno no Curso de
Medicina Veterinária, atestadas pela FPM;
II – celebração de Termo de Convênio para formalizar a cooperação mútua
entre a instituição ou o profissional que oferece o estágio e a FPM;
III – formalização de Termo de Compromisso entre o aluno ou seu
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou
relativamente incapaz, e a organização ou o profissional concedente do
estágio e a FPM.
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IV – compatibilização entre as atividades previstas no Termo de Compromisso
a que se refere o inciso III deste artigo e a área de formação do aluno;
V – inclusão e registro da atividade de estágio no Sistema Informatizado
de Estágios
VI – acompanhamento e avaliação, pelo Professor supervisor designado
pela FPM, das atividades desenvolvidas no estágio;
VII – acompanhamento e avaliação, pelo Supervisor vinculado ao campo de
estágio, das atividades desenvolvidas no estágio.
Parágrafo 1º - Excetuam-se do disposto no inciso II deste artigo as situações
em que a parte concedente do campo de estágio é a própria FPM.
Parágrafo 2º - A realização de estágio em campos de estágio da FPM
não dispensa a celebração do Termo de Compromisso entre as partes
envolvidas.
Parágrafo 3º - O início das atividades do aluno na condição de estagiário
ficará condicionado à prévia assinatura pelas partes envolvidas no Termo de
Compromisso.

Seção II
Do Termo de Compromisso

Art. 8º - O Termo de Compromisso a que se refere o inciso III do art. 7º deverá
contemplar, obrigatoriamente, os seguintes itens:
I – identificação do estagiário, do curso, do Professor Orientador e do
Supervisor;
II – qualificação e assinatura dos subscritores;
III – período de realização do estágio;
IV – carga horária da jornada de atividades a ser cumprida pelo estagiário;
V – menção ao fato de que o estágio não acarretará qualquer vínculo
empregatício;
VI – número da apólice de seguro de acidentes pessoais e a razão social da
seguradora;
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VII – plano de atividades de estágio compatível com o projeto pedagógico do
curso.
Parágrafo 1º - O plano de atividades a que se refere o inciso VII deste
artigo poderá ser alterado por meio de aditivos à medida que o desempenho
do aluno for avaliado.

Art. 9º - Os campos de estágio deverão oferecer condições para:
I – Aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos de campo específico
de trabalho do Médico Veterinário;
II – Vivência efetiva de situações reais de trabalho num campo profissional;
III – Avaliação pelo Supervisor das atividades desenvolvidas.

Art. 10º - Poderá ocorrer o desligamento do aluno do estágio:
I – automaticamente, ao término do estágio;
II – a qualquer tempo, observado o interesse e a conveniência de qualquer uma
das partes;
III – em decorrência do descumprimento do plano de atividades de estágio;
IV – pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco dias
no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período do estágio;
V – pela interrupção do curso de graduação na FPM.
Parágrafo único. O termo de compromisso será rescindido por meio de termo
de rescisão, encaminhado pelo aluno ou pela concedente ao coordenador de
estágio do curso para registro no sistema informatizado de estágios da FPM.

CAPÍTULO V
DA COORDENAÇÃO DOS ESTÁGIOS

Art. 11° - A Coordenadoria de Estágios do Curso de Graduação em Medicina
Veterinária é a unidade de coordenação, articulação e administração dos
estágios.
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Art. 12° - A Coordenação será exercida por um docente efetivo do Curso
de Medicina Veterinária escolhido pelo Colegiado do Curso.
Parágrafo 1° - O Coordenador de Estágios exercerá a função por um período
de dois (dois) anos, podendo ser reconduzido por mais um período.

Art. 13° - Compete ao Coordenador de Estágios:
I – Responsabilidade da disciplina: – Estágio Curricular Obrigatório em
Medicina Veterinária.
II – Executar a política de Estágios da FPM, de acordo com os objetivos
do Curso de Medicina Veterinária;
III – Em conjunto com os Professores supervisores, supervisionar, orientar
e analisar os procedimentos relativos à execução do estágio;
IV – Viabilizar a oferta de vagas para estágio mediante a criação e manutenção
de cadastro atualizado para atender a demanda;
V – Apresentar à Coordenadoria Geral de Estágios da FPM propostas de
convênio para abertura, manutenção ou alteração de estágios;
VI – Articular-se com o Colegiado do Curso de Medicina Veterinária e o Núcleo
Docente Estruturante para propor políticas e elaborar normas relativas ao
estágio;
VII – Analisar, conferir e atualizar a documentação e o cumprimento do
estabelecido nos art. 7°e 8º deste regulamento;
VIII – Manter sob seu controle a documentação referente às atividades da
Coordenadoria;
IX – Apresentar semestralmente ao Colegiado do Curso e demais instâncias
pertinentes, relatório de suas atividades;
X – Poderá integrar o Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina
Veterinária;
XI – Exercer outras atividades relativas ao estágio, atribuídas pelo Colegiado
do Curso de Medicina Veterinária;
Parágrafo Único – Em caso de impedimento ou ausência do Coordenador
de Estágios, o Coordenador ou Subcoordenador do Curso de Medicina
Veterinária responderá pelas atribuições listadas neste Artigo.
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CAPÍTULO VI
DO ACOMPANHAMENTO DO ESTÁGIO

Art. 14° - A orientação de estágio será efetuada por docente cuja área
de formação ou experiência profissional sejam compatíveis com as atividades
a serem desenvolvidas pelo estagiário, previstas no termo de compromisso.
Parágrafo único: A supervisão do estágio será efetuada por funcionário do
quadro ativo de pessoal da unidade concedente do campo de estágio, com
formação ou experiência profissional
na
área
de
conhecimento
desenvolvida no curso do estagiário, para supervisionar até cinco
estagiários simultaneamente.

Art. 15° - Compete ao Professor Orientador:
I – Aprovar os planos e programas de trabalho dos acadêmicos a serem
executados no campo de estágio;
II – Orientar a execução do plano de estágio e o desempenho acadêmico;
III – Acompanhar a elaboração, orientar e avaliar o relatório final;
IV – Visitar, quando necessário, o campo de estágio dos seus estagiários;
V – Encaminhar à Coordenadoria de Estágios os relatórios dos seus
estagiários, bem como sua avaliação e a do Supervisor, para fins de avaliação
final, dentro dos prazos previamente estabelecidos (Anexo A).

Art. 16° - Compete ao supervisor de estágio:
I- Auxiliar o acadêmico na planificação das atividades a serem desenvolvidas,
bem como assistir e orientá-los e sugerir literatura apropriada visando a
garantir o efetivo desenvolvimento das atividades do estágio;
II - Avaliar permanentemente o aproveitamento do acadêmico e, caso julgar
conveniente, propor ao orientador a interrupção ou troca de local;
III - Colaborar com o acadêmico na montagem do relatório, facilitando-lhe
o acesso a dados, fontes de consultas e outras informações pertinentes;
IV - Expedir ou providenciar a expedição do CERTIFICADO DE REALIZAÇÃO
DO ESTÁGIO, a ser encaminhado à coordenação de estágio, onde conste,
necessariamente, a carga horária cumprida e período de realização;
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V - Preencher ficha de avaliação, com nota compatível com o desempenho do
acadêmico, o qual deverá retornar à coordenação;
VI – Cumprir as normas que regem o estágio supervisionado e, em
contrapartida, quando julgar pertinente apresentar ao orientador, sugestões
que visem a um melhor ajuste das mesmas à prática profissional.

CAPÍTULO VII
DA REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO E DAS OBRIGAÇÕES DO ESTAGIÁRIO

Art. 17° - A carga horária mínima do Estágio Curricular Supervisionado será de
480 horas, o que corresponde a 10% da carga horaria total do curso, e deverá
ser realizado durante o 10º semestre, com carga horária semanal máxima de
40h.
Art. 18° - O estagiário deverá desenvolver as atividades com senso crítico,
fundamentado em conceitos teóricos pertinentes ao campo de conhecimento
em que estará atuando.

Art. 19° - Compete ao estagiário:
I – Respeitar à legislação de estágios vigente, e às normativas deste
regimento;
II – Escolher seu campo de estágio dentre aqueles credenciados pela
Coordenadoria Geral de Estágios com o auxílio do Coordenador de Estágios e
do Professor orientador, ou propor outro campo para credenciamento;
III – Assinar o Termo de Compromisso em conjunto com o representante legal
da FPM, Coordenador de Estágios, orientador, e a organização ou pessoa
física que irá oferecer o estágio (em casos de estágio externo a FPM);
IV – Elaborar e cumprir o Plano de Atividades, aprovado pelo Professor
orientador e/ou Supervisor;
V – Aceitar e respeitar as normas do campo de estágio onde estiver atuando;
VI – Comparecer ao local de estágio, pontualmente, nos dias e horários
estipulados no Plano de Atividades;
VII – Cumprir as cláusulas constantes no Termo de Compromisso;
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VIII – Entregar o relatório final das atividades desenvolvidas no estágio ao
Professor Orientador e ao Coordenador de estágio no prazo estabelecido no
cronograma da disciplina – Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em
Medicina Veterinária.

CAPÍTULO VIII DA AVALIAÇÃO

Art. 20° - A avaliação da disciplina – Estágio Curricular Obrigatório em
Medicina Veterinária, será realizada por meio de avaliação de defesa pública
do trabalho de conclusão de curso (TCC) do candidato por uma banca de três
profissionais, sendo obrigatória a participação de pelo menos um membro
docente da FPM.
Parágrafo 1º – O TCC referido no caput deste artigo será composto de
um Relatório das atividades desenvolvidas durante o estágio curricular e um
artigo com a temática acordada entre o aluno e o professor supervisor.

Parágrafo 2º – Será considerado habilitado para o processo de defesa pública
o estudante que cumprir, integralmente todas as etapas de entregas do TCC
parciais e final ao supervisor e ao professor orientador de estágio, que
deverão analisar o conteúdo em termos qualitativos, e deverão
manifestarem-se expressamente indicando a admissibilidade do estudante
para o processo de defesa pública.

Parágrafo 3º – A entrega parcial e final do TCC citado ao parágrafo 1º deste
artigo receberão avaliações pelos respectivos avaliadores supracitados
naquele parágrafo explicitando o grau de suficiência ou insuficiência no
desenvolvimento das atividades de estágio e do alcance de seus objetivos.
Parágrafo 4º – A banca examinadora da defesa pública do trabalho de
conclusão de curso tem total autonomia para a atribuição da nota final do
estudante na disciplina objeto do caput deste artigo.

CAPÍTULO IX
DA COBERTURA CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO
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Art. 21° - Durante o período de estágio, o estagiário deverá obrigatoriamente
estar coberto por apólice de seguro contra risco de acidentes pessoais pela
FPM.
.
CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 22° - O presente regimento estará sujeito a modificações, a serem
sugeridas pela Coordenação de estágios e submetida à apreciação do
Colegiado do Curso de Medicina Veterinária.
Art. 23° - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenadoria de Estágios
da Medicina Veterinária, em articulação com o Colegiado do Curso e a
Coordenadoria Geral de Estágios, quando necessário.

5.9. Atividades Curriculares Complementares (ACC)
As atividades complementares, as quais são apresentadas neste PPC, apresentam
carga horária computada em horas aula de 60 minutos, são aquelas realizadas pelo
aluno durante seu período de vinculo ao curso e relacionadas à sua formação
profissional. São atividades paralelas de crescimento pessoal que possibilitam o
desenvolvimento das práticas e estudos transversais e independentes preconizados
pelas orientações de ensino no país objetivando orientar vocações para setores
específicos ligados ao panorama econômico produtivo regional ou nacional. As
vocações regionais serão contempladas nos estudos de áreas temáticas que irão
complementar a formação acadêmica e estimular o desenvolvimento de expertises e
ênfases previstas nas orientações para os cursos no país.
O controle da carga horária cumprida pelo aluno é feito mediante ficha individual,
preenchida e assinada pelo responsável pelas atividades complementares e referendada
pelo coordenador do curso. O limite válido para cada modalidade objetiva estimular o
aluno a participar de diferentes atividades e ampliar as possibilidades de sua atuação
junto ao curso.
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É desejável o equilíbrio entre todas as modalidades de atividades, mas o aluno é livre
para definir e consolidar seu perfil em relação ao curso.
Ao adotar a filosofia de que a educação é concebida como um instrumento que oferece
ao indivíduo a oportunidade de construir sua própria formação intelectual será
oportunizado

ao

discente

a

flexibilidade

curricular

através

de

atividades

complementares, as quais poderão ser realizadas em qualquer fase do curso, num total
de 200 horas, para integralização curricular; desde que aprovadas pelo Colegiado de
Curso.
Serão consideradas atividades complementares:
 Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas oferecidas
pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas horas da linha de
formação, desde que atendam as necessidades da formação do profissional, as quais
deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista pelo mesmo, no semestre
anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade de aproveitamento curricular. Após
aprovação no colegiado, o aluno deverá matricular-se na disciplina requerida, seguindo
as normas da IES e, ao concluir a disciplina, o mesmo encaminhará ao Colegiado o
pedido de aproveitamento, para que o mesmo aprove e encaminhe às respectivas
coordenações de cursos da Graduação o estudo de aproveitamento da referida
disciplina para constar no histórico escolar. A carga horária será contabilizada
integralmente.
 Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele não
previsto no currículo. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar ao colegiado um
relatório das atividades desenvolvidas para avaliação. Será contabilizado como atividade
complementar 100% da carga horária total realizada.
 Participação em Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão: da carga horária
total em projetos, o aluno poderá contabilizar 100% como atividade complementar,
mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá encaminhar ao
Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
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 Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras,
Workshops e Cursos: 100% da carga horária total dessas atividades poderão ser
contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com o Curso,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e relatório da
atividade ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade.
 Semana Científica (SeCiVet): a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
 Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar 100% como atividade complementar, mediante o encaminhamento do
Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
 Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada
apresentação de trabalho corresponderá uma carga horária específica, mediante o
encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de apresentação,
que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
 Publicações: cada trabalho publicado em periódicos nacionais corresponderá a
15 horas e o publicado em periódicos internacionais corresponderá a 30 horas, mediante
o encaminhamento de uma cópia do artigo ao Colegiado de Curso, o qual será aprovado
pelo mesmo.
Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s) de idioma
para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornar-se fluentes em uma
ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do nível intermediário em língua
estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio com nossa Instituição, corresponderá
a 30 horas de atividade complementar.
5.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
Artigo
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Os artigos apresentados na conclusão de cada curso têm sido usados como um
eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos têm por objetivo primacial capacitar o
aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e expor determinados
aspectos do aprendizado como um todo.
Os artigos exibidos ao final do curso em combinação com disciplinas bem encadeadas e
com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam:


Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até então

ministrados;


Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento,

permitindo ao acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que analisam
determinados temas ou assuntos;


Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o acadêmico ágil

no manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e se aprimoram;


Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que realmente

são interessantes para o tema em pauta.
O artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar dentro do
conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária, alicerçada em seus
conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado sobre o tema ou assunto
pesquisado.
O artigo deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato de apresentação de todo
trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico às regras da
pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma ABNT)
A sintonia entre do estágio curricular supervisionado será privilegiada, pois isso dará ao
aluno a possibilidade de um domínio maior da área de seu interesse.
NORMA PARA A ELABORAÇÃO, APRESENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DO ARTIGO
CAPÍTULO I
Dos Objetivos e Finalidades
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Art. 1º - A FPM, mantida pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS,
dentro do âmbito da Legislação em vigor, só concederá o Diploma àquele aluno que,
tendo recebido aprovação em todas as disciplinas de seu currículo, respeitados os
limites de faltas previstos no Regimento Geral, apresente um Trabalho de Término de
Curso (TCC), que, no caso do curso de Medicina Veterinária, consiste em um artigo, que
aprovado pelo Orientador Acadêmico receberá uma avaliação, que transformada em
nota deve ser maior ou igual ao especificado por essa Norma.
Art. 2º - Essa Norma tem por objetivo orientar os acadêmicos desta Instituição no
desenvolvimento de seu Trabalho de Fim de Curso (TCC) ou Artigo, na apresentação e
na forma de avaliar o trabalho realizado.
Art. 3º - A FPM entende como Artigo um trabalho realizado pelo acadêmico, que
discorrerá sobre tema acordado entre o interessado e seu Orientador Acadêmico. O
Artigo tem por objetivos primaciais:
I.

Consolidar o processo de formação acadêmica e os ensinos ministrados em seu
Curso;

II.

Propiciar ao aluno estabelecer comparação entre as diversas linhas de
pensamento e estabelecer elos entre as mais variadas correntes de pensamento;

III.

Aprimorar o processo de pesquisa bibliográfica, tornando o interessado mais ágil
na sintetização de um assunto, tratado de forma díspar por diversos autores, e;

IV.

Trabalhar dados colhidos através dos diversos meios de informação, dando aos
mesmos consistência e racionalidade.

§ 1º. Para desenvolvimento de seu Artigo, a Instituição coloca à disposição do seu corpo
discente os meios disponíveis, procurando sempre manter seu acervo atualizado e
oferecendo os meios eletrônicos disponíveis no seu parque de ensino.
§ 2º. O acadêmico, dentro dos meios disponibilizados pela Faculdade, deverá efetuar
suas pesquisas, buscar informações e o gerenciamento do material colhido, de forma a
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dar ao seu trabalho o sentido amplo de pesquisa, fazendo uso de todos os
ensinamentos ministrados, de forma que o Artigo desenvolvido possa espelhar os
conhecimentos auferidos pelo acadêmico.

CAPÍTULO 2
Da Artigo e sua Realização
Art. 4º - Os acadêmicos desenvolverão artigos individuais, acompanhadas por
Orientador Acadêmico que dará ao interessado as linhas do trabalho a ser desenvolvido,
prestigiando a pesquisa bibliográfica e a coleta de informações e dados pelos meios
disponibilizados ou de acesso particular do acadêmico.
Art. 5º - Os temas a serem tratados nos Artigos serão de escolha individual dos
acadêmicos e versarão sobre assuntos tratados durante o curso, temas de importância e
de relevância para a carreira. O Orientador Acadêmico e o interessado analisarão a
forma de desenvolver o tema em pauta.
Art. 6º - A pesquisa bibliográfica será realizada pelo interessado que apresentará, em
épocas pré-definidas por ambas as partes acordadas, relatório circunstanciado do
material pesquisado. Será de inteira responsabilidade do interessado a manutenção das
fontes do material e de sua criteriosa análise.
Parágrafo Único. Será de total responsabilidade do interessado a emissão de opiniões,
devendo sempre respeitar a ordem constituída e a Legislação vigente do País. Isto não
implica
que os assuntos abordados atravessem fronteiras, sempre, porém, primando pela
justeza e pela concórdia.
Art. 7º - O artigo desenvolvido pelo interessado deverá seguir padrão único, sendo
digitada em fonte Times New Roman, “caixa” 12 e impressa em impressora jato de tinta
ou à laser ou outro meio de resolução compatível, folha tamanho A4, papel gramatura
90g/m2, guardando no topo da página um espaço de 3cm, 2.5cm da margem esquerda,
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3 cm da margem direita e 2.5cm do final da folha padronizada. Será dividida em
capítulos, cada qual com seu título em negrito e caixa 13. Os itens e sub-itens serão
nominados em algarismos arábicos, alinhados com a margem esquerda do texto.
§ 1º. O interessado apresentará ao Orientador Acadêmico a “primeira prova” de seu
trabalho. Corrigida na forma de desenvolver e na apresentação, o Orientador Acadêmico
analisará se o trabalho desenvolvido atende a Norma estabelecida e não apresenta
incompatibilidade com a Legislação em vigor. Tendo o aceite desse, o interessado
poderá desenvolver a editoração final.
§ 2º. O trabalho de digitação, os custos de impressão e de editoração correrão por conta
do interessado, podendo, a critério deste, usar para digitação os meios disponibilizados
pela Faculdade. O trabalho de impressão, reprodução, encadernação, serão feitos “extra
muros” e às custas e responsabilidade do interessado.
§ 3º. Em concordância com o Calendário Escolar, o Orientador Acadêmico marcará o dia
e hora da defesa pública do artigo.
§ 4º. O artigo, encadernada com espiral plástico transparente, portará capas frontal e
posterior fornecidas pela Faculdade, segundo padrão definido pela Coordenação do
Curso.
CAPÍTULO 3
Do Orientador Acadêmico
Art. 8º - Qualifica-se como Orientador Acadêmico todo professor da FPM.
Art. 9º - E (05) cinco o número máximo de orientandos que um Orientador Acadêmico
poderá assessorar, simultaneamente.
Art. 10º - Cabe ao Coordenador de cada curso, assessorado pela Secretaria Geral,
designar Orientador Acadêmico e Orientandos. Ou, o próprio acadêmico de acordo com
o tema poderá o escolher o orientador que achar conveniente para orientá-lo.
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§ 1º. A designação será feita mediante carta de aceite do acadêmico interessado, ao
professor orientador, protocolado na Secretaria, no período de matrícula que antecede
um semestre à época que o interessado cursará a disciplina Trabalho de Conclusão de
Curso.
§ 2º. De posse da carta de aceite assinada pelo professor orientador e protocolada,
segundo o parágrafo primeiro deste artigo, o Coordenador de Curso designará os
Orientadores Acadêmicos e seus respectivos orientandos.
§ 3º. Num prazo de trinta dias da designação, os Orientadores Acadêmicos reunir-se-ão
individualmente com seus orientandos, analisarão os procedimentos a serem cumpridos,
os deveres de ambas as partes e escolherão o tema para desenvolvimento do Artigo.
Alunos e professores terão à sua disposição todo o acervo bibliográfico e materiais para
a realização do artigo, tais como meios computacionais e outras particularidades,
constantes do acervo ou patrimônio da FPM, obedecendo ao Parágrafo Primeiro do
Artigo 3º dessa Norma.
Art. 11 - O Orientador Acadêmico e o orientando discutirão e analisarão a linha de
pesquisa a ser seguida.
Art. 12 - Por acordo estabelecido entre as partes, o Orientador Acadêmico, juntamente
com o orientando, poderá oficiar ao Coordenador de Curso a troca de Orientador
Acadêmico.
§ 1º. Ouvidas as partes em separado, o Coordenador designará novo Orientador
Acadêmico para o orientando.

§ 2º. Um orientando só poderá solicitar uma única vez a mudança de Orientador
Acadêmico, nos termos de que trata o “caput” deste artigo. Um segundo pedido de
mudança só será possível quando analisado pelo Diretor Geral, que decidirá em
instância superior.
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CAPÍTULO 4
Da Avaliação do Artigo
Art. 13 - O Orientador Acadêmico atribuirá ao interessado nota de zero a dez.
§ 1º. Considerar-se-á aprovado na disciplina de que trata o Parágrafo Primeiro do Artigo
12, o interessado que obtiver média aritmética das notas atribuídas pelos membros da
Banca e a nota do Orientador Acadêmico, maior ou igual a sete.
§ 2º. Cabe recurso da decisão do Orientador Acadêmico ao Diretor Geral, atuando este
como instância superior, que deliberará sobre o assunto.

CAPÍTULO 5
Das Disposições Gerais
Art. 14 - Norteará os trabalhos do Orientador Acadêmicos do interessado:
I.

essa norma;

II.

a norma 6023/89 da ABNT.

Art. 15 - Os casos omissos nessa Norma serão resolvidos pelo Coordenador de Curso,
cabendo recurso ao Diretor Geral, que atuará como instância superior.
Art. 16 - Essa norma entre em vigor na data de sua publicação.
5.11. Apoio ao Discente
O Atendimento Psicopedagógico busca sanar as dificuldades e motivar os seus
discentes a participarem de todas as atividades e projetos ofertados pela IES. Diante
disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria, iniciação científica, participação de
programas de extensão, eventos diversos, de natureza educacional, cultural, social e
científica, como estratégia do processo ensino-aprendizagem, fazem parte ainda ações
da ouvidoria, CPA, coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos,
psicólogo, pedagogo, coordenadores acadêmicos, setor financeiro, jurídico com
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encaminhamentos a bolsas com recursos próprios e governamentais como FIES. Dessa
forma, as monitorias, os programas de extensão e a iniciação científica têm como
objetivo o estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do atendimento
extraclasse.
O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) é realizado pela Coordenação do Curso,
pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo Parcial, pedagoga,
psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica com jornada semanal
específica para atendimento ao aluno, assim como pelo núcleo destinado ao apoio
psicopedagógico aos discentes e docentes.
Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria fornece a
documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os coordenadores auxiliam no
acompanhamento de disciplinas, atividades extraclasses, atividades complementares a
serem desenvolvidas, já os setores financeiro e jurídico auxiliam os discentes que
apresentam dificuldades financeiras e encaminham os mesmos a buscar bolsas em
programas governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos
próprios. Alguns discentes também são atendidos e beneficiados com estágios
remunerados em suas áreas de atuação dentro da própria instituição.
Sendo assim, cabe ao Coordenador de curso acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da disciplina ou
conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o auxílio dos docentes,
especialmente, na orientação para o processo de aprendizagem, na elaboração de
trabalhos de graduação, nas atividades complementares e nos estágios curriculares e
extracurriculares.
5.11.1. Mecanismos de Nivelamento
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram dificuldades nas
disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na Faculdade, independente do nível
de conhecimento básico, tem como objetivo reviver os conhecimentos adquiridos
anteriormente, de forma que acelere a adaptação do ambiente acadêmico. Esta
atividade está disponível também para os discentes de outros períodos do curso, a fim
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de recuperar os aprendizados adquiridos em anos acadêmicos anteriores, refletir e
aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que por sua fez formam o alicerce para seu
desenvolvimento não deixando também a conotação de Inclusão Social. Em última
instância, os cursos de nivelamento proporcionarão uma maior facilidade para os
docentes, na medida em que tornam mais homogêneos os conhecimentos dos
alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser intensificado
sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos e fora do horário
normal das aulas regulares para atendimento em grandes e pequenos grupos,
proporcionando condições de todos os alunos interessados participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional proposto
pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou pouco caso dos
discentes com problemas de acompanhamento didático, para com relação a essas
atividades, implicarão em medidas de advertência.
O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do diagnóstico
inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o atendimento dos alunos
para o desenvolvimento dessas atividades.
5.11.2. Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPD)
O NAPD tem o compromisso de auxiliar a todos os atores envolvidos no processo de
ensino e aprendizagem da FPM a viabilizarem um processo educativo ampliado, onde o
aprendiz e processo de aprendizagem sejam considerados de forma global. Nesse
sentido, comprometido com o objetivo comum a todos os setores da faculdade –
oferecer ensino de qualidade – o NAPD atua como facilitador nas reflexões por parte da
comunidade acadêmica acerca das relações psicopedagógicas e de como estas
interfere no processo em questão.
Para atingir esse compromisso, o NAPD realiza diferentes ações que se destinam a
suprir as demandas psicopedagógicas do discente. No atendimento psicopedagógico ao
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aluno o atendimento é realizado principalmente de forma individual, quando este poderá
verbalizar suas angústias e dificuldades referentes à vida acadêmica. Pressupõe-se que
a partir do momento em que as questões subjetivas forem explicitadas e discutidas, se
tornem não apenas menos angustiantes e menos geradoras de sofrimento, mas também
sirvam para a experiência pessoal e autoconhecimento, culminando em atitudes e
habilidades profissionais positivas, contribuindo para a sua formação mais integral e
humana.
Excepcionalmente o atendimento poderá ocorrer de forma grupal, a partir de demandas
identificadas onde esta modalidade de atendimento se mostre mais eficaz. Isto pode
ocorrer no caso de diagnóstico situacional de problemáticas que envolvam grupos de
alunos ou no caso da identificação de problemas comuns a um número maior de alunos
onde a estratégia de atendimento grupal se mostre eficaz.
O

aluno

pode

procurar

o

NAPD

espontaneamente

ou

por

meio

de

solicitação/encaminhamento de um docente, coordenador ou diretor que perceba que a
proposta de trabalho do NAPD possa ser útil à formação do aluno.
É importante ressaltar que o trabalho de intervenção do NAPD não tem por objetivo
oferecer ao aluno um suporte psicoterapêutico, mas, antes, o de auxiliar o aluno no
reconhecimento de suas dificuldades e ansiedades relativas à formação e futura prática
profissional.

Caso

seja

diagnosticado

que

o

aluno

demande

atendimento

psicoterapêutico especializado, ele será encaminhado para as clínicas conveniadas
especializadas neste atendimento.
Por meio de ações efetivas, em conjunto com diretrizes do Projeto Pedagógico
Institucional e da prática docente, o NAPD procura proporcionar ao aluno uma formação
profissional mais sólida, capacitando-o não apenas ao desempenho profissional técnico,
mas também a considerar os componentes humanos, ou seja, sociais e emocionais de
sua formação, auxiliando-o, a partir do autoconhecimento e reflexão sobre seus afetos, a
ter uma postura ética e responsável, bem como, confiante de suas potencialidades.
Assim, pretende-se que a partir da atuação desse espaço facilitador do processo de
formação seja possível minimizar as crises presentes no processo educativo; formar de
um profissional com competências emocionais, técnicas e éticas; melhorar a prestação
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de serviços da universidade e, consequentemente, promover o reconhecimento do valor
da formação promovida pela FPM.

5.11.3. Setor de Projetos Sociais, Bolsas e Benefícios ao Aluno
O Setor dos Projetos Sociais foi criado no Campus com o intuito de prestar apoio aos
alunos no que tange a tentativa de obtenção de bolsas públicas e particulares, além de
oferecer atendimento pedagógico e educacional aos alunos quando os mesmos tiverem
alguma dificuldade relacionada ao ensino, aprendizagem e as mudanças referentes à
chegada e permanência na universidade como: adaptação a cidade, ao curso escolhido,
ao ensino superior, dentre outras. O Setor atua junto às Coordenações de Curso e conta
com duas profissionais especializados nas áreas de pedagógica, psicológica, financeira
e jurídica.
Ao Setor dos Projetos Sociais compete:
 Assegurar os instrumentos e condições necessárias para o cumprimento dos
currículos plenos dos cursos, do regime didático-pedagógico e do projeto de
atuação pedagógica, em consonância com a legislação educacional vigente e com
as diretrizes institucionais;
 Realizar estudos e pesquisas com vistas ao aprimoramento na execução do
suporte técnico-pedagógico, para resolução de dificuldades no ensino e na
aprendizagem,

com

atendimento

aos

docentes

e

discentes,

articulando

informações educacionais com as Coordenações de Curso;
 Elaborar

instrumentos

para

diagnosticar

dificuldades

de

aprendizagem,

confeccionar e analisar dados de rendimento escolar, aplicar questionários e
realizar entrevistas para sondagem das causas da evasão escolar (desistência,
transferência e trancamento/cancelamento de matrícula) e repassar todas estas
informações aos coordenadores e docentes dos cursos;

5.11.5. Ouvidoria
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A Ouvidoria da FPM, criada em 2005, tem o objetivo de compreender e respeitar as
necessidades, direitos e valores do corpo discente e de toda a comunidade interna e
externa da Instituição. O atendimento é feito pessoalmente, através das caixinhas da
Ouvidoria espalhadas por todos os campi, ou eletronicamente através do site
institucional. O atendimento direto e pessoal é marca de excepcionalidade encontrada
na Ouvidoria da FPM.

5.11.6. A comunicação e a Intercomunicação no Curso
No âmbito institucional, o aluno conta com um serviço de atendimento individualizado,
realizado em um primeiro instante através de seus professores e do NAPD, e
posteriormente pela coordenação de curso, integrado aos setores financeiro e de
administração acadêmica.
O Portal Educacional da FPM conjuntamente com a CPA são as principais ferramentas
de comunicação atuando na convergência dos serviços aos alunos, professores,
funcionários e à comunidade externa. A página na web se presta, com indubitável
eficiência e eficácia, à comunicação entre todos que se envolvem no processo
educacional, quer na esfera do ensino, da pesquisa ou da extensão.
A área restrita do Portal a alunos, professores e funcionários cobre boa parte das
interações necessárias ao funcionamento cotidiano da instituição. Lá alunos e
professores têm acesso às mais diversas funcionalidades que apoiam suas interações e
a deles com os canais formais da Faculdade.
Todos os docentes e funcionários do curso dispõem de contas pessoais de e-mail para
que possam estabelecer uma comunicação simples, direta e sem burocracias no seu
dia-a-dia.
O curso adota ferramentas da internet que possibilitam a comunicação e a
intercomunicação. Não há como alcançar os objetivos do curso sem o uso da internet. O
curso usufrui das funcionalidades do Portal, tais como: lançamento de notas, frequência,
conteúdo ministrado e permite o diálogo permanente entre professores e alunos.
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Da mesma forma, todos os alunos, no ato da matricula acadêmica, são solicitados a
cadastrarem-se no Portal, obtendo um login e senha. Seus endereços eletrônicos são
parte integrante desse cadastro permitindo a comunicação bidirecional (aluno-professor)
e multidirecional (incluindo a coordenação de curso, os colegas de turma e também as
áreas de apoio ao discente) incluindo a Ouvidoria eletrônica (Fale Conosco).
A comunidade acadêmica recebe, periodicamente, o Informativo FPM. Trata-se de um
espaço no portal eletrônico que contém as principais notícias da universidade na forma
de notas curtas e rápidas.
O curso também mantém quadros murais para avisos e divulgação de noticias diversas
de interesse específico de alunos e professores.

5.11.7. Monitoria
Além das atividades curriculares complementares, os alunos do Curso de Medicina
Veterinária da FPM são incentivados a participar ativamente da construção do
conhecimento desde o início do curso.
A Monitoria, é um desses casos, e tem como finalidade a iniciação à docência e, como
objetivo geral, contribuir para a melhoria do ensino de graduação, promovendo a
cooperação acadêmica entre alunos e docentes. As atividades de monitoria no Curso de
Medicina Veterinária são consideradas estimuladoras e fundamentais para despertar a
vocação docente no estudante. Os monitores são selecionados a partir da publicação
semestral dos editais de monitoria, que seguem a Regulamentação do Setor de
Laboratórios e Monitorias.
O processo seletivo é por meio de concurso, promovido por cada disciplina, que consta
de prova escrita e entrevista. As atividades de monitoria são oferecidas para disciplinas
específicas que exigem a presença do monitor juntamente com o professor responsável
em ambiente de sala de aula e/ou laboratório (quando exigido pela disciplina).
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Os alunos que efetivamente atuam como monitores recebem o certificado de exercício
de monitoria na respectiva disciplina, onde consta, entre outros, a carga horária
cumprida. Além disto, os monitores são agraciados com descontos diretamente incididos
sobre o valor da mensalidade.
5.11.8. Iniciação Científica e Extensão Universitária
As relações semânticas entre o ensino, a iniciação científica e a extensão, num tripé
de sustentação, é o que provê a identidade dos cursos superiores desta Instituição.
Essas relações devem ser construídas de forma indissociável, de maneira que a
atividade fim (ensino, extensão ou pesquisa) seja realizada com competência, eficiência,
adequação, responsabilidade e constante processo de atualização e aperfeiçoamento.
Avança-se na questão da interdisciplinaridade, visto que os conhecimentos a serem
trabalhados ao longo do curso procuram refletir o atendimento das necessidades dos
alunos e ao perfil desejado dos egressos. Uma diretriz a nortear o ensino de todo corpo
docente.
Para a efetividade da presente proposta, é imprescindível o engajamento de todos os
setores, agentes educativos, comunidade, isto é, de todos os envolvidos com o processo
de ensino.
Os professores da Instituição, em suas atividades de ensino, deverão ser capazes de
não apenas transmitir o conhecimento ou sistematizar os mesmos, mas aliar essas
atividades à pesquisa que vise à construção do saber científico e ao desenvolvimento
de projetos de extensão, ligados às suas respectivas áreas de atuação, por mais que a
IES não possua características de Universidade, procura-se incentivar a pesquisa em
todos os segmentos e no próprio desenvolvimento de suas ações.
Os programas de extensão serão consequência das atividades de ensino e pesquisa.
A instituição colocará à disposição da comunidade, serviços diversos, tais como: cursos
de aperfeiçoamento e de extensão; biblioteca; eventos culturais e artísticos; atividades
de estágios; assessorias e consultorias.
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À instituição caberá ainda criar, empreender e difundir outras atividades que possam
contribuir para a melhoria da qualidade de vida de Patos de Minas. A realização de
eventos culturais, artísticos, esportivos, de educação para o saber instrumental,
educação ambiental, educação para a saúde, entre outros, deverá ser uma preocupação
constante da instituição no atendimento da comunidade.

5.11.9. Meios de Divulgação de Trabalhos e Produções dos Alunos
A Revista ACTA CIENTÍFICA (ISSN-1984-0918) é uma publicação da FPM que tem por
objetivo a publicação de trabalhos realizados no âmbito da Multidisciplinaridade com
ênfase na integração dos cuidados em saúde. A classificação atual de acordo com o
QUALIS/CAPES alocou a revista no estrato B3 a B5. A revista pode ser acessada por
meio do link www.faculdadepatosdeminas.edu.br/a-faculdade/publicacoes.
A prioridade é o fortalecimento da área da saúde de forma multidisciplinar sem, contudo
deixar de abrir espaço para mostrar o que se está fazendo para o fortalecimento dos
demais níveis de atenção á saúde. Assim embasamentos teóricos, experiências
pedagógicas, experiências vividas em campo, no interior dos cenários de prática –
Clínicas de Saúde da Família e Centros Municipais de Saúde, demais unidades,
hospitais e faculdades sob a forma de artigos científicos, de revisão, relatos de caso,
artigos didáticos e produtos do enfrentamento dos problemas vivenciados em campo
aqui denominados de “Ação e Reação” poderão ser publicados.
Outra publicação é a revista PSICOLOGIA E SAÚDE EM DEBATE (ISSN-2446-922X),
que é uma publicação científica periódica semestral, que publica resultados de pesquisa
básica ou aplicada, relacionados à grande área de Biociência, com uma abordagem
voltada para as diferentes vertentes da saúde e do meio ambiente. A revista pode ser
acessada pelo link https://psicodebate.wordpress.com/
Em ambas as revistas os estudantes são estimulados a publicar os trabalhos
qualificados produzidos durante o curso.
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5.11.10. Acompanhamento de Egressos
A Política de Acompanhamento do Egresso da FPM está fundamentada na possibilidade
de discussão das ações que são realizadas pela instituição voltadas para o
desenvolvimento dos acadêmicos tendo em vista o aperfeiçoamento dos cursos e dos
serviços prestadas a fim de melhorar as competências e as habilidades dos discentes
bem como a participação dos egressos nas distintas atividades que são oferecidas pela
instituição.
Por meio da politica de acompanhamento a instituição acompanha o egresso sendo
possível traçar um mapeamento e sequencialmente a partir das informações obtidas
construir indicadores que permitem uma discussão e análise da qualidade dos cursos e
oferecidos pela IES e a repercussão dos mesmos no mercado de trabalho e na
sociedade.
Devem-se levar em consideração que tais informações são importantes indicadores para
o aperfeiçoamento dos próprios cursos e para o desenvolvimento qualitativo de oferta
educacional da IES.
O programa de acompanhamento de egressos permite a coleta de dados sobre a
inserção dos egressos no mercado de trabalho, possibilitando assim que a IES
acompanhe de forma continua as mudanças e as necessidades atuais do mercado
possibilitando assim a revisão e organização das propostas de formação dos cursos
objetivando formar profissionais cada vez mais qualificados para o mercado.
A politica de egressos também serve de apoio ao aluno durante a sua transição para o
mercado de trabalho, uma vez que é de suma importância a continuidade da relação
iniciada desde os primeiros semestres do curso de graduação. Tem-se o entendimento
que a política de acompanhamento ao egresso não começa logo após a colação de
grau.
Ela deve se iniciar enquanto o aluno está se preparando para sair do âmbito acadêmico
para atuar no mundo do trabalho. Neste momento ocorre a necessidade de orientações
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específicas para que o mesmo possa se sentir mais seguro e preparado para enfrentar o
a competitividade do mercado atual.
Sendo assim as políticas de acompanhamento do egresso juntamente com o Programa
de Acompanhamento de Egressos são ferramentas fundamentais e fonte de
informações para a auto avaliação continuada da Faculdade Cidade de Patos de Minas.

5.12. Processo de Auto avaliação
Comissão Própria de Avaliação (CPA)
O processo de avaliação e de auto avaliação do curso de Medicina Veterinária está
intrinsecamente articulado às mudanças e melhorias implantadas ao longo da sua
trajetória.
A FPM conta, em sua estrutura organizacional, com a Comissão Própria de Avaliação
(CPA), responsável pela condução dos processos de avaliação interna da instituição,
tanto no âmbito docente, quanto discente, de gestão e de infraestrutura.
As avaliações realizadas pela CPA são objeto de discussão e análise pelo Colegiado do
Curso e pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), contribuindo, desta forma, para a
consolidação e aprimoramento dos processos acadêmicos.
Ainda na lógica da avaliação e auto avaliação, a Coordenação do Curso realiza
avaliação anual junto ao corpo discente, através de instrumento próprio, quando os
alunos são convidados, de forma voluntária, a responder questões referentes às
disciplinas, ao corpo docente e à infraestrutura do curso. A partir dessa avaliação são
gerados resultados que são discutidos nas reuniões de NDE e de Colegiado para a
elaboração de estratégias que devem ser adotadas para o saneamento das fragilidades
apontadas.
Também os docentes, através da CPA, são convidados a responder questionários
específicos sobre o desempenho discente. Utilizam-se ferramentas eletrônicas e os
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docentes apresentam a sua impressão das turmas para as quais já ministraram aulas,
completando assim, a avaliação 360º. Tanto os resultados das avaliações como as
estratégias preparadas são apresentados e discutidos com os professores e estudantes.
Além do processo de auto avaliação, a identificação das principais demandas pontuais
dos estudantes é feita pela aproximação da coordenação com a representação discente.
São realizadas reuniões com os estudantes representantes de turma, quando é possível
avaliar a percepção dos graduandos em relação ao curso. Nesses encontros é possível
não só aproximar os alunos da coordenação, o que visa manter clara e transparente a
comunicação no curso, mas também tomar as providências ou prestar os
esclarecimentos que se fizerem necessários.
5.12.1. Ações Decorrentes dos Processos de Avaliação de Curso
Os processos de avaliação externa e de auto avaliação de cursos da FPM sempre se
mostraram como excelentes norteadores para a melhoria contínua dos processos e
políticas institucionais propostas em nosso PDI.
As avaliações externas regulamentadoras de credenciamento, recredenciamento,
autorização e renovações das mesmas, orientam a IES em todos os processos de
melhorias, tanto na organização didático pedagógica quanto na infraestrutura e corpo
docente, para que possamos trilhar caminhos cada vez mais próximos à excelência no
processo de ensino e aprendizagem.
A CPA – Comissão Própria de Avaliação, através de seus questionamentos
direcionados à todos os setores da IES, se coloca como uma ferramenta aproximadora
entre a Direção Geral e todo o corpo técnico e alunado, apontando para as principais
necessidades e anseios dos acadêmicos, técnicos administrativos e docentes.
E Exame Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE, avaliação a qual a FPM
sempre teve participação ativa, traz a tona as potencialidades e as fragilidades de
nossos acadêmicos no que diz respeito à absorção de conteúdos de conhecimentos
gerais e específicos, podendo assim também servir de ferramenta para diagnose e
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intervenção na busca de um egresso com as características solicitadas pelas DCN’s –
Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina Veterinária.
A FPM percebe a importância dos processos avaliativos externos e internos, e tenta
sempre, após levantamento realizado pelos mesmos, utilizá-los como fontes de
informação fidedigna na busca de tomadas de decisões mais acertadas em todo e
qualquer processo de modificação e/ou melhoria aplicado na IES.
5.13. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo de Ensino
Aprendizagem
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a FPM busca
continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades de multimídia. A
infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla laboratórios de informática
com programas específicos, aplicáveis ao ensino nas diferentes áreas. Acompanhando a
evolução dos recursos educacionais, o corpo docente e discente terão a sua disposição
laboratórios de informática, para atender às demandas dos cursos com livre acesso à
Internet e ao Portal Educacional.
A atualização dos equipamentos dos laboratórios será realizada de forma contínua,
obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e atualização dos equipamentos.
No que diz respeito, especificamente ao Curso de Medicina Veterinária, destacamos a
Clinica Médica de Pequenos /Grandes Animais, que foi montada dentro do Centro de
Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, através de um
convênio firmado entre as partes. Isso ocorreu devido ao fato de estarmos aguardando a
construção do Hospital Veterinário, cujo projeto já foi protocolado na Prefeitura Municipal
de Patos de Minas e está aguardando os trâmites legais para a liberação das obras.
Este espaço pedagógico é considerado multidisciplinar e serão utilizados pelos alunos
em aulas práticas usufruindo da demanda de pequenos animais recebidos naquela
instituição. Este espaço dispõe de equipamentos, instrumentos e medicamentos
necessários, sendo estes implantadas ao longo do processo de ensino-aprendizagem.
Neste espaço serão realizadas as diversas atividades práticas de disciplinas como
Clinica Médica de Pequenos /Grandes Animais I e II, Semiologia, Patologia e
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Diagnóstico por imagem, proporcionando ao aluno uma participação mais ativa durante
as aulas práticas.
Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos
audiovisuais que mostrarão a técnica correta para a execução de cada prática e em
seguida executarão as mesmas, devidamente orientados pelos professores.
Durante as aulas das disciplinas de Fundamentos de Anatomia e Anatomia dos Animais
Domésticos os discentes poderão usufruir do software 3D4 Medical – Essential Anatomy,
recurso que oferece imagens com uma definição muito apropriada para uma maior e
melhor assimilação do conteúdo, além de acessar todo material ósseo, muscular e
órgãos dos principais animais domésticos.
5.14. Procedimentos
Aprendizagem

de

Avaliação

do

Processo

de

Ensino

e

§ 1º - A Faculdade Cidade de Patos de Minas considera que a avaliação do
desempenho escolar em seus cursos deve:
 Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnostica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
 Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados,
articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios
de aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;
 Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do
desempenho e rendimento escolar do aluno;
 Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do
desempenho

da

disciplina

e

do

curso,

possibilitando

intervenção

pedagógico-administrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio
aluno, da Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica e Geral da
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Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional
e do cidadão.
§ 2º - A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensinoaprendizagem como um todo articulado, incidindo sobre a frequência e o
aproveitamento do aluno nas atividades curriculares e de ensino de cada
disciplina. São atividades curriculares de ensino as preleções, pesquisa,
exercícios, arguições, trabalhos práticos, seminários, excursões, estágio
curricular supervisionado, provas escritas e orais, monografia, previstas nos
planos de ensino, aprovados pelos Colegiados de Curso.
§ 3º - O aproveitamento do aluno é avaliado mediante a elaboração e avaliação
de 3 (três) Blocos Temáticos, 1 (uma) Avaliação Livre e 1 (uma) Prova
Unificada expressando-se o resultado de cada avaliação em notas específicas
e previamente determinadas.
- O 1º Bloco Temático será avaliado em 10,0 (dez) pontos;
- O 2º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- O 3º Bloco Temático será avaliado em 15,0 (quinze) pontos;
- A Avaliação Livre será avaliada em 10,0 (dez) pontos e
- A Prova Unificada será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos.
§ 4º - Os BLT’s - Blocos Temáticos serão definidos em sala de aula, pelo
professor em conjunto com seus alunos, em temas condizentes com a
disciplina a ser ministrada e voltada à realidade de mercado profissional atual.
§ 5º - Cada BLT terá sua duração pré-determinada pelo Calendário Acadêmico.
§ 6º - Os Blocos Temáticos serão avaliados através de Provas, as quais
deverão ser aplicadas ao final de cada bloco temático e deverão seguir a
seguinte padronização:
- As provas dos Blocos Temáticas deverão ser elaboradas contendo no
mínimo 6 (seis) questões e as mesmas, independente de seu número, deverão
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ser divididas e 70% objetivas (fechadas) e 30% subjetivas (abertas), sem
diferença de peso entre elas;
- O número de questões a ser utilizado será definido pelo professor
responsável pela disciplina;
- Os valores pré-determinados para cada Bloco Temático deverão ser
igualmente divididos pelo número de questões contidas na prova.
§ 7º - A Avaliação Livre será livre para o professor distribuir em atividades que
possa acrescentar conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na
disciplina e que poderá também auxiliar em outras disciplinas que ele já tenha
estudado ou irá estudar (promover a interdisciplinaridade) como por exemplo
seminários, desenvolvimento de projeto relacionando a disciplina à sua
aplicação.
§ 8º - A Prova Unificada (PU) tem em sua composição a necessidade de
aprofundar a capacidade reflexiva, sistemática e lucidez no método avaliativo
em conformidade com a avaliação do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (ENADE). Compreende a elaboração e aplicação de uma mesma
prova para todos os alunos que cursaram a mesma disciplina no período
regular matriculado no semestre letivo.
O objetivo da Prova Unificada é o AAP:
 Avaliar os conhecimentos desenvolvidos de acordo com os conteúdos
previstos na ementa e a bibliográfica indicada no decorrer do bimestre e
semestre;
 Acompanhar a implementação dos planos de ensino e da aprendizagem;
 Possibilitar ao estudante ter contato, ao longo do curso, com instrumentos
de avaliação mais próximos às provas a que se submete em situações
futuras: ENADE, Concursos e Processos Seletivos.
A Prova Unificada é a Prova Oficial do Semestre e segue o calendário escolar,
portanto, deverá ser aplicada na semana prevista em calendário acadêmico,
sistematizado pelo coordenador do curso a funcionalidade.
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A Estrutura da Prova Unificada:
 As questões devem ser 10 (dez) questões de múltipla escolha e devem
contemplar a ementa trabalhada em todo o semestre;
 A Prova Unificada será elaborada contendo 10 (dez) questões para cada
disciplina do semestre cursado;
 A última questão da Prova Unificada será subjetiva dissertativa de cunho
geral e contemple a reflexão acerca da atualidade.
 As questões devem ser de autoria própria, nos moldes do ENADE;
 Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da
tarefa a ser realizada pelo aluno;
 O texto do enunciado deve ser claro, conciso e redigido segundo a norma
culta da língua portuguesa;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado.
 O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) deve ter
uma visualização e resolução adequadas;
 A imagem deve apresentar conteúdo compatível com o tema abordado
pela questão;
 Imagens que sejam ofensivas, denegridoras ou impróprias, segundo a
Constituição, estão proibidas;
 É obrigatório citar a referência bibliográfica da imagem usada.
 Cada questão deve conter 04 alternativas, obrigatoriamente;
 Não serão aceitas alternativas, como nenhuma das anteriores;
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 O texto das alternativas deve ser claro, conciso e redigido segundo a
norma culta da língua portuguesa;
 Mesmo nas alternativas incorretas, sua redação deve ser compatível com o
propósito da questão: avaliar os conhecimentos e a capacidade de
discernimento do aluno;
 Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo
aluno.
A Distribuição de Pontos da Prova Unificada:
 Valerá a nota da PU em 50,0 (cinquenta) pontos totais, sendo as questões
múltiplas escolha no valor de 40,0 (quarenta) pontos e a questão
dissertativa no valor de 10,0 (dez) pontos.
 Para atribuir o valor das questões de múltipla escolha:
# Soma-se o número total de questões objetivas da prova e divide-se
por 40 (X/40=valor de questão).
 A nota da PU é a soma dos acertos das questões de multiplica escolha
pelo valor da questão, mais o valor alcançado na questão dissertativa.
§ 9º - A Prova Final é prova concedida ao aluno que não tenha sido reprovado
por frequência e que não tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos
para aprovação, mas que tenha conseguido a média de pelo menos 40 pontos
ao longo do semestre. Essa prova poderá ser solicitada pelo aluno no prazo
estabelecido em calendário acadêmico. A prova final terá o valor de 100
pontos, sendo assim, os pontos alcançados ao longo do período serão zerados
e ele deverá alcançar o mínimo de 60 pontos para sua aprovação.
§ 10º - As disciplinas de TCC II, Iniciação científica, estágios supervisionados,
seminário de TCC seguirão o processo avaliativo dos seus respectivos
manuais tendo somente ao final do semestre o conceito de APROVADO ou
REPROVADO, porém seguindo a média mínima de 60 pontos como as outras
disciplinas.
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§ 11º - Nas disciplinas que são ofertadas na modalidade EaD - Educação à
Distância, o desempenho escolar é avaliado da seguinte forma:
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno será realizada em vários
momentos, tanto no ambiente virtual de aprendizagem - AVA quanto nos
momentos presenciais, pois essa avaliação incorporará novos procedimentos,
que valorizem as competências dos acadêmicos, uma vez que o uso de
Tecnologias da Informação pelos discentes possibilita o desenvolvimento de
outras habilidades, além das já previstas pelas matrizes curriculares nos cursos
de origem.
O sistema de avaliação será composto por Atividades online (Fórum,
Questionário Avaliativo e Avaliação Eletrônica) e avaliação presencial, onde
para aprovação será preciso obter nota final de 60 pontos.
A nota Semestral, por disciplina, poderá gerar o seguinte “status” para o aluno:

# APROVADO POR MÉDIA: Se o estudante obtiver nota Semestral igual ou
superior a 60 (sessenta) na disciplina;
# REPROVADO: Se obtiver nota Semestral inferior a 60 (sessenta).
# ATIVIDADES ON-LINE (AVALIAÇÃO)
São desenvolvidas na Sala de Aula Virtual e consistem em:
- Avaliação Online –20 Pontos
- Fórum de Discussão –10 Pontos (02 pontos cada)
- Questionário Avaliativo –10 Pontos (02 pontos cada)
# ATIVIDADES PRESENCIAIS (AVALIAÇÃO)
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Para as avaliações haverá encontros presenciais obrigatórios. As datas e os
locais das avaliações são definidos e comunicados com antecedência.
- Avaliação Presencial – 60 pontos
AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO ESCOLAR
Artigo 1º – A avaliação do desempenho escolar é feita por disciplina, incidindo
sobre a frequência e aproveitamento.
Artigo 2º – A frequência às aulas e demais atividades programadas, permitida
apenas aos matriculados, é obrigatória, sendo vedado o abono de faltas.
§ 1.o - Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado
reprovado na disciplina o aluno que não tenha frequência mínima de 75%
(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades previstas.
§ 2.o – A verificação e registro da frequência são de responsabilidade do
professor, e seu controle, para o efeito do parágrafo anterior, da Coordenação
de Curso.
Artigo 3º – O aproveitamento escolar é avaliado mediante acompanhamento
contínuo do aluno e dos resultados por ele obtidos nos exercícios escolares.
§ 1.o – Compete ao professor da disciplina elaborar os exercícios escolares sob
a forma de avaliações e determinar os demais trabalhos, bem como lhes julgar
os resultados.
§ 2.o – O exame final realizado ao fim do semestre letivo visa à avaliação da
capacidade do domínio do conjunto da disciplina.
Artigo 4º - As verificações de aprendizagem, de acordo com a natureza da
disciplina, poderão compreender:
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I. provas escritas, gráficas, orais, seminários e arguições;
II. trabalhos práticos, inclusive extraclasse;
III. pesquisa ou estágio, desde que sob orientação, supervisão e controle
do professor;
IV. relatórios de aulas práticas ou trabalhos equivalentes;
V. elaboração de projetos, monografias, dissertações e tese e sua
defesa;
VI. outras formas que atendam às peculiaridades didático-pedagógicas
de cada disciplina.
§ 1.o – É assegurado ao aluno, desde que devidamente fundamentado, o
direito de requerer a revisão das avaliações, solicitadas no prazo de 2 (dois)
dias letivos, a contar da data de publicação das notas.
§ 2.o – Poderá ser concedida prova substitutiva ao aluno que, não tendo
comparecido às provas ou demais verificações de aprendizagem ou exame
final, comprove impedimento legal, motivo de doença, atestado médico ou de
trabalho, devidamente comprovado pela empresa, e venha requerê-la no prazo
estabelecido em calendário acadêmico.
Artigo 5º – A nota semestral serão graduadas de 0,0 (zero) a 100,0 (cem),
permitida a fração de ponto, as notas semestrais e de exame final também
permitirão a fração de ponto.
Artigo 6º - Será considerado promovido por média o aluno que obtiver, em
qualquer disciplina, a média da nota semestral igual ou superior a 60,0
(sessenta) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades escolares.
Artigo 7º – Ficará sujeito ao exame final o aluno que obtiver, em qualquer
disciplina, média semestral igual ou superior a 40,0 (quarenta) e inferior a 60,0
(sessenta) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e
demais atividades escolares.
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Artigo 8º – Quando o aluno realizar exame final, a média mínima de aprovação
será resultante da prova final e o discente, deverá alcançar nota igual ou
superior a 60,0 (sessenta);
Artigo 9º – Estará reprovado o aluno que, mesmo obtendo frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento)¸ obtiver média semestral menor que
60,0 (sessenta).
Artigo 10º – O aluno reprovado por não ter alcançado nota ou frequência
mínima exigida para aprovação, deverá repetir a(s) disciplina(s), sendo
aplicadas as mesmas exigências de frequência e aproveitamento estabelecidos
nos artigos anteriores.
Parágrafo Único - O aluno reprovado por não ter alcançado frequência mínima
exigida, apresentando o mesmo frequência mínima de 50%, mas que alcançou
nota na média semestral acima de 85% (oitenta e cinco por cento), terá sua
situação analisada pelo colegiado de curso podendo obter deferimento ou
indeferimento para aprovação.
Artigo 11º – É permitida a matrícula nas disciplinas do semestre seguinte, a
aluno que tenha obtido aprovação em todas as disciplinas do(s) semestre(s)
anterior(es).
§ 1º – É permitida, também, a promoção com até três disciplinas em regime de
dependência.
§ 2º – O aluno, promovido para o período seguinte com disciplina(s) em regime
de dependência ou adaptação, poderá matricular-se na(s) disciplina(s) de que
depende, desde que observada a compatibilidade de horários.
Artigo 12º – O aluno que não obtiver aprovação em 3 (três) ou mais disciplinas
do semestre que cursou, ou acumuladas dos semestres anteriores, deverá
cursá-las em regime de dependência, sendo vedada a sua promoção para o
semestre seguinte.
81

Artigo 13º – Podem ser ministradas aulas de disciplinas para alunos com
dependência ou adaptação em horário ou período especial, a critério de cada
Coordenação de Curso, acarretando neste caso, ônus financeiro ao aluno.
Poderá ser a distância em cursos reconhecidos não extrapolando a 20% da
carga horária total do curso.
Artigo 14º – O aluno que ingressar na Instituição por outra forma que não a de
matrícula inicial pela via do processo seletivo ficará sujeito ao mesmo sistema
de avaliação e desempenho escolar apontado neste Regimento.
Artigo 15º - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos,
demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação
específicos aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a
duração dos seus cursos de acordo com as normas dos sistemas de ensino
determinadas pelo MEC.
5.15. Inserção do Médico Veterinário No Núcleo de Apoio à saúde da Família
(NASF)
No Brasil, desde o ano de 1998, a Medicina Veterinária é reconhecida como profissão da
área de Saúde. Em 2011, mais uma conquista para a classe e mais um passo para
confirmar a sua atuação na saúde pública foi a inclusão do médico veterinário na lista de
profissionais que podem compor o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). De fato,
esse profissional tem um de seus focos voltado às doenças e aos agravos de
importância evidenciada pelas interfaces com a saúde da família, no entendimento dos
contextos coletivo e ambiental como fatores de risco para a ocorrência/incidência de
doenças.
Entende-se que, para atuar no NASF, é essencial que o médico veterinário compreenda
a Estratégia Saúde da Família (ESF) e tenha um sólido conhecimento sobre o SUS, sua
gênese, e a estruturação da Atenção Primária à Saúde. Nesse sentido, foi elaborado
um projeto de extensão “Medicina Veterinária Em Ação no NASF” com o objetivo de
promover a inserção do Medico Veterinário no NASF, reafirmando o seu importante
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papel na Saúde Pública, especialmente no espaço da atenção primária compartilhado
por profissionais de distintas áreas.

6. Corpo Docente
6.1. Administração Acadêmica do Curso
A administração acadêmica do Curso de Medicina Veterinária da FPM é realizada por
uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa de sua coordenadora, do
Núcleo Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, que através do bom
desempenho de suas funções, tratam da administração do curso.
São competências do Coordenador do Curso de Medicina Veterinária:


Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem disciplinas no
curso;



Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates e
outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;



Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;



Representar o Colegiado do Curso;



Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;



Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;



Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;



Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas pelos
órgãos superiores.

6.2. Atuação do Núcleo Docente Estruturante

83

O Curso de Medicina Veterinária da FPM conta com o Núcleo Docente Estruturante
(NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação, como órgão consultivo
responsável pela concepção de seu projeto pedagógico, e que tem por finalidade
promover sua atualização e revitalização. O NDE do curso de Medicina Veterinária foi
estruturado em consonância com a resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior e de acordo com o regulamento
aprovado pela Direção da FPM, tendo como principais atribuições:
I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas concepções
e fundamentos;
II- acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo seu
alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI e o PPPI,
prestando relatórios ao Colegiado de Curso;
III - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de
cursos, sempre que necessário;
IV - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades de
ensino constantes do currículo;
V - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
VI - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de
trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;
VII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso;
VIII – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo com a
CPA, processo de auto avalição e de avaliação do Curso;
IX – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de Ensino dos
componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das atividades de ensino,
pesquisa e extensão dos professores;
X – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso.
XI- acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do Programa de
Nivelamento adotado pelo Curso.
O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como presidente,
além de quatro professores pertencentes ao corpo docente permanente do curso, todos
com titulação Stricto Sensu e regime de trabalho em tempo integral (RTI)
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O núcleo docente estruturante se reúne 2 vezes por semestre, como regra e em caráter
extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação do NDE, desde a sua
implantação, vem impactando positivamente no acompanhamento dos processos
acadêmicos, na consolidação das ações e na reavaliação do projeto pedagógico do
curso, através de reuniões periódicas, cujas deliberações estão registradas nas atas de
reunião.
6.3. Corpo Docente do Curso de Medicina Veterinária
6.3.1. Composição do NDE Núcleo Docente Estruturante
A composição do NDE está em conformidade com a legislação, respeitando os 60% de
docentes com titulação stricto sensu para o curso onde 5 docentes com aderência
passaram a fazer parte do NDE que contribuem e continuam a desenvolver a
implantação do projeto de curso.

6.3.2. Titulação e Formação Acadêmica do NDE
A composição do NDE está em conformidade com o Parecer CONAES/04 / e Resolução
n° 01 de 17 de Junho de 2010, respeitando a porcentagem de docentes com titulação
stricto sensu para o curso onde 5 docentes com aderência passaram a fazer parte do
NDE que contribuem e continuam a desenvolver a implantação do projeto de curso.

6.3.3. Regime de Trabalho do NDE
Os docentes que fazem parte do NDE são de contratados em tempo parcial ou integral
sendo que o coordenador de curso é o responsável pela implantação do mesmo e
possui contrato de tempo integral. Esses docentes fazem parte da espinha dorsal dessa
proposta e a IES firma compromisso de permanência dos mesmos até o reconhecimento
do curso e continuidade. Temos consciência da importância desses profissionais para o
pleno desenvolvimento das ações e do engajamento dos mesmos com a política
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pedagógica institucional e as mudanças que as novas tecnologias e a globalização
proporcionam.
6.3.4. Titulação e Formação do Coordenador do Curso
A titulação do coordenador de curso é stricto sensu em nível de pós doutorado, com
mais de 10 anos de experiência docente e profissional na área, o que contribui muito
para o engrandecimento e desenvolvimento de novas propostas juntamente com o NDE.

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

SANDRA REGINA AFONSO CARDOSO

DOUTOR

INTEGRAL

HUGO CHRISTIANO MELO

DOUTOR

INTEGRAL

MARCOS LÚCIO MAGALHÃES

MESTRE

PARCIAL

DRIELE S. SANTANA

MESTRE

PARCIAL

ANA CAROLINA NASCIMENTO T. MATOS

MESTRE

PARCIAL

NOME

6.3.5. Regime de Trabalho do Coordenador do Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso será integral de 40h e o mesmo terá
em média 12 alunos para atendimento por hora, podendo ministrar no máximo uma
disciplina por semestre até o segundo ano do curso.

6.3.6. Colegiado de Curso

6.3.6.1. Composição do Colegiado de Curso:
I.

Pelo Coordenador do Curso;

II.

Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do curso;

III.

Por dois representantes de turma do corpo discente; e
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IV.

Por dois representantes dos técnicos administrativos vinculados à IES.

6.3.6.2. Funcionamento do Colegiado de Curso
O Colegiado de Curso reúne-se, no mínimo, 2 (duas) vezes por semestre, e,
extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus membros,
devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem tratados.
Atribuições:
I.

Fixar o perfil do curso e as diretrizes gerais das disciplinas, com suas ementas e
respectivos programas;

II. Elaborar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das disciplinas e
respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares emanadas do
Poder Público;
III. Promover a avaliação do curso;
IV. Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante requerimento
dos interessados;
V. Elaborar os planos de ensino referentes às unidades curriculares que constituem
cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e articulando com demais
docentes;
VI. Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais anteriormente
desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos, diplomados ou que
tenham desenvolvido competências profissionais no mundo do trabalho;
VII. Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se refere à
abreviação de seu curso;
VIII. Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;
IX. Propor o material didático para o corpo docente ou sugerir sua aquisição;
X. Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;
XI. Propor as atividades extracurriculares;
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XII. Propor alterações no projeto do Curso quando necessário;
XIII. Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas pelos
demais órgãos colegiados.
OBS: O Núcleo Docente Estruturante assessora o Colegiado de Curso nas suas ações
conforme as competências do mesmo.
6.3.8. Titulação do Corpo Docente
A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu projeto
pedagógico

institucional

buscou

um

corpo

docente

com

titulação

obtida

predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo em seu
quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas.

6.3.9. Regime de Trabalho do Corpo Docente
A previsão quanto ao regime de contratação do corpo docente é de no mínimo 60% em
regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes profissionais é de
desenvolvimento de projetos de extensão, nivelamentos, atividades extraclasses,
monitorias e principalmente de iniciação científica. Nesta previsão buscando a
interdisciplinaridade os profissionais escolhidos poderão ser do núcleo comum e do
específico, mas sempre na mesma proporção do solicitado no regime de trabalho de
60%.
6.3.10. Tempo de Experiência de Magistério Superior ou Experiência do Corpo
Docente
A experiência profissional dos docentes do curso atinge um percentual mínimo de 70%
de profissionais com um mínimo de 3 anos de docência superior e vários com
experiência relevante na área de atuação.
Os de Núcleo Comum desenvolverão ações na instituição desde o seu credenciamento
atendendo o quesito.
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7. Infraestrutura
7.1. Condições de Acessibilidade para Pessoas com Necessidades Educacionais
Especiais
A IES apresenta condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade
reduzida.
A inclusão das pessoas com deficiência na educação superior deve assegurar-lhes a
participação

na comunidade com

as demais pessoas, as oportunidades de

desenvolvimento pessoal, social e profissional, bem como não restringir sua participação
em determinados ambientes e atividades com base na deficiência.
Igualmente, a condição de deficiência não deve definir a área de seu interesse
profissional. Para a efetivação deste, as IES deve disponibilizar serviços e recursos de
acessibilidade que promovam a plena participação dos estudantes.
7.1.1. Necessidades Auditivas
Perda total ou parcial, congênita ou adquirida, da capacidade de compreender a fala por
intermédio do ouvido e que pode se manifestar como:
• Surdez leve / moderada: perda auditiva até 70 decibéis, que dificulta, mas não
impede o indivíduo de se expressar oralmente, bem como de perceber a voz humana,
com ou sem a utilização de um aparelho auditivo;
• Surdez severa / profunda: perda auditiva acima de 70 decibéis, que impede o
indivíduo de entender, com ou sem aparelho auditivo, a voz humana, bem como de
adquirir, naturalmente, o código da língua oral.
A Faculdade Cidade de Patos de Minas disponibiliza no projeto pedagógico de cada
curso a inclusão da disciplina de libras.

89

A FPM conta com uma excelente rede Wi-Fi que possibilita ao aluno com deficiência
auditiva a utilização Pager e celulares, com possibilidade de recebimento e envio de
mensagens escritas, que auxiliará no processo ensino-aprendizagem.
A inclusão visa não só atender ao deficiente, mas a todos os alunos, no sentido de
introduzir na instituição uma cultura de respeito e de mudança de atitude perante o
diferente. Isso só e possível através de um programa de ensino com uma filosofia
comum envolvendo os coordenadores de curso, professores e alunos ambos
compromissados com o atendimento à diferença, para que o processo de incluir se
efetive a FPM buscará constantemente o treinamento dos profissionais, através de
palestras, minicursos e incentivo na participação de projetos e eventos que abordem o
tema.
7.1.2. Necessidades Físicas
Pode ser definida como “diferentes condições motoras que acometem as pessoas
comprometendo a mobilidade, a coordenação motora geral e da fala, em consequência
de lesões neurológicas, neuromusculares, ortopédicas, ou más formações congênitas ou
adquiridas”. A Deficiência física é: alteração completa ou parcial de um ou mais
segmentos dos corpos humanos, acarretando o comprometimento da função física,
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia,

tetraparesia,

triplegia,

triparesia,

hemiplegia,

hemiparesia,

ostomia,

amputação, ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não
produzam dificuldades para o desempenho de funções (BRASIL, 2004, p. 02).
A FPM proporciona condições de acesso e utilização de todos os seus
ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
• A mesma contará com rampas de acesso a todas as salas de aulas, aos setores
administrativos, biblioteca, laboratórios, auditórios, cantina e área de convivência.
• Contará com sanitários devidamente adaptados em toda a instituição.
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• Todos os períodos que possuem alunos que apresentam algum tipo de deficiência
física são remanejados para salas de fácil acesso.
• O laboratório de informática possuíra máquinas adaptadas para o aluno.

7.1.3. Necessidades Visuais
É a redução ou perda total da capacidade de ver com o melhor olho e após a melhor
correção ótica. A deficiência visual pode manifestar-se como:
Cegueira: perda da visão, em ambos os olhos, de menos de 0,1 no melhor olho após a
correção, ou um campo visual não excedente a 20 graus, no maior meridiano do melhor
olho, mesmo com o uso de lentes de correção. Sob o enfoque educacional, a cegueira
representa a perda total ou o resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar
do método Braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos didáticos e
equipamentos especiais para a sua educação;
Visão reduzida: acuidade visual dentre 6/20 e 6/60, no melhor olho, após correção
máxima. Sob o enfoque educacional, trata-se de resíduo visual que permite ao
educando ler impressos a tinta, desde que empreguem recursos didáticos e
equipamentos especiais.
• A instituição pretende disponibilizar o piso direcional indicando o caminho a ser
percorrido e em espaços muito amplos e também o piso tátil de alerta que é usado para
sinalizar situações que envolvem risco de segurança.
• A instituição disponibilizará softwares instalados em maquinas especificas com
fones de ouvido para atender ao aluno.
• A Faculdade também disponibiliza caso necessário material didático impresso
em tamanho diferenciado.
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• Caso necessário a instituição também tem a disposição do aluno um profissional
capacitado para acompanhar o mesmo em sala de aula.
7.2. Gabinetes de Trabalhos para Professores em Tempo Integral - TI/Tempo
Parcial – TP
A Faculdade disponibilizará postos de trabalho individualizado em uma sala para a
realização das atividades dos professores, que funcionará numa área equipada com
armários, computador interligado à Internet para a utilização dos mesmos, com
disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus notebooks,
quadro branco, impressora, ar condicionado e demais materiais necessários, servindo
de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas condições de iluminação,
acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade. Haverá o serviço de
secretaria para o atendimento destes professores.
Dessa forma, esse espaço está muito bem adequado para o desenvolvimento dos
planejamentos de aulas, pesquisas, elaboração de provas e pesquisas.
7.3. Espaço de Trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos
O curso de Medicina Veterinária dispõe de uma sala individualizada para os serviços
acadêmicos do curso. Há um ambiente propício para a atuação da coordenação do
curso, assim como para o NDE. Este espaço encontra-se em condições adequadas de
limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e comodidade,
possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnico-administrativa e
acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à internet. Também
estão disponíveis computadores que atendem perfeitamente o quantitativo de
professores que atuam neste ambiente.

7.4. Sala de Professores
O Curso de Medicina Veterinária da Faculdade Cidade de Patos de Minas dispõe de
uma sala ampla para os docentes, que oferece facilidades que possibilitam a preparação
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de aulas, consultas ao portal, impressora e ao sistema acadêmico. Este espaço
encontra-se em condições adequadas de limpeza, iluminação, acústica, ventilação,
acessibilidade, conservação e comodidade, possibilitando o desenvolvimento do
trabalho, de ordem acadêmica. O espaço é bem ventilado e refrigerado e há acesso à
internet.
7.5. Salas de Aula
A IES é equipada com rampas para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral. O Campus possui
salas de aulas que comportam o número de vagas solicitadas e também apresenta boa
iluminação artificial e natural, pintura em bom estado de conservação e são bem
arejadas e possuem climatização por ar condicionado. Estão mobiliadas com carteiras
individuais, mesa e cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de
equipamentos como: Tela de projeção, vídeo, DVD, TV, entre outros, sempre que
necessários.
7.6. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferecerá aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática, dispondo
de um número suficiente de equipamentos, que atende às necessidades dos usuários
para as devidas atividades. Os usuários contarão com a ajuda de monitores nos
laboratórios de informática, manhã, tarde e noite. A IES ainda conta com uma rede de
Wi-Fi que abrange toda a área educacional.
7.7. Biblioteca
7.7.1. Sistema Integrado de Biblioteca SIBI/FPM
A FPM possui um Sistema Integrado de Bibliotecas composto por Biblioteca Central e 3
Bibliotecas, uma em cada unidade.
Disponibiliza aos seus usuários os acervos destas unidades, dispõem de recepção,
salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa
informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo.
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7.7.2. Bibliografia Básica
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar, periódicos
e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita pela Coordenação do
Curso e seu Colegiado.
Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem plenamente
o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo das Bibliotecas do Sistema
Integrado de Bibliotecas, denominadas setoriais.
As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
disponibilizados na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15
vagas, das 100 vagas anuais oferecidas, de acordo com previsto no Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação.
7.7.3. Bibliografia Complementar
As Bibliografias Complementares são compostas por seis títulos por unidade curricular,
com no mínimo 2 exemplares.

7.7.4. Periódicos Especializados
A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e assinaturas
impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full text.

7.7.5. Bases de Dados Assinadas
Encontra-se em fase de negociação, assinatura de base de dados de periódicos bem
como de biblioteca virtual, visando suprir o acervo impresso, bem como facilitar o acesso
à informação aos docentes e discentes.
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7.7.6. Base de Dados de Livre Acesso
SCIELO
Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos
brasileiros.
BVS
A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que permite acesso a fontes
de informação na área de Saúde Pública.
BDTD/IBICT
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações
LIVRE
Periódicos de livre acesso na internet
7.7.7. Informatização
O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos, trabalhos
de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do conhecimento, é
tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing Rules - AACR2 e a
Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de modo a facilitar sua
localização pelos usuários.
Principais Módulos:
Catalogação
Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo American Cataloguing Rules –
AACR2 e da Classificação Decimal de Universal – CDU
Circulação de Materiais
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Controla o empréstimo de qualquer tipo de documento com prazos e quantidades
diferenciadas por categoria de usuário.
Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.
Empréstimo
 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.
Os padrões de utilização das Bibliotecas estão definidos no Regulamento do Sistema
Integrado de Bibliotecas da FPM, atualizado em março de 2015. Disponível em:
http://faculdadepatosdeminas.edu.br/pdf/RegulamentoBiblioteca2015.pdf

7.7.9. Treinamentos
As Bibliotecas da FPM oferecem a seus usuários orientação quanto ao uso dos recursos
informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT e utilização do
Sistema LS Educação para renovação de empréstimo e reserva on line.
7.7.10. Programa de Atendimento a Alunos com Necessidades
Educacionais Especiais
De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério de
Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com
necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, mediante
utilização de recursos diferenciados.
Auditiva
O atendimento aos portadores de necessidades educacionais auditivas é realizado por
um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no período de 8h às 17h.
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Visual
Aos portadores de necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas disponibilizam o
sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar
o acesso de deficientes visuais a microcomputadores.
Física
As Bibliotecas têm acesso adequado, com a utilização de rampas e os espaços internos
foram redimensionados para facilitar o deslocamento de cadeirantes.
7.7.11. Serviços
Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação bibliográfica
on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico

7.7.12. Livros da Bibliografia Básica
A Biblioteca da Faculdade Cidade de Patos de Minas, cumprindo seu objetivo de apoio à
pesquisa e suporte educacional, disponibiliza aos seus usuários um acervo em
constante atualização e crescimento.
7.7.13. Livros da Bibliografia Complementar
A bibliografia complementar proposta no projeto está em conformidade com as
disciplinas e devidamente em consonância com as diretrizes curriculares atendendo as
necessidades do curso inclusive propiciando a interdisciplinaridade dentro do curso e
com outras áreas.
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7.7.14. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes
Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de forma
impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas, distribuídos para
o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados nos últimos três anos e, no
último ano também possuímos revistas e periódicos específicos que passaram a fazer
parte do acervo.

7.8. Laboratórios Didáticos Especializados
Além dos laboratórios já existentes que possuem regulamentação e medidas de
segurança estão previstos a implantação de laboratórios especializados, com
regulamento específico, destinados à realização das aulas práticas, com perspectiva de
pleno atendimento das demandas do curso, como prevê o instrumento de avaliação.
Laboratório de Informática
A Instituição dispõe de dois laboratórios de informática. Com maquinas novas
adequadas às necessidades de pesquisa dos discentes. Este laboratório fica disponível
para os alunos tanto no horário de aula quanto fora deste horário, sempre acompanhado
pelos monitores.
Os alunos têm ao seu dispor 02 (dois) laboratórios de Informática, instalados em
condições adequadas para o processo de ensino-aprendizagem. O Laboratório nº 01
possui 60 Microcomputadores INFOWAY conectados em rede e internet. O Laboratório
nº 02 possui 18 microcomputadores INFOWAY conectados em rede. A IES conta com
uma rede de wi-fi em todas as áreas de acesso comum ao compus.
Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade tanto para cadeirante quando
para portadores de deficiência visual.
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Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática da FPM
A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de Tecnologia
da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de informática quinzenalmente. A
necessidade de reparos ou aquisição é informada pelos monitores do laboratório,
podendo ser também informada pelos professores que utilizam o mesmo. O setor de
Tecnologia da Informação tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as operações
necessárias e atender demais solicitações.
REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA

CAPITULO I
Da Finalidade
Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Cidade de Patos de Minas é
constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local.
CAPÍTULO II
Do Pessoal
Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de Tecnologia da
Informação, auxiliado por assistentes contratados ou monitores;
Art. 3º - O Assistente de Laboratório ou o monitor deverá garantir, em conjunto com o
setor de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços técnicos e
operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para usos relacionados
com educação e experiências práticas em geral;
Art. 4º - O monitor deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o assistente na
manutenção e funcionamento do Laboratório.
CAPITULO III
Do Horário De Funcionamento
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Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:
I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II- sábados das 08h00 às 12h00.
CAPÍTULO IV
Estrutura Operacional – Equipamentos, Reservas
Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária para
utilização durante aulas práticas conforme cursos na FPM e também para uso em cursos
de extensão e pós-graduação.
Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser realizada com
no mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No caso de instalação de
novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete dias.
Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para marcação de
aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de prioridade ao acesso
ao laboratório, devendo, portanto, os professores das disciplinas priorizadas utilizarem
tal recurso para garantir o uso do laboratório.
Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a partir da
última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um rodízio entre os
professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada através de agendamento
no setor de Tecnologia da Informação caso haja disponibilidade dos mesmos.
Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15 (quinze) minutos
de atraso para início das aulas práticas previamente agendadas. Depois de decorrido
essa tolerância, o laboratório será considerado disponível para o uso e o agendamento
será considerado como não utilizado.
CAPÍTULO V
Usos - Finalidades E Público Alvo
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Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade Cidade de
Patos de Minas fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas a práticas
e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo permitida então a utilização para
interesses particulares. Não será cobrada nenhuma taxa pelo uso dos computadores a
nenhum aluno de qualquer curso. O acesso só será permitido para alunos previamente
cadastrados em nossos sistemas e matriculados na instituição.
Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares (usos
ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no inicio das aulas.
Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte) minutos de antecedência do
inicio das aulas para organização e preparação das atividades para os professores.
Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos horários de
aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de Tecnologia da Informação
contendo o programa efetivo de uso por intermédio de formulário padrão ou e-mail.
Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FPM, para fins estritamente
administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de equipamentos e
comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de Tecnologia da Informação.
Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado, quando
relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que tenham relação
com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na instituição. Acessos a sites
pornográficos, participação em Salas de Bate-papo (Chat), o uso de mecanismos
fraudulentos contra a estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão criteriosamente
banidos e podem desencadear processos punitivos e/ou suspensivos junto às
Coordenações de Cursos, Coordenação Acadêmica e Direção Geral da Instituição.
Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não destacada, será
tratada pela Coordenação Acadêmica.
Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição verificar
quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize “utilização indevida”, o
aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES.
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Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por qualquer
acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e senha são de uso
individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido descoberta por terceiros,
providenciar comunicação imediata para substituição. Nenhuma senha é trocada ou
alterada por telefone, não existe suporte telefônico externo.
Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off (finalizar
o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados por pessoas não
autorizadas.
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de líquidos,
alimentos, cigarros, balinhas e chicletes.
Art. 21º - É proibida a instalação de programas, a manipulação de qualquer tipo de jogos
para computadores, a participação em salas de Bate-papo (chats) e o mau uso dos
equipamentos implicarão em punições ou suspensões conforme determinação do
Regimento Interno da IES.
Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de tensão,
no-break, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado, senão por
pessoas autorizadas.
Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos laboratórios,
bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de Domínio Público,
Shareware ou Demonstrativos.
Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste documento
será desautorizada.
Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo Regimento
Interno da FPM.
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Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação
7.9. Laboratórios Didáticos Especializados e Multidisciplinares da Faculdade Patos
de Minas
São laboratórios especificamente experimentais onde os alunos, orientados pelos
docentes realizam experimentos diversos com o intuito de aprimorar o que foi ministrado
em sala de aula.
É importante ressaltar que todos os laboratórios em funcionamento são regidos pela
resolução pertinente a eles e apresentam seu POP – Planejamento Operacional Padrão
no qual estão contidas todas as normatizações específicas para o pleno funcionamento
do mesmo e para maior segurança dos técnicos, professores e acadêmicos que
usufruirão destes espaços.
Laboratório Multidisciplinar: Parasitologia, Microbiologia, Histologia, Citologia É um laboratório que possui diversos equipamentos de microscopia além de laminários
específicos suficientes para o desenvolvimento de aulas práticas dessas disciplinas,
além disso, possui bancadas devidamente distribuídas para uma boa divisão dos alunos
por equipamento disponibilizado e conta com recursos de vidrarias para o
desenvolvimento das aulas em questão, quadro branco, capela com sistema de
exaustão e geladeira. Este laboratório é mantido em atividade com o auxilio de um
técnico especializado e também de monitores.
Laboratório de Anatomia Veterinária, Patologia e Fisiologia:
Este laboratório é utilizado por essas disciplinas para análise prática de peças
anatômicas. Conta com um espaço suficiente para o armazenamento das estruturas
anatômicas dos principais animais domésticos as quais serão utilizadas pelos alunos,
além de uma metragem e mobiliário suficiente para fornecer o conforto adequado
durante as aulas práticas. Esse laboratório possui um freezer para armazenar as
carcaças animais utilizada em aula prática até o momento de descarte; possui também
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uma sala separada, ao lado, onde ficam as peças anatômicas armazenadas em formol.
O laboratório poderá, eventualmente, ser utilizado por outras disciplinas no decorrer do
curso quando uma reavaliação de estruturas anatômicas se fizer necessária.
Laboratório de Biofísica e Bioquímica:
É um laboratório utilizado pelos docentes e alunos das disciplinas de Biofísica e
Bioquímica, com espaço e materiais necessários para o desenvolvimento das aulas
práticas pertinentes a estas disciplinas. Nesse laboratório ficam armazenados vários
equipamentos, vidrarias e reagentes.
Laboratório Patologia Clinica:
Este laboratório é equipado com equipamento, vidrarias e reagentes/kits para a
realização de diversos exames. Nesse laboratório é possível realizar exames como:
hemogramas, urinálise e bioquímica sanguínea. O laboratório possui estrutura física
compatível e material de consumo e equipamentos necessários às demandas do curso
de medicina Veterinária entre outros.
Fazendas Conveniadas:
A FPM possui convênios com algumas fazendas. Estas são utilizadas para aulas
práticas de disciplinas como Semiologia, Clinica Medica cirúrgica de grandes animais I e
II, Agrostologia, Plantas Tóxicas, Nutrição I, Gado de leite, gado de corte, etc.
I-

Fazenda Cochilha – Situada no município de Coromandel/MG. Fazenda de
228 hectares trabalha com cria e recria de gado nelore. Além de bovinos
também encontramos equinos e aves. Proprietário: Césio Geraldo dos Santos.

II-

Fazenda Barreiro – Situada no município de Patos de Minas/MG. Fazenda de
110 hectares trabalha com gado de corte. Propreietário: Marlúcia Gonçalves
Caixeta.

III-

Fazenda Mata Burrinho - Situada no município de Lagoa Formosa/MG.
Fazenda de 15 hectares trabalha com gado de corte (Nelore). Proprietário:
Haroldo Luiz Junior.
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IV-

Fazenda

Valtene

–

Fazenda

Biotério.

Situada

no

município

de

Coromandel/MG. Fazenda de 39 hectares trabalha com gado de corte e leite.
Proprietário: Valtene Pereira Guimarães.
Hospital Veterinário
O Hospital Veterinário da FPM ainda não disponível para uso. O projeto do Hospital
Veterinário encontra-se protocolado na Prefeitura Municipal de Patos de Minas,
aguardando os trâmites legais para o início das obras. Este Hospital Escola do Curso de
será o centro de várias atividades de formação Médica dos acadêmicos. O Hospital
contatará com toda a infraestrutura para realização de procedimentos clínicos e
cirúrgicos de pequenos e grandes animais, atendendo também animais selvagens. Sua
estrutura constituir-se-á de 03 consultórios, centro cirúrgico para pequenos e grandes
animais, serviço de Diagnóstico por Imagens (Ultrassom e Raios X), todo o aparato
necessário à uma sala cirúrgica

e Anestesiologia, laboratórios de Anatomia,

Histopatologia, Parasitologia, Patologia Clínica, Microbiologia e Bioquímica; sala de
necropsia, baias para internamento, tronco para exames clínicos de grandes animais,
canil, gatil, lavanderia, farmácia, salas de administração e coordenação, alojamento para
Médicos Veterinários e estudantes. Enquanto o curso aguarda o Hospital Veterinário, A
FPM realizou uma parceria com o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura
Local, onde os alunos realizam as aulas práticas requeridas por algumas disciplinas
como clinica Medica de Pequenos e Grandes Animais, Semiologia, etc. A coordenação
do curso entende que os acadêmicos de Medicina Veterinária devem realizar o máximo
de aulas práticas possível! E foi com esse pensamento que amenizamos a falta do
Hospital Veterinário, utilizando a estrutura do CCZ e a demanda alta de animais recebida
por essa instituição, proporcionando ao aluno uma boa quantidade de aulas práticas
realizadas no local. Além do CCZ o curso de Medicina Veterinária, através da FPM, é
conveniada a várias clínicas veterinárias locais.
7.10. Comissão de Ética no Uso de Animais – Ceua/FPM
A CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais) tem por finalidade analisar à luz dos
princípios éticos toda e qualquer proposta de atividade científica ou educacional que
envolva a utilização de animais do grupo Chordata, sob a responsabilidade da

105

instituição, seguindo e promovendo as diretrizes normativas nacionais e internacionais
para pesquisa e ensino envolvendo tais animais.
Esta comissão que foi criada segundo as orientações da Lei Arouca (Lei Nº 11.794, de 8
de outubro de 2008) tem como dever primordial a defesa do bem-estar dos animais em
sua integridade, dignidade e vulnerabilidade, assim como zelar pelo desenvolvimento da
pesquisa e do ensino segundo elevado padrão ético e acadêmico.
Entende-se por uso: manipulação, captura, coleta, criação, experimentação (invasiva
ou não-invasiva), realização de exames ou procedimentos cirúrgicos, ou qualquer outro
tipo de intervenção que possa causar estresse, dor, sofrimento, mutilação e/ou morte.
Antes de qualquer atividade envolvendo um animal, o pesquisador ou professor desta
IES deverá encaminhar a sua proposta á CEUA/FPM e só poderá iniciar a pesquisa ou
atividade educacional envolvendo animais após a aprovação da Comissão, apresentada
em Parecer.
A CEUA/FPM não tem por princípio a inibição do uso de animais, mas promover o uso
racional deste recurso, buscando sempre o refinamento de técnicas e a substituição de
modelos, que permitam a redução no uso de animais. A finalidade desta conduta é
promover a constante melhora na eficiência do uso de animais seja na pesquisa como
no ensino.
A CEUA/FPM também tem como finalidade promover eventos como palestras e fóruns
de discussão relacionados ao uso de animais no ensino e na pesquisa. Está
credenciada junto ao Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal
(CONCEA), e se reúne mensalmente para analisar projetos provenientes desta
instituição. Criação ou Utilização de Animais em Ensino ou Pesquisa Científica
(CIAEP) No 01.0486.2017.
7.11. Comitê de Ética em Pesquisa
Colegiado multi e transdisciplinar com munus publicum, de caráter consultivo,
deliberativo e educativo com a finalidade precípua de avaliar a eticidade dos protocolos
de pesquisas envolvendo seres humanos, material orgânico e dados deles oriundos,
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objetivando defender os interesses dos sujeitos das pesquisas em sua integridade e
dignidade de acordo com as diretrizes legais e normativas do Conselho Nacional de
Saúde (CNS) do Ministério da Saúde (MS) e outros diplomas legais e normativos que
vierem a ser promulgados.
O CEP- FPCM analisa e avalia a priori projetos de pesquisa elaborados e que serão
desenvolvidos no âmbito da Faculdade ou fora dela.
Por se tratar de um Comitê de Ética em Pesquisa registrado (nº25000.090014/2016-11
de 13/06/2016) pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP)/Conselho
Nacional de Saúde (CNS)/Ministério da Saúde (MS), ele está devidamente qualificado
para analisar a eticidade dos projetos de pesquisa envolvendo seres humanos,
desenvolvidos na FPM e, também, em casos especiais, projetos de pesquisa oriundos
outras instituições, desde que haja aquiescência e indicação prévia da Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP).
Dentre as principais atribuições do CEP- FPM, em consonância com a Resolução do
Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12/12/2012, que passou a vigorar em
13/06/2013, após sua publicação no Diário Oficial da União, destacam-se:


Avaliar protocolos de pesquisa envolvendo seres humanos, com prioridade nos
temas de relevância pública e de interesse estratégico da agenda de prioridades
do SUS, com base nos indicadores epidemiológicos, emitindo parecer,
devidamente justificado, sempre orientando, dentre outros, pelo princípio da
impessoalidade,

transparência,

razoabilidade,

evitando

redundâncias

que

resultem em morosidade na análise;” (Res. CNS nº 466, VIII.1);


Proteger os sujeitos das pesquisas na sua integridade e dignidade;



Qualificar a honestidade da pesquisa científica em seres humanos, tecidos e
dados deles oriundos e dignificar a atividade acadêmica do pesquisador;



Integrar a sociedade de forma imediata e mediata, às atividades de pesquisa
desenvolvidas no âmbito da FPM;
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Promover a reflexão em torno da ética nas atividades desenvolvidas na ciência.

O CEP- FPM rege-se formalmente pelas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde
(CNS) e pelas normas e diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa
(CONEP), subordinando-se, dessa maneira, aos órgãos reguladores do Ministério da
Saúde (MS) responsáveis pelo controle social das pesquisas envolvendo seres
humanos.
À luz da legislação em vigor, os projetos de pesquisas, em todas as áreas do
conhecimento humano, que tenham relação direta ou indireta com a pessoa humana,
necessitam ser analisados e avaliados a priori pelo CEP - FPM e, através da secretaria
do Comitê de Ética em Pesquisa da FPM, serem cadastrados no Sistema CEP/CONEP
– Plataforma Brasil, a fim de responderem às exigências previstas na Resolução do
Conselho Nacional de Saúde nº 466 de 12 de dezembro de 2012 e a Norma Operacional
de Organização e Funcionamento do Sistema CEP-CONEP aprovada pelo Conselho
Nacional de Saúde em 12 de setembro de 2013.
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ANEXO 1
MATRIZ CURRICULAR
CURSO: Medicina Veterinária
GRADUAÇÃO: Bacharelado
REGIME: SEMESTRAL – INTEGRAL
DURAÇÃO: 05 (CINCO) ANOS LETIVOS
INTEGRALIZAÇÃO: A) TEMPO MÍNIMO: 05 ANOS
B) TEMPO MÁXIMO: 7,5 ANOS
C) CARGA HORÁRIA TOTAL: 4480 HORAS

1º Semestre
Disciplina

Teoria Lab.

Total

Aulas

Língua e Comunicação

40

00

40

02

Citologia, Histologia e Embriologia Geral

50

30

80

04

Metodologia Científica

40

00

40

02

Bioquímica I

40

40

80

04

Fundamentos de Anatomia Veterinária

40

80

120

06

Deontologia e Bioética

40

00

40

02

Subtotal

250

150

400

20

Total

Aulas

2º Semestre
Disciplina
Citologia, Histologia e Embriologia dos

Teoria Lab.
60

60

120

06

Bioquímica II

40

40

80

04

Anatomia dos Animais Domésticos

60

60

120

06

Imunologia

40

40

80

04

Biofísica

40

40

80

04

Animais Domésticos
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Tópicos Especiais

40

40

02

Estatística Aplicada à Veterinária

40

00

40

02

Subtotal

320

240

560

28

Teoria

Lab.

Total

Aulas

Microbiologia Veterinária

40

40

80

04

Genética básica

40

40

80

04

Fisiologia Geral

50

30

80

04

Plantas tóxicas e Toxicologia Veterinária

40

40

80

04

Sociologia e Desenvolvimento Rural

40

00

40

02

Parasitologia Veterinária

40

40

80

04

Economia Rural

40

00

40

02

Ecologia e Ambiente

40

40

80

04

Subtotal

330

230

560

28

3º Semestre
Disciplina

4º Semestre
Disciplina

Teoria Lab.

Total

Aulas

Patologia Geral

40

40

80

04

Fisiologia Veterinária

40

40

80

04

Agrostologia e Gestão Ambiental

40

40

80

04

Farmacologia Básica

40

40

80

04

Nutrição Animal I

40

40

80

04

Doenças

Parasitárias

dos

Animais

40

40

80

04

Infecciosas

dos

animais

40

40

80

04

280

280

560

28

Total

Aulas

80

04

Domésticos
Doenças

domésticos I
Subtotal
5º Semestre
Disciplina
Terapêutica Veterinária

Teoria Lab.
40

40

110

Patologia Animal Especial

40

40

80

04

Nutrição Animal II

40

00

40

02

Semiologia

40

40

80

04

Patologia Clínica Veterinária

40

40

80

04

Animais

40

40

80

04

História e Cultura Afro Brasileira e

40

00

40

02

280

200

480

24

Total

Aulas

Doenças

Infecciosas

dos

Domésticos II
Indígena
Subtotal
6º Semestre
Disciplina

Teoria Lab.

Melhoramento Animal

40

40

80

04

Reprodução Animal I

40

40

80

04

Clínica Médica de Pequenos Animais I

40

40

80

04

Diagnóstico por Imagem

40

40

80

04

40

00

40

02

Optativa I

40

40

80

04

Subtotal

240

200

440

22

Total

Aulas

Administração

Aplicada

à

Medicina

Veterinária

7º Semestre
Disciplina

Teoria Lab.

Clínica Médica de Pequenos Animais II

40

40

80

04

Anestesiologia Veterinária

40

00

40

02

Clínica Médica Cirúrgica de Grandes

40

40

80

04

Técnica Operatória e Prática Anestésica

40

40

80

04

Avicultura

30

10

40

02

Suinocultura

30

10

40

02

Reprodução Animal II

40

40

80

04

Subtotal

260

180

440

22

Animais I

111

8º Semestre
Disciplina

Teoria Lab.

Clínica Médica Cirúrgica de Grandes

Total

Aulas

40

40

80

04

Odontologia Veterinária

20

20

40

02

Inspeção e Tecnologia de Leites e

40

40

80

04

Doenças de Suínos

20

20

40

02

Patologia Clínica Cirúrgica

40

00

40

02

Bovinocultura de Corte

40

00

40

02

Bovinocultura de Leite

40

00

40

02

Epidemiologia e Saúde Pública

40

00

40

02

Optativa II

40

40

80

04

Subtotal

280

200

480

24

Total

Aulas

Animais II

Derivados

9º Semestre
Disciplina

Teoria Lab.

Inspeção e Tecnologia de Carnes e

40

40

80

04

Prática Hospitalar e Rural

40

40

80

04

Trabalho de Conclusão de Curso I

20

20

40

02

Obstetrícia Veterinária

40

40

80

04

Ornitopatologia

40

40

40

04

Optativa III

40

40

80

04

Subtotal

220

220

400

22

Teoria Lab.

Total

Aulas

Derivados

10º Semestre
Disciplina
Trabalho de Conclusão de Curso II

20

20

40

02

Estágio Supervisionado

40

440

480

24

Subtotal

60

460

520

26

112

Carga Horára Total

4 840

Atvidades Complementares

200

Etágio Supervisionado

480

Carga Total Em Horas 60 Minutos

4.314

Disciplinas Optativas
Aquicultura
Optativa I
(6º Período)
Optativa II
(8º Período)

Caprinocultura e Ovinocultura

80

Bioclimatologia
Equideocultura
Agribusiness e Segurança Alimentar

80

Saúde, Sociedade e Direitos Humanos
Dermatologia de cães e gatos

Optativa III
(9º Período)

Educação Ambiental

80

Libras

113

ANEXO 2
Ementário e Bibliografia
1º Semestre
Língua e Comunicação – 40
Ementa:
A disciplina aborda o processo da leitura e escrita na universidade definido
língua e conhecimento, pressupostos básicos para concepções de linguagem,
texto, leitura e escrita. Estuda também as condições de produção da leitura e
escrita dos textos acadêmicos e os diversos tipos de textos, sua estrutura,
funcionamento, argumentação, coesão e coerência.
Bibliografia Básica:
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textual. 11ª Ed. São Paulo:
Ática, 2009.
MEDEIROS, J.B. Português Instrumental. 8ª Ed. São Paulo: Atlas, 2009.
MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua Portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2009.
[Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
MASIP, Vicente. Gramática Sucinta de Português. 1ª Ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2012. [Minha Biblioteca].
ALMEIDA, Antônio Fernando Almeida, ALMEIDA, Valéria Silva de. Português
básico: gramática, redação, texto - 5ª Ed. São Paulo: Atlas, 2003. [Minha
Biblioteca].
MARTINS,

Dileta

Silveira,

ZILBERKNOP,

Lúbia

Scliar.

Português

Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT, 29ª edição. São
Paulo: Atlas, 2010. [Minha Biblioteca].
TERCIOTTI, Sandra. Português na Prática. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
[MINHA BIBLIOTECA].
AZEREDO, JOSÉ DE. Fundamentos de Gramática do Português. 2ª Ed. Rio
de Janeiro: Zahar, 2010. [Minha Biblioteca].
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Citologia, Histologia e Embriologia Geral - 80
Ementa:
A disciplina aborda a estrutura geral e funcionamento das células dos animais
pluricelulares ao nível ultra estrutural e molecular. Características morfológicas
e fisiológicas relacionadas à função dos tecidos humanos. Os métodos e
técnicas de estudo utilizados para observação histológica. Os tecidos básicos
encontrados no organismo humano, assim como sua organização formando os
diversos órgãos e sistemas. A formação dos principais tecidos animais, com
ênfase na gênese do tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido
cartilaginoso, tecido ósseo, tecido muscular, sistema digestório e sangue.
Introdução

e

noções

sobre

sistema

genital

masculino

e

feminino.

Gametogênese. Fecundação. Clivagem. Nidação. Gastrulação. Fechamento do
embrião. Anexos embrionários. Placentação.
Bibliografia Básica:
HYTTEL, P. Embriologia Veterinária. São Paulo, 2012.
JUNQUEIRA, Luiz C.; CARNEIRO, Junqueira, Luiz C.; CARNEIRO, José.
Histologia Básica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004.
ROSS, Michael H., PAWLINA, Wojciech. Histologia - Texto e Atlas - Em
Correlação com Biologia Celular e Molecular, 6ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
RASKIN, R. E. MEYER, D. Citologia de Cães e Gatos. 2ª Ed. São Paulo:
Elsevier Medicina, 2012.
ALBERTS, Bruces et al. Biologia Molecular da Celula. 5ª Ed. Porto Alegre:
Artmed, 2015. [Minha Biblioteca].
CHANDAR, Nalini; VISELLI, Susan. Biologia Celular e Molecular Ilustrada.
Porto Alegre: Artemed, 2015. [Minha Biblioteca].
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GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas Colorido de Histologia. 6ª Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. [Minha Biblioteca].
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech; BARNASH, Todd A. Atlas de
Histologia Descritiva. Porto Alegre: Artmed, 2015. [Minha Biblioteca].
SADLER, T. W. Langman - Embriologia Médica. 13ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2016. [Minha Biblioteca].

Bioquímica I – 80
Ementa:
Estudo dos componentes moleculares das células; energética bioquímica;
aminoácidos, proteínas, enzimas, coenzimas, vitaminas, carboidratos, lipídios,
ácidos nucléicos e compostos nitrogenados não protéicos; metabolismo
protéico; hormônios.
Bibliografia Básica:
KOZLOSKI, G.V. Bioquímica dos Ruminantes. 3ªed. Santa Maria: Editora da
Universidade Federal de Santa Maria, 2011.
MARZZOCO, A; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007
VOET, Donald; VOET, Judith G. Bioquímica. Porto Alegre: Artmed, 2013.
[Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica. 7ª
.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. [Minha Biblioteca].
MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). Porto
Alegre: AMGH, 2013. [Minha Biblioteca].
VOET, D.; VOET, J.; PRATT, C. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2002.
NELSON, David L.; COX, Michael M. Lehninger: Princípios de Bioquímica.
4.ed. São Paulo: Savier, 2006. [Minha Biblioteca].
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HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica Ilustrada.

Porto

Alegre: Artmed, 2015. [Minha Biblioteca].

Fundamentos de Anatomia Veterinária – 120
Ementa:
Introdução à Anatomia. Conceituação, histórico e métodos de estudo.
Nomenclatura anatômica. Planos de delimitação e secção do corpo animal.
Eixos de construção. Termos de posição de direção. Osteologia comparada.
Artrologia animal. Miologia geral e especial. Órgãos auxiliares de músculos.
Conceitos de esplancnologia. Aparelho cardiovascular. Coração. Artérias.
Veias. Circulação geral e pulmonar. Circulação fetal. Linfáticos. Baço.
Bibliografia Básica:
DYCE, K. M.; SACK, W. O; WENSING, C. Y. G. Tratado de Anatomia
Veterinária. 4ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
KÖNIG, Horst; LIEBICH, Hans-Georg. Anatomia dos Animais Domésticos:
Texto e Atlas Colorido. Porto Alegre: Grupo A, 2016.
KARDONG, Kenneth V. Vertebrados - Anatomia Comparada, Função e
Evolução, 7ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
KLAUS,Dieter Budras. Mccarthy, Patrick H. Anatomia do cão – Texto e Atlas.
5ª Ed. São Paulo: MANOLE, 2012. [Minha Biblioteca].
KÖNIG, Horst, LIEBICH, Hans-Georg. Anatomia dos Animais Domésticos:
Texto e Atlas Colorido, 6ª ed. Rio de Janeiro: ArtMed, 01/01/2016. [Minha
Biblioteca].
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios

de

Anatomia

e

Fisiologia. 14ª ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
KARDONG, Kenneth V. Vertebrados - Anatomia Comparada, Função e
Evolução, 7ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].

117

BUDRAS, Klaus-Dieter, MCCARTHY, Patrick H., HOROWITZ, Aaron, BERG,
Rolf. Anatomia do Cão: Texto e Atlas| 5ª ed. Manole, 01/2012. [Minha
Biblioteca].

Metodologia Científica – 40
Ementa:
Pesquisa pura e aplicada. Tipos de pesquisa. Etapas do projeto de pesquisa.
Pesquisa e consultoria. Métodos e técnicas para a elaboração e apresentação
de trabalhos acadêmicos e empresariais. Normas da ABNT.
Bibliografia Básica:
DEMO, Pedro.

Metodologia do conhecimento científico. Rio de Janeiro:

Atlas, 2011.
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22ª Ed.
São Paulo: Cortez, 2003. ANDRADE. Maria Margarida de. Introdução à
metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2007. [Minha
Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos da Metodologia Científica. São Paulo:
Atlas, 2010. [Minha Biblioteca].
RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma
monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: GEN,
2009. [Minha Biblioteca].
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia Científica na Era da
Informática. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2008. [Minha Biblioteca].
ACEVEDO,

Claudia

Rosa;

NOHARA,

Jouliana

Jordan.

Como

fazer

monografias: TCC, dissertações e teses. 4.ed. São Paulo: GEN, 2013.
[Minha Biblioteca].
PEREIRA, Maurício Gomes. Artigos Científicos - Como Redigir, Publicar e
Avaliar. São Paulo: GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
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Deontologia e Bioética – 40
Ementa:
Conhecimento da ética geral e profissional. Código de deontologia médico
veterinária. Regulamentação da profissão de médico veterinário. Associação de
classe. Organização dos Conselhos de Medicina Veterinária.
Bibliografia Básica:
DALL’AGNOL, D. Bioética. Rio de Janeiro. Jorge Zahar. 2005. 58p.
Código de Deontologia In: Resolução n0 322 de 15/01/81 do Conselho
Federal de Medicina Veterinária/ D. O. U. de 23/02/81
SALLES, Alvaro Angelo (Org.). Bioética: a ética da vida sob múltiplos
olhares. Rio de Janeiro: Interciência, 2009.
CARDELLA,

Haroldo

Paranhas;

CREMASCO,

José

Antônio.

Ética

Profissional Simplificada. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2011. [Minha
Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
TAILLE, Yves de La. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Porto
Alegre: Artmed, 2011. [Minha Biblioteca].
COMP SCHLINK, BERNHARD ; MARTINS, Leonardo. Grupo GEN Bioética à
Luz da Liberdade Científica: Estudo de Caso Baseado na Decisão do STF
sobre a Constitucionalidade da Lei de Biossegurança e no Direito. São
Paulo: GEN, 2014. [Minha Biblioteca].
GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. Bioética e direitos fundamentais.
1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2012. [Minha Biblioteca].
MARTINS-COSTA,

Judith;

MÖLLER,

Letícia

Ludwig.

Bioética

e

Responsabilidade. Rio de Janeiro: GEN, 2008. [Minha Biblioteca].
SILVA, José Vitor da et al. Bioética: Visão Multidimensional. São Paulo:
Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca].
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2º Semestre

Citologia, Histologia e Embriologia dos Animais Domésticos – 120
Ementa:
Estudo microscópico das células, tecidos, órgãos e sistemas dos animais
domésticos. Estudo das fases do desenvolvimento embrionário de animais
domésticos.
Bibliografia Básica:
JERICÓ. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos 2 Vol. 1.ed. Roca
2015
HYTTEL, Poul. Embriologia Veterinária. 1ª Edição. São Paulo: Elsevier, 2012.
CARVALHO, Hernandes F.; RECCO-PIMENTEL, Shirlei Maria. A Célula. São
Paulo: Manole, 2013. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
ROSS, Michael H., PAWLINA, Wojciech. Histologia - Texto e Atlas - Em
Correlação com Biologia Celular e Molecular, 6ª Ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2012. [Minha Biblioteca].
ALBERTS, Bruces et al. Biologia Molecular da Célula. 5ª Ed. Porto Alegre:
Artmed, 2015. [Minha Biblioteca].
CHANDAR, Nalini; VISELLI, Susan. Biologia Celular e Molecular Ilustrada.
Porto Alegre: Artemed, 2015. [Minha Biblioteca].
GARTNER, Leslie P.; HIATT, James L. Atlas Colorido de Histologia. 6ª Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. [Minha Biblioteca].
ROSS, Michael H.; PAWLINA, Wojciech; BARNASH, Todd A. Atlas de
Histologia Descritiva. Porto Alegre: Artmed, 2015. [Minha Biblioteca].

Biofísica – 80

120

Ementa:
Introdução ao estudo de biofísica com conceitos fundamentais, funcionamento
e aplicação dos recursos terapêuticos, bem como a introdução ao pensamento
crítico e científico, usando a biofísica como instrumento de trabalho.
Bibliografia Básica:
DURAN, J.E.R. Biofísica: Fundamentos e Aplicações - Prentice Hall, São
Paulo, 2003.
CUMPRI-NARD. Bases da Bioquímica e tópicos da Biofísica. Rio de
Janeiro.Guanabara Koogan, 2012.
MOURÃO Jr., Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Biofísica
Essencial. Rio de Janeiro: GEN, 2012. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
COMPRI-NARDY, Mariane B.; STELLA, Mércia Breda; OLIVEIRA, Carolina de.
Práticas de Laboratório em Bioquímica e Biofísica. Rio de Janeiro: GEN,
2009. [Minha Biblioteca].
HEWITT, Paul G. Fundamentos de Física Conceitual. Porto Alegre: Grupo A,
2009. [Minha Biblioteca].
CUTNELL, John D.; JOHNSON, Kenneth W. Física - Vol. 1. 6ª Ed. Rio de
Janeiro: GEN, 2006. [Minha Biblioteca].
TIPLER, Paul A.; LLEWELLYN, Ralph. Física Moderna. 6ª Ed. Rio de Janeiro:
GEN, 2014. [Minha Biblioteca].
HALLIDAY, David; RESNICK, Robert; WALKER, Jearl. Fundamentos de
Física - Vol. 1 – Mecânica. 10ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016.

[Minha

Biblioteca].

Bioquímica II – 80
Ementa:
Bioenergética e metabolismo dos animais domésticos. A glicólise. O ciclo do
ácido cítrico. A oxidação dos ácidos graxos. A oxidação dos aminoácidos. Vias
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de excreção de amônia das aves e mamíferos. A cadeia respiratória.
Biossíntese de lipídeos. Bioquímica clínica e laboratorial para animais
domésticos. Metabolismo energético e nutricional dos herbívoros e onívoros.
Bioquímica do leite e da carne.
Bibliografia Básica:
MARZZOCO, A; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2007
CARBONERA, Roberto - Sistemas Agropecuários e Saúde Animal. Unijui
2015
THRALL, Mary Anna. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2ª
edição. Rio de Janeiro: GEN, 2014. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
BERG, Jeremy Mark; TYMOCZKO, John L.; STRYER, Lubert. Bioquímica.
7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. [Minha Biblioteca].
MURRAY, Robert K. et al. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). Porto
Alegre: AMGH, 2013. [Minha Biblioteca].
VOET, D.; VOET, J.; PRATT, C. Fundamentos de Bioquímica. Porto Alegre:
Artes Médicas, 2002. [Minha Biblioteca].
NELSON, David L.; COX, Michael M. Lehninger: Princípios de Bioquímica.
4.ed. São Paulo: Savier, 2006. [Minha Biblioteca].
HARVEY, Richard A.; FERRIER, Denise R. Bioquímica Ilustrada.

Porto

Alegre: Artmed, 2015. [Minha Biblioteca].

Anatomia dos Animais Domésticos – 120
Ementa:
Estudo das partes, planos, eixos e regiões do corpo das principais animais
domésticos. Estudo anatômico dos sistemas, ossos, músculos e articulações.
Estudo

das

bases

estruturais,

repercussões

funcionais

e

correlação

anátomoclínicas de órgãos e tecidos dos organismos de animais. Estudo das
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bases estruturais, repercussões funcionais e correlação anátomoclínicas dos
sistemas em organismo animais de interesse médico veterinário.

Bibliografia Básica:
MERIGHI, A. Anatomia Topográfica Veterinária. São Paulo: Revinter, 2010.
SALOMON, Franz- Viktor; GEYER, Atlas de anatomia aplicada dos animais
domésticos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014.
BUDRAS, Klaus-Dieter; MCCARTHY, Patrick H.; HOROWITZ, Aaron; BERG,
Rolf. Anatomia do Cão: Texto e Atlas. São Paulo: Manole, 2012. [Minha
Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
KARDONG, Kenneth V. Vertebrados - Anatomia Comparada, Função e
Evolução, 7ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
KÖNIG, Horst, LIEBICH, Hans-Georg. Anatomia dos Animais Domésticos:
Texto e Atlas Colorido, 6ª ed. Rio de Janeiro: ArtMed, 01/01/2016. [Minha
Biblioteca].
KLAUS,Dieter Budras. Mccarthy, Patrick H. Anatomia do cão – Texto e Atlas.
5ª Ed. São Paulo: MANOLE, 2012. [Minha Biblioteca].
BUDRAS, Klaus-Dieter, MCCARTHY, Patrick H., HOROWITZ, Aaron, BERG,
Rolf. Anatomia do Cão: Texto e Atlas| 5ª ed. Manole, 01/2012. [Minha
Biblioteca].
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios

de

Anatomia

e

Fisiologia. 14ª ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].

Imunologia – 80
Ementa:
Estudo de antígenos e sistemas linfoides. Imunoglobulinas. Respostas imunes
humoral, celular e cooperação celular. Imunodeficiência e imunodepressão.
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Imuno-hematologia (transfusão sanguínea e reação cruzada), imunologia dos
transplantes e tumores. Autoimunidade, imunoprofilaxia e imunodiagnóstico.
Imunidade do feto e recém-nascido. Vacinas e vacinações em animais
domésticos e de produção em medicina veterinária.

Bibliografia Básica:
TIZARD, Ian R.. Imunologia Veterinária. 8° São Paulo: Elsevier, 2009.
MADRUGA, Cláudio Roberto. Imunodiagnóstico em Medicina Veterinária. 3ª
Ed. São Paulo: Embrapa, 2001.
DELVES, Peter J.; MARTIN, Seamus J.; BURTON, Dennis R.; ROITT, Ivan M.
Fundamentos de Imunologia. 12ª edição. Rio de Janeiro: GEN, 2013.
[Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
COICO, Richard; SUNSHINE, Geoffrey. Imunologia. 6ª edição. Rio de Janeiro:
GEN, 2010. [Minha Biblioteca]
FORTE, Wilma Carvalho Neves. Imunologia: Do básico ao Aplicado. 2ª
edição. Porto Alegre: Grupo A, 2011. [Minha Biblioteca]
REIS, M.M. Testes imunológicos – Manual Ilustrado para Profissionais. Porto
Alegre: AGE, 2006.
PLAYFAIR, J. H. L.; CHAIN, B. M. Imunologia Básica: Guia Ilustrado de
Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole, 2013. [Minha Biblioteca].
SILVA, Adeline Gisele Teixeira da. Imunologia Aplicada - Fundamentos,
Técnicas Laboratoriais e Diagnósticos. São Paulo: Saraiva, 2014. . [Minha
Biblioteca]

Tópicos Especiais – 40
Ementa:
Considerações preliminares. Aplicação prática do Código de Ética profissional.
Regulamentação da profissão de Medico Veterinário. Princípios e aplicações
práticas

da

responsabilidade

ética,

jurídica

com

visitas

técnicas

a
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estabelecimentos

varejistas.

Pratica

de

aproximação

dos

alunos

às

associações de classe e conhecimento da organização dos conselhos de
classe. Aplicação prática dos conceitos de Bem Estar Animal por meio de
visitas técnicas aos estabelecimentos de produção animal. Aplicação prática do
Manual de Responsabilidade Técnica do Médico Veterinário.
Bibliografia Básica:
DALL’AGNOL, D. Bioética. Rio de Janeiro. Jorge Zahar. 2005. 58p.
BETIOLI, Antônio Bento. Bioética A Etica Da Vida. Rio de Janeiro: Ltr 2015
MARTINS-COSTA,

Judith;

MÖLLER,

Letícia

Ludwig.

Bioética

e

Responsabilidade. Rio de Janeiro: GEN, 2008. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
TAILLE, Yves de La. Moral e Ética: Dimensões Intelectuais e Afetivas. Porto
CARDELLA,

Haroldo

Paranhas;

CREMASCO,

José

Antonio.

Ética

profissional simplificada. 1ª edição. São Paulo: Saraiva, 2011. [Minha
Biblioteca].
Alegre: Artmed,2011. [Minha Biblioteca].
COMP SCHLINK, BERNHARD ;martins, Leonardo. Grupo GEN

Bioética

à

Luz da Liberdade Científica: Estudo de Caso Baseado na Decisão do STF
sobre a Constitucionalidade da Lei de Biossegurança e no Direito. São
Paulo: GEN, 2014. [Minha Biblioteca].
GOZZO, Débora; LIGIERA, Wilson Ricardo. Bioética e direitos fundamentais.
1ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2012. [Minha Biblioteca].
SILVA, José Vitor da et al. Bioética: Visão Multidimensional. São Paulo:
Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca].

Estatística Aplicada à Veterinária – 40
Ementa:
Estatísticas Descritivas, incluindo tabelas, gráficos, parâmetros, probabilidade e
distribuições de probabilidade. Inferência Estatística: incluindo testes de
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hipótese paramétricos e nãoparamétricos. Delineamento e montagem de
experimentos com material biológico. Estatística da produção.
Bibliografia Básica:
Aviva Petrie, P.W; Estatística em Ciência Animal e Veterinária. São Paulo:
Roca, 2009.
DORIA FILHO, Ulysses. Introdução à bioestatistica: para simples mortais.
Rio de Janeiro: Elsevier, 1999.
MANN, Prem S. Introdução à Estatística. 8ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2015.
[Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística Geral e Aplicada. 5ª Ed. São
Paulo: Atlas, 2014. [Minha Biblioteca].
ARANGO, Hector Gustavo. Bioestatística - Teórica e Computacional, 3ª Ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. [Minha Biblioteca].
LEVINE, David M. et al. Estatistica: teoria e aplicações, usando o microsoft
excel em português. 3ª Ed. São Paulo: LTC, 2005. [Minha Biblioteca].
TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística - Atualização da Tecnologia. 11ª
Ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013. [Minha Biblioteca].
BECKER, João Luiz. Estatística Básica: transformando dados em
informação. Porto Alegre: Bookman, 2015. [Minha Biblioteca].

3º Semestre

Microbiologia Veterinária – 80
Ementa:
Bacteriologia: parte geral. Estrutura da célula procariótica, sistemática, genética
microbiana, metabolismo; nutrição, cultivo e crescimento; resistência às drogas
antimicrobianas e relação hospedeiro-parasita. Parte Especial: características
morfológicas e tintoriais;

necessidades e características culturais, estrutura
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antigênica e toxinas; diagnóstico laboratorial, patogenicidade, distribuição e
imunidade das principais famílias, gêneros e espécies de bactérias de interesse
médico veterinário. Fungos: morfologia, necessidades e características
culturais; diagnóstico laboratorial e patogenicidade dos principais fungos de
interesse médico-veterinário. Principais agentes fúngicos de interesse na
Medicina Veterinária. Vírus: estrutura, classificação, replicação, isolamento e
cultivo,

classificação,

propriedades

gerais,

diagnóstico

laboratorial,

patogenicidade e imunidade dos principais vírus de interesse médico
veterinário. Príons: Estrutura; Classificação.
Bibliografia Básica:
DWIHT C. HIRST& YUAN CHUNG ZEE. Microbiologia Veterinária 2ª Ed. Rio
de Janeiro: Gananbara Koogan, 2003.
FLORES, E. F. (Org.). Virologia Veterinária: Virologia Geral e Doenças
Víricas. Santa Maria: UFSM, 2012.
McVEY, Scott; KENNEDY, Melissa; CHENGAPPA, M.M.

Microbiologia

Veterinária. 3ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
TORTORA, Gerard J. FUNKE; Berdell R. ; CASE, Christine L. Microbiologia.
8ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. [Minha Biblioteca].
MADIGAN, Michael T. et al. Microbiologia de Brock. Porto Alegre: Artmed,
2016. [Minha Biblioteca].
ENGELKIRK, Paul G.; DUBEN-ENGELKIRK, Janet; BURTON, Gwendolyn R.
W. Microbiologia para as Ciências da Saúde. 9ª Ed. Rio de Janeiro: GEN,
2012. [Minha Biblioteca].
SALVATIERRA, Clabijo Mérida. Microbiologia - Aspectos Morfológicos,
Bioquímicos e Metodológicos. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca].
MEZZARI, Adelina, FUENTEFRIA, Alexandre Meneghello. Micologia no
Laboratório Clínico. São Paulo: Manole, 01/2012. [Minha Biblioteca].

Fisiologia Geral – 80
127

Ementa:
A disciplina aborda de forma teórico-prática os conteúdos referentes ao
funcionamento das células, dos sistemas neuromuscular, cardiovascular, renal,
respiratório, digestório, endócrino e reprodutivo. Estudo sobre adaptações
funcionais dos organismos, diante das frequentes e distintas condições
ambientais, efeitos gradativos ou desastres ambientais, causando alterações
sobre a biodiversidade.
Bibliografia Básica:
GUYTON, A.C.; HALL, J.E. Tratado de Fisiologia Médica. 10ª Ed., Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2002.
ENGELKING, Larry R. Fisiologia Endócrina e Metabólica em Medicina
Veterinária. 2ª Ed. São Paulo: Roca, 2010.
SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia Animal - Adaptação e Meio Ambiente|
5ª ed. Santos, 01/2002. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
MOYSES, Christopher D., SCHULTE, M. Princípios de Fisiologia Animal| 2ª
ed. Porto Alegre: ArtMed, 01/2010. [Minha Biblioteca].
AIRES, Margarida de Melo. Fisiologia. 4ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2012.
[Minha Biblioteca].
WARD, Jeremy P. T.; LINDEN, Roger W. A. Fisiologia Básica: Guia Ilustrado
de Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole, 2014. [Minha Biblioteca].
TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios

de

Anatomia

e

Fisiologia. 14ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
COSTANZO, Linda S. Fisiologia. 6ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2015. [Minha
Biblioteca].

Plantas Tóxicas e Toxicologia Veterinária – 80

128

Ementa:
Introdução ao estudo das plantas tóxicas. Introdução ao estudo das
micotoxicoses.
Mecanismo de ação e metabolismo. Vias de absorção e eliminação.
Diagnóstico clínico e tratamento de suporte, soroterapia e agentes anti-tóxicos.
Controle das plantas tóxicas e reações adversas a drogas. Conduta nas
intoxicações agudas. Intoxicações por metais pesados: inseticidas, compostos
voláteis, herbicidas, fungicidas, rodenticidas e anticoagulantes. Intoxicação por
plantas e micotoxinas: hepatotóxicas que afetam o sistema nervoso central, o
tubo digestório, plantas nefrotóxicas, plantas que afetam o sistema respiratório,
muscular e reprodutor. Intoxicações por animais peçonhentos. Intoxicações
alimentares por lixo e água contaminados.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
TOKARNIA, Caros Rubinger et al Plantas tóxicas do Brasil para animais de
produção. 2. ed. Rio de Janeiro: Helianthus, 2012.
NOGUEIRA, Rosa Mª Barilli; Manual de toxicologia veterinária. São Paulo:
Roca, 2012.
OLSON, Kent R. Manual de Toxicologia Clínica - Série Tekne. Porto Alegre:
Grupo A, 2013. [Minha Biblioteca].
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Grupo A,
2015. [Minha Biblioteca].
SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima. Hematologia Clínica - Série Análises
Clínicas e Toxicológicas - Métodos e Interpretação. Rio de Janeiro: GEN,
2012. [Minha Biblioteca].
KLAASSEN, Curtis D.; WATKINS III, John B. Fundamentos em Toxicologia
de Casarett e Doull (Lange). 2ª ed. Porto Alegre: Grupo A, 2012. [Minha
Biblioteca].
MOREAU, Regina Lúcia de Moraes. Ciências Farmacêuticas - Toxicologia
Analítica. 2ª ed.

Rio de Janeiro: GEN, 2015. [Minha Biblioteca].
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VILLAGRA, Berta Lúcia Pereira; RISTOW, Rony; IBRAHIN, Francini Imene
Dias. Reconhecimento e Seleção de Plantas - Processos, Morfologia,
Coleta e Ciclo de Vida. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].

Parasitologia Veterinária – 80
Ementa:
Introdução à Parasitologia, definições e termos técnicos. Relação parasitohospedeiro.

Generalidades

sobre

Parasitologia.

Morfologia,

biologia,

importância, profilaxia e tratamento dos principais: Artrópodes (Acari e Insecta),
protozoários e helmintos, destacando a taxonomia, morfologia, relação
parasito-hospedeiro e importância sócio-econômica. Coleta, conservação e
remessa de material para exame de fezes. Técnicas para exame de fezes.
Bibliografia Básica:
BARR, Stephen C; BOWMAN, Dwight D. Doenças infecciosas e parasitárias
em cães e gatos; consulta em 5 minutos. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
TAYLOR, M. A.; COOP, R.L.; WALL, R. L. Parasitologia Veterinária. 3° Ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan 2010.
MONTEIRO, Silvia Gonzalez. Parasitologia na Medicina Veterinária| 2ª ed.
São Paulo: Roca, 05/2017. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
TAYLOR, M.A.; COOP, R.L.; WALL, R.L. Parasitologia Veterinária. 3ª Edição.
Rio de Janeiro: GEN, 2009. [Minha Biblioteca].
FRANSOZO, Adilson. Zoologia dos Invertebrados. Rio de Janeiro: 2016.
[Minha Biblioteca].
COURA, José Rodrigues. Dinâmica

das

Doenças

Infecciosas

e

Parasitárias. 2ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca].
REY, Luís. Bases da Parasitologia Médica. 3ª Ed. Rio de Janeiro: GEN,
2009. [Minha Biblioteca].
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FREITAS, Elisangela Oliveira de; GONÇALVES, Thayanne Oliveira de Freitas.
Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia. São
Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].

Sociologia e Desenvolvimento Rural – 40
Ementa:
Objeto da Sociologia Rural. Formação e Transformações dos Espaços Agrário
Brasileiro. Relações Sociais no Campo. Conflitos Sociais no Campo. Questão
Agrária. Padrões Históricos de Desenvolvimento Rural. Políticas Agrícolas.
Políticas Agrárias. Desenvolvimento Rural Sustentável. Metodologias de
diagnóstico, planejamento e comunicação rural.
Bibliografia Básica:
FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves. Economia Agrícola e Desenvolvimento Rural.
Rio de Janeiro: GEN, 2010.
SANTOS, Pedro António dos. Fundamentos de Sociologia Geral. São Paulo:
GEN, 2013.
SILVA, Rui Corrêa da. Extensão Rural. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha
Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia: indivíduo e
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, [Minha Biblioteca].
BAUMAN, Zygmunt; MAY, Tim. Aprendendo a pensar com a sociologia. Rio
de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. [Minha Biblioteca].
FERREIRA, Delson.

Manual de Sociologia. 2ª Edição. São Paulo: GEN,

2010. [Minha Biblioteca].
GIL, Antonio Carlos . Sociologia Geral. São Paulo: GEN, 2011. [Minha
Biblioteca].
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NASCIMENTO, Luis Felipe ; LEMOS,

Ângela Denise da Cunha ; MELLO,

Maria Celna Abreu. Gestão Socioambiental Estratégica. Porto Alegre: Grupo
A, 2011. [Minha Biblioteca].

Economia Rural – 40
Ementa:
Conceito de Empresa Agropecuária. Legislação Básica do uso da Terra. As
noções básicas de micro e macroeconomia proporcionam condições para o
entendimento do funcionamento da economia e os reflexos das políticas
governamentais sobre o setor agropecuário. Economia Agropecuária Brasileira.
Globalização. Cooperativismo. Planejamento estratégico industrial. Noções de
produção industrial. Noções de Comercialização e exportação de produtos.
Qualidade. Apuração de Custos e Qualidade voltados para o comportamento
pessoal.
Bibliografia Básica:
MENDES, J.T.G. Economia: Fundamentos e Aplicações. São Paulo:
Prentice Hall, 2004.
BACHA, Carlos José Caetano. Economia e Política Agrícola no Brasil. 1°
Ed. São Paulo: Atlas, 2004.
FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves. Economia Agrícola e Desenvolvimento Rural.
Rio de Janeiro: GEN, 2010. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
SILVA, Rui Corrêa da. Extensão Rural. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha
Biblioteca].
OLIVEIRA, Ivanoel Marques de. Ferramentas de Gestão para Agropecuária.
São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
DIAS,

Reinaldo.

Gestão

Ambiental:

responsabilidade

social

e

sustentabilidade. 2ª Ed. São Paulo: GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
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FERREIRA, Aracéli Cristina de Sousa. Contabilidade

Ambiental:

uma

informação para o desenvolvimento sustentável – inclui Certificados de
Carbono. 3ª Ed. São Paulo: GEN, 2012. [Minha Biblioteca].
RICKLEFS, Robert; RELYEA, Rick. A Economia da Natureza. 7ª Ed. Rio de
Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].

Genética Básica – 80
Ementa:
Hereditariedade e variação. Mitose e meiose. Estrutura do gene. Código
genético e síntese proteica. Regulação da expressão gênica. Princípios
mendelianos.

Mono-hibridismo,

di-hibridismo,

polimorfismo.

Herança

autossômica e ligada a cromossomos sexuais. Herança citoplasmática. Linkage
e interação gênica. Determinação do sexo. Citogenética e aberrações
cromossômicas. Mutação e mecanismos de variação fenotípica. Noções de
biotecnologia. Genética de populações e teorema de Hardy-Weinberg.
Bibliografia Básica:
OTTO, P.G. Genética Básica para Veterinária. 5ª Ed. São Paulo: Roca,
2012. NICHOLAS, F. W. Introdução á Genética Veterinária. 3ª Ed. Rio de
Janeiro: MCGRAW HILL, 2011.
PIERCE, Benjamin A. Genética: Um Enfoque Conceitual. 5ª Ed.

Rio de

Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
NICHOLAS, F. W. Introdução á Genética Veterinária. 3ª Ed. Rio de Janeiro:
MCGRAW HILL, 2011. [Minha Bibliografia].
PIERCE, Benjamin A. Genética: Um Enfoque Conceitual. 5ª Ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. [Minha Biblioteca].
PIMENTA, Célia Aparecida Marques; LIMA, Jacqueline Miranda de. Genética
Aplicada à Biotecnologia. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
SNUSTAD, D. Peter; SIMMONS, Michael J. Fundamentos de Genética. 6ª
Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca].
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KLUG, William S.; CUMMINGS, Michael R.; SPENCER, Charlotte A.;
PALLADINO, Michel A. Conceitos de Genética. 9ª Ed. Porto Alegre: Grupo A,
2010. [Minha Biblioteca].

Ecologia e Ambiente – 80
Ementa:
Noções de ecologia. Generalidade da importância dos fatores ecológicos.
Ecologia e sua relação com outras Ciências e sua relevância para a civilização.
Conceito do ecossistema. A energia nos sistemas ecológicos. Ciclos
biogeoquímicos. Tipos de interações entre espécies. Principais problemas
ambientais da biosfera.

Aplicabilidade na Medicina Veterinária. Princípios

ecológicos aplicados ao manejo dos animais domésticos e silvestres.
Bibliografia Básica:
ODUM, E.

P.; BARRETT, G. W.

Fundamentos de Ecologia.

5ª Ed.

Thompson Learning. São Paulo, 2007
MORAN, E.F.; OSTROM E. Ecossistemas Florestais: Interação homemambiente. Trad. D.S. Alves e M. Batistella. SENAC/EDUSP: São Paulo (2009).
TOWNSEND, Colin R. ; BEGON, Michael ; HARPER, John L. Fundamentos
em Ecologia. 3ª Ed. Porto Alegre: Grupo A, 2011. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
PINTO COELHO, R. M. Fundamentos em Ecologia. Porto Alegre: Artmed,
2011. [Minha Biblioteca].
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R. e HARPEr, J. L. Ecologia: de indivíduos a
ecossistemas. 8ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2011. [Minha Biblioteca].
ROSA, André Henrique ; FRACETO,

Leonardo F.; MOSCHINI-CARLOS,

Viviane. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
[Minha Biblioteca].
SCHWANKE, Cibele. Ambiente: Conhecimentos e Práticas: Série Tekne.
Porto Alegre: Grupo A, 2013. [Minha Biblioteca].
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PEREIRA, Adriana Camargo. Sustentabilidade, Responsabilidade Social e
Meio Ambiente. 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2008. [Minha Biblioteca].

4º Semestre

Patologia Geral – 80
Ementa:
Introdução ao Estudo da Patologia Geral. Morte e Alterações Pós-Morte.
Degenerações

Patológicas.

Necrose.

Alterações

Circulatórias

Gerais.

Pigmentações Patológicas. Inflamação. Calcificações Patológicas. Distúrbios
do Crescimento e da Diferenciação Celular. Neoplasias. Técnica de Necropsia
nas Diversas Espécies Domésticas e Colheita, Remessa e Processamento de
Materiais para Histopatologia.
Bibliografia Básica:
ZACHARY, J. Bases da Patologia em Veterinária. 4° São Paulo: Elsevier,
2009.
WERNER. Patologia Geral Veterinária Aplicada. São Paulo: Roca, 2011.
SANTOS, Renato de Lima; ALESSI, Antonio Carlos. Patologia Veterinária. 2ª
Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
NASCIMENTO, Ernane Fagundes do; SANTOS, Renato de Lima. Patologia
da Reprodução dos Animais Domésticos. 3ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2011.
[Minha Biblioteca].
PEREZ, Erika. Fundamentos de Patologia. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha
Biblioteca].
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo/Patologia. 8ª Ed. Rio de Janeiro:
GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
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ANTCZAK, Susan E. Fisiopatologia Básica. Rio de Janeiro: GEN, 2005.
[Minha Biblioteca].
DALECK, Carlos Roberto; NARDI, Andrigo Barboza de. Oncologia em Cães e
Gatos. 2ª edição. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].

Fisiologia Veterinária – 80
Ementa:
A disciplina apresenta de forma teórico-prática os conteúdos referentes aos
sistemas orgânicos envolvidos na homeostasia dos animais domésticos,
abrangendo importantes aspectos de crescimento, produção e reprodução
animal, sendo abordado o estudo morfofuncional do aparelho digestório,
sistema endócrino, sistema reprodutor masculino e feminino, prenhez, parto e
glândulas mamárias. A neurofisiologia dos sentidos especiais (visão, audição,
paladar e olfação) também é abordada, complementando os conteúdos da
fisiologia, permitindo a compreensão das inter-relações existentes entre os
diversos sistemas para o entendimento do funcionamento normal do organismo
animal, servindo de importante base para formação do Médico Veterinário.
Bibliografia Básica:
CUNNINGHAM, J.G. (ed.) Tratado de fisiologia veterinária. 4a ed. Rio de
Janeiro, Elsevier, 2008.
ENGELKING, Larry R. Fisiologia Endócrina e Metabólica em Medicina
Veterinária. 2ª Ed. São Paulo: Roca, 2010.
REECE, William (ed.). Dukes | Fisiologia dos Animais Domésticos| 13ª ed.
São Paulo: Roca, 03/2017. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
SCHMIDT-NIELSEN, Knut. Fisiologia Animal - Adaptação e Meio Ambiente.
5ª ed. Rio de Janeiro: GEN, 2002. [Minha Biblioteca].
WARD, Jeremy P. T.; LINDEN, Roger W. A. Fisiologia Básica: Guia Ilustrado
de Conceitos Fundamentais. São Paulo: Manole, 2014. [Minha Biblioteca].
136

TORTORA, Gerard J.; DERRICKSON, Bryan. Princípios

de

Anatomia

e

Fisiologia. 14ª ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
MOURÃO Jr., Carlos Alberto; ABRAMOV, Dimitri Marques. Fisiologia
Essencial. Rio de Janeiro: GEN, 2010. [Minha Biblioteca].
MOYSES, Christopher D. ; SCHULTE, Patricia M. Princípios de Fisiologia
Animal. 2ª edição. Porto Alegre: Grupo A, 2010. [Minha Biblioteca].

Nutrição Animal I – 80
Ementa:
Introdução à ciência da nutrição animal. Avaliação dos alimentos. Digestão
comparada. Metabolismo dos nutrientes importantes na nutrição de ruminantes.
Caracterização dos alimentos: Minerais, vitaminas e aditivos. Formulação de
rações para animais domésticos e manejo nutricional. Técnicas de laboratório
para análise de alimentos.
Bibliografia Básica:
FRAPE, D. Nutrição e Alimentação de Eqüinos. São Paulo: Editora Roca.
2008. PEREIRA, José Carlos; DOMINGUES, Alício Nunes; LEONEL, Fernando
de Paula. Alimentação de Bovinos de Corte na Estação Seca. São Paulo:
LK, 2006. PESSOA, Ricardo Alexandre Silva. Nutrição Animal - Conceitos
Elementares. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
CINTRA, André G. Alimentação Equina - Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Rio
de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
TEIXEIRA, Eliana Maria; TSUZUKI, Natália; FERNANDES, Célia Andressa;
MARTINS, Reginaldo Marcos. Produção Agroindustrial - Noções de
Processos, Tecnologias de Fabricação de Alimentos de Origem Animal e
Vegetal e Gestão Industrial. São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
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MACEDO, Paula Daiany Gonçalves; MATOS,Simone Pires de. Bioquímica
dos Alimentos - Composição, Reações e Práticas de Conservação. São
Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
NESPOLO, Cássia Regina; DE OLIVEIRA, Fernanda Arboite; PINTO, Flávia
Santos Twardowski; OLIVERA, Flo. Práticas em Tecnologia de Alimentos Série Tekne. Porto Alegre: Grupo A, 2015. [Minha Biblioteca].
COZZOLINO, Silvia M. Franciscato. Biodisponibilidade de Nutrientes. São
Paulo, Manole, 2016. [Minha Biblioteca].

Doenças Parasitárias dos Animais Domésticos – 80
Ementa:
Doenças parasitárias dos animais causadas por protozoários, helmintos e
artrópodes. Etiologia susceptibilidade, transmissão, distribuição geográfica,
patogenia, diagnóstico clínico e laboratorial, prognóstico, tratamento profilaxia e
controle. Importância econômica e social.
Bibliografia Básica:
TAYLOR, M.A.; COOP, R.L.; WALL, R.L. Parasitologia Veterinária. 3ª Ed. Rio
de Janeiro: GEN, 2009.
MONTEIRO, Silvia Gonzalez. Parasitologia na Medicina Veterinária 2ª ed.
São Paulo: Roca, 05/2017.
BARR, Stephen C; BOWMAN, Dwight D. Doenças infecciosas e parasitárias
em cães e gatos; consulta em 5 minutos. Rio de Janeiro: Revinter, 2010.
[Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
GREENE, Craig E. Doenças infecciosas em cães e gatos. tradução Idilia
Vanzellotti, Patricia Lydie Voeux. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,
2015. [Minha Biblioteca].
COURA, José Rodrigues. Dinâmica das doenças infecciosas e parasitárias
2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. [Minha Biblioteca]
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COURA, José Rodrigues. Síntese das Doenças Infecciosas e Parasitárias.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 07/2009. [Minha Biblioteca]
FREITAS, Elisangela Oliveira de; GONÇALVES, Thayanne Oliveira de Freitas.
Imunologia, Parasitologia e Hematologia Aplicadas à Biotecnologia. São
Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia Contemporânea. Rio de Janeiro:
GEN, 2012. [Minha Biblioteca].

Agrostologia e Gestão Ambiental – 80
Ementa:
Importância das pastagens. Principais plantas forrageiras no contexto atual da
produção animal no Estado. Manejo racional e utilização das pastagens;
ecossistema das pastagens; conservação de forragem. Base legal e
institucional para a gestão ambiental. Instrumentos de gestão e suas
implementações: conceitos e prática. Avaliação de Impacto Ambiental.
Licenciamento Ambiental
Bibliografia Básica:
VILELA, HERBERT Pastagem: seleção de plantas forrageiras, implantação
e adubação. Viçosa: Aprenda Fácil, 2010.
FONSECA, Dilermando Miranda da; MARTUSCELLO, Janaina Azevedo.
Plantas forrageiras. Viçosa: Editora UFV, 2010.
FENKER, Eloy Antônio et Al. Gestão Ambiental: Incentivos, Riscos e
Custos. São Paulo: GEN, 2015. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
SADAVA, David, Craig Heller, Gordon Orians, William Purves, David Hillis.
Vida: A Ciência da Biologia - Volume 3: Plantas e Animais| 8ª ed. Porto
Alegre: ArtMed, 01/2009. [Minha Biblioteca].
OLIVEIRA, Ivanoel Marques de. Ferramentas de Gestão para Agropecuária.
São Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
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BARSANO, Paulo Roberto; BARBOSA, Rildo Pereira. Gestão Ambiental. São
Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].
ROSA, André Henrique; FRACETO, Leonardo F.; MOSCHINI-CARLOS,
Viviane. Meio Ambiente e Sustentabilidade. Porto Alegre: Grupo A, 2012.
[Minha Biblioteca].
ZUIN, Luís Fernando Soares; QUEIROZ, Timóteo Ramos. Agronegócios:
Gestão,

Inovação

e

Sustentabilidade

Fundamentos

do

controle

empresarial.São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].

Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos I – 80
Ementa:
Estudo da etiologia, patogenia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento das
doenças infecciosas dos animais domésticos causadas por bactérias e fungos,
com destaque às características epidemiológicas e às medidas de profilaxia e
controle.
Bibliografia Básica:
RADOSTITS, O.M.; GAY, C.C.; DOUGLAS, C.B.; HINCHICLIFF, K.W. Clínica
Veterinária: um tratado de doenças dos bovinos, ovinos, suínos, caprinos
e equinos. Guanabara Koogan, 2002.
BARR, STEPHEN C. - BOWMAN, DWIGHT D. Doenças Infecciosas e
Parasitárias em Cães e Gatos - Consulta em 5 minutos. 1ªEd. Editora
Revinter, 2010.
COURA, José Rodrigues. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias.
2ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:.
McVEY, Scott, KENNEDY, Melissa, CHENGAPPA, M.M. Microbiologia
Veterinária. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. [Minha
Biblioteca].
PASQUALOTTO, Alessandro C; SCHWARZBOLD, Alexandre. Doenças
Infecciosas. Porto Alegre: Grupo A, 2006. [Minha Biblioteca].
140

DINIZ, Túlio. Infecções. Rio de Janeiro: GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
GREENE, Craig E. Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. 4ª Ed. Rio de
Janeiro: GEN, 2015. [Minha Biblioteca].
FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa (orgs.). Fundamentos
de Epidemiologia. São Paulo: Manole, 2011. [Minha Biblioteca].

Farmacologia Básica – 80
Ementa:
Tópicos

sobre

farmacocinética

(absorção,

distribuição,

eliminação),

farmacodinâmica, medicamentos que atuam no SNA, SNP, analgésicos e
anestésicos gerais, medicamentos depressores do SNC, medicamentos ativos
no sistema cardiovascular e digestivo, diuréticos, autacoides, anti-infecciosos,
antiparasitários, antineoplásticos, hormônios e antiinflamatórios esteróides.
Prescrição e legislação dos medicamentos brasileiros.
Bibliografia Básica:
BARROS, Ciro Moraes; STASI, Luiz Claudio Di. Farmacologia Veterinária. 1ª
Ed. São Paulo: Manole, 2012.
SPINOSA, Helenice de Souza; GÓRNIAK, Silvana Lima; BERNARDI, Maria
Martha. Farmacologia aplicada á medicina veterinária. 5.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2011.
ADAMS, H. Richard. Booth | Farmacologia e Terapêutica em Veterinária. 8ª
Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2003. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
WEBSTER, Cynthia R. L. Farmacologia clínica em medicina veterinária.
São Paulo: Roca, 2005.
FUCHS, Flávio Danni; WANNMACHER, Lenita. Farmacologia Clínica. 4ª Ed.
Rio de Janeiro: GEN, 2010. [Minha Biblioteca].
FALCÃO, Luiz Fernando dos Reis; MACEDO, Gerson Luiz. Farmacologia
Aplicada em Medicina Intensiva. Rio de Janeiro: GEN, 2011. [Minha
Biblioteca].
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ADAMS, H. Richard. Booth | Farmacologia e Terapêutica em Veterinária. 8ª
Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2003. [Minha Biblioteca].
HILAL-DANDAN, Randa; BRUNTON, Laurence. Manual de Farmacologia e
Terapêutica de GOODMAN & Gilman. Porto Alegre: Grupo A, 2015. [Minha
Biblioteca].
FRANCO, André Silva; KRIEGER, José Eduardo. Manual de Farmacologia.
São Paulo: Manole, 2016. [Minha Biblioteca].

5º Semestre

Terapêutica Veterinária – 80
Ementa:
Tipos

de

tratamento. Prescrição

Médico

–

Veterinária.

Imunoterapia.

Quimioterapia anti-infecciosa, antiparasitária, e antineoplásica. Terapia antiinflamatória, analgésica e antitérmica. Conduta Terapêutica nas afecções
respiratórias,

digestivas,

cardiovasculares,

genitourinárias,

locomotoras,

hidroeletrolíticas e ácido-básicas. Noções de anestesiologia e de toxicologia
animal.
Bibliografia Básica:
ANDRADE, S. F. Manual de Terapêutica Veterinária. 3ª Ed. São Paulo:
Editora Roca, 2008
MORAILLON, Robert. Manual Elsevier de Medicina Veterinária- 7ed. Elsevier
2013.
ADAMS, H. Richard. Booth | Farmacologia e Terapêutica em Veterinária. 8ª
Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2003. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Paulo de. Manual de Procedimentos Técnicos para o Clínico de
Pequenos Animais. Rio de Janeiro: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].
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HILAL-DANDAN, Randa; BRUNTON, Laurence. Manual de Farmacologia e
Terapêutica de GOODMAN & Gilman. Porto Alegre: Grupo A, 2015. [Minha
Biblioteca].
SANTOS, Oscar Fernando Pavão dos; MONTE, Julio César Martins;
ASSUNÇÃO, Murillo Santucci Cesar de.

Terapia

Intensiva:

Uma

Abordagem Baseada em Casos Clínicos. São Paulo: Manole, 2011. [Minha
Biblioteca].
MARCOLAN, João Fernando. Técnica Terapêutica da Contenção Física. Rio
de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca].
BORGES, Durval Rosa; COLOMBO, Arnaldo Lopes; RAMOS, Luiz Roberto;
FERREIRA, Lydia Masako; GUINSBURG. Atualização Terapêutica de Prado,
Ramos e Valle: Diagnóstico e Tratamento - 2014/2015 - Vol.1. Porto Alegre:
Grupo A, 2014. [Minha Biblioteca].

Nutrição Animal II – 40
Ementa
Histórico

da

nutrição

de

monogástricos.

Metabolismos

de

proteínas,

carboidratos, lipídeos, energia, minerais, vitaminas e da água. Aditivos
utilizados na nutrição de monogástricos. Estudo de Alimentos e planos de
alimentação.

Formulação

e

mistura

de

rações

para

monogástricos.

Enfermidades relacionadas aos problemas metabólicos. Aspectos técnicos e
econômicos do cálculo de rações. Nutrição clínica de cães e gatos.
Bibliografia Básica
LOPES, D.C.; SANTANA, M.C.A. Determinação de proteína em alimentos
para animais: métodos químicos e físicos. Viçosa: UFV, 2005.
FRAPE, D. Nutrição e Alimentação de Equinos. São Paulo: Editora Roca.
2008.
TEIXEIRA, Eliana Maria; TSUZUKI, Natália; FERNANDES, Célia Andressa;
PESSOA,

Ricardo

Alexandre

Silva.

Nutrição

Animal

-

Conceitos

Elementares. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].
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Bibliografia Complementar:
CINTRA, André G. Alimentação Equina - Nutrição, Saúde e Bem-Estar. São
Paulo: Roca, 07/2016. [Minha Biblioteca].
MACEDO, Paula Daiany Gonçalves; MATOS, Simone Pires de. Bioquímica
dos Alimentos - Composição, Reações e Práticas de Conservação. São
Paulo: Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca].
NESPOLO, Cássia Regina; DE OLIVEIRA, Fernanda Arboite; PINTO, Flávia
Santos Twardowski; OLIVERA, Flo. Práticas em Tecnologia de Alimentos Série Tekne. Porto Alegre: Grupo A, 2015. [Minha Biblioteca].
COZZOLINO, Silvia M. Franciscato.. Biodisponibilidade de Nutrientes. São
Paulo, Manole, 2016. [Minha Biblioteca].
DOUGLAS, Carlos Roberto. Fisiologia Aplicada à Nutrição. 2ª Ed.

Rio de

Janeiro: GEN, 2006. [Minha Biblioteca].

Patologia Animal Especial – 80
Ementa:
Processos patológicos macroscópicos e microscópicos. Mecanismos das
principais doenças dos sistemas tegumentar, locomotor, nervoso, respiratório,
cardiovascular, digestório, hematopoético, linfático, reprodutor masculino e
feminino, mamário e urinário, coleta de material para exames laboratoriais,
discussão dos achados de necropsia anátomo-clínico histopatológico e
diagnóstico das enfermidades.
Bibliografia Básica:
WERNER. Patologia Geral Veterinária Aplicada. São Paulo: Roca, 2011.
ZACHARY, J. Bases da Patologia em Veterinária. 4° São Paulo: Elsevier,
2009. SANTOS, Renato de Lima; ALESSI, Antônio Carlos. Patologia
Veterinária. 2ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
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NASCIMENTO, Ernane Fagundes dos SANTOS, Renato de Lima.
Patologia da Reprodução dos Animais Domésticos. 3ª Ed. Rio de Janeiro:
GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
DALECK, Carlos Roberto; NARDI, Andrigo Barboza de. Oncologia em Cães e
Gatos. 2ª edição. Rio de Janeiro: GEN, 2016. [Minha Biblioteca].
PEREZ, Erika. Fundamentos de Patologia. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha
Biblioteca].
BRASILEIRO FILHO, Geraldo. Bogliolo/Patologia. 8ª Ed. Rio de Janeiro:
GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
ANTCZAK, Susan E. Fisiopatologia Básica. Rio de Janeiro: GEN, 2005.
[Minha Biblioteca].

Patologia Clínica Veterinária – 80
Ementa:
Colheita e condições de transporte de amostras biológicas. Técnicas de análise
e interpretação dos resultados de exames laboratoriais para auxiliar no
diagnóstico e prognóstico das enfermidades dos animais.
Bibliografia Básica:
THRALL, Mary Anna. Hematologia e Bioquímica Clínica Veterinária. 2ª Ed.
Rio de Janeiro: GEN, 2014..
STOCKHAN, L.S.; SCOTT, M.A. Fundamentos de Patologia Clínica
Veterinária.
2ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
VADEN, Shelly L.; KNOLL, Joyce S.; SMITH Jr., Francis W. K.; TILLEY, Larry
P. Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos.
Rio de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
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KERR,

Morag

G.

Exames

Laboratoriais

em

Medicina

Veterinária:

Bioquímica Clínica e Hematologia. 2. ed. São Paulo: Roca, 2003.

[Minha

Biblioteca].
FAILACE, Renato. Hemograma: Manual de Interpretação. Porto Alegre:
Grupo A, 2015. [Minha Biblioteca].
SANTOS, Paulo Caleb Júnior de Lima. Hematologia Clínica - Série Análises
Clínicas e Toxicológicas - Métodos e Interpretação. Rio de Janeiro: GEN,
2012. [Minha Biblioteca].
XAVIER, Ricardo M.; DORA, José Miguel; BARROS, Elvino. Laboratório na
Prática Clínica. Porto Alegre: Grupo A, 2016. [Minha Biblioteca].
MEZZARI, Adelina; FUENTEFRIA, Alexandre Meneghello. Micologia

no

Laboratório Clínico. São Paulo: Manole, 2012. [Minha Biblioteca].

Semiologia – 80
Ementa:
Introdução à semiologia animal. Métodos de exploração clínica. Termometria
clínica. Avaliação da pele e anexos. Avaliação das mucosas aparentes.
Avaliação do sistema linfático. Avaliação do sistema cardiovascular. Avaliação
do sistema respiratório. Avaliação do sistema urinário. Avaliação do sistema
reprodutivo masculino e feminino. Avaliação do sistema digestório. Avaliação
do sistema nervoso. Avaliação dos olhos e anexos.
Bibliografia Básica:
NELSON, R.W.; COUTO, C.G. Medicina Interna de Pequenos Animais. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. 4ª.Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
SWARTZ, Mark H. Tratado de semiologia médica: história e exame clínico.
5ª .Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006
FEITOSA, FRANCISCO F. Semiologia Veterinária - A Arte do Diagnóstico,
3ª Ed. São Paulo: Roca, 2014. [Minha Biblioteca].
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Bibliografia Complementar:
VADEN, Shelly L.; KNOLL, Joyce S.; SMITH Jr., Francis W. K.; TILLEY, Larry
P. Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos.
Rio de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca].
JERICÓ, Márcia Marques. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. Rio
de Janeiro: Roca, 2014. [Minha Biblioteca].
ARAÚJO, Paulo de. Manual de Procedimentos Técnicos para o Clínico de
Pequenos Animais. Rio de Janeiro: Roca, 2011. [Minha Biblioteca].
CUBAS, Zalmir Silvino; SILVA, Jean Carlos Ramos; CATÃO-DIAS, José Luiz.
Tratado de Animais Selvagens - Medicina Veterinária. 2ª Ed.

Rio

de

Janeiro: GEN, 2014. . [Minha Biblioteca].
LITTLE, Susan E. O Gato - Medicina Interna. Rio de Janeiro: GEN, 2016.
[Minha Biblioteca].

Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos II – 80
Ementa:
Estudo da etiologia, patogenia, sintomatologia, diagnóstico e tratamento das
doenças infecciosas dos animais domésticos causadas por vírus, com
destaque às características epidemiológicas e às medidas de profilaxia e
controle.
Bibliografia Básica:
SILVA,José Carlos Peixoto Modesto da et all.,- Principais Doenças em
Bovinos. Viçosa: Aprenda fácil, 2010.
BARR, STEPHEN C. - BOWMAN, DWIGHT D. Doenças Infecciosas e
Parasitárias em Cães e Gatos - Consulta em 5 minutos. 1ªEd. Editora
Revinter, 2010.
GREENE, Craig E. Doenças Infecciosas em Cães e Gatos. 4ª Ed. Rio de
Janeiro: GEN, 2015. [Minha Biblioteca].
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Bibliografia Complementar:
COURA, José Rodrigues. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias.
2ª Ed. Rio de Janeiro: GEN, 2013. [Minha Biblioteca].
McVEY, Scott, KENNEDY, Melissa, CHENGAPPA, M.M. Microbiologia
Veterinária. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. [Minha
Biblioteca].
PASQUALOTTO, Alessandro C; SCHWARZBOLD, Alexandre. Doenças
Infecciosas. Porto Alegre: Grupo A, 2006. [Minha Biblioteca].
DINIZ, Túlio. Infecções. Rio de Janeiro: GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
FRANCO, Laércio Joel; PASSOS, Afonso Dinis Costa (orgs.). Fundamentos
de Epidemiologia. São Paulo: Manole, 2011. [Minha Biblioteca].

História e Cultura Afro Brasileira e Indígena – 40
Ementa:
O conceito de cultura. Cultura e diversidade. Etnocentrismo. Preconceito.
Racismo. Relações étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e
indígena. Características da sociedade multirracial brasileira. Desigualdades
raciais e Educação étnico- racial.
Bibliografia Básica:
LAPLANTINE, François. Aprender Antropologia. São Paulo: Brasiliense,
2005.
MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Cosac & Naif, 2003.
FERRAZ, Carolina Valença; Leite, Glauber Salomão (Coord.). Direito à
Diversidade. São Paulo: GEN, 2015. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
GIL, Antônio Carlos. Sociologia Geral. São Paulo: GEN, 2011. [Minha
Biblioteca].
DESSEN, Maria A.; COSTA JR., ÁDERSON L. (Col). A Ciência do
Desenvolvimento Humano. Porto Alegre: Artmed, 2005. [Minha Biblioteca].
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KOTTAK, Conrad P. Um Espelho para a Humanidade: Uma Introdução à
Antropologia Cultural. Porto Alegre: Grupo A, 2013. [Minha Biblioteca].
SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de Preconceito e de Discriminação. 2ª
Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca].
IAMUNDO, Eduardo. Sociologia e antropologia do direito.1ª Ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. [Minha Biblioteca].

6º SEMESTRE

Reprodução Animal I – 80
Ementa:
Morfologia e endocrinologia reprodutiva feminina e masculina. Citologia vaginal.
Avaliação ginecológica e andrológica. Patologias do sistema reprodutivo
feminino e masculino. Gestação, parto e puerpério.
Bibliografia Básica:
NASCIMENTO. Patologia da Reprodução dos Animais Domésticos. 3.ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
REGAZZINI.Paulo Silvio Suinocultura. Como Planejar sua Criação. Funep
ROLIM, Antonio Francisco Martin. Produção Animal - Bases da Reprodução,
Manejo e Saúde. São Paulo: Saraiva, 2014. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
NASCIMENTO, Ernane do, SANTOS, Renato Lima. Patologia da Reprodução
dos Animais Domésticos. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
[Minha Biblioteca].
LEY, Willian B. Reprodução em Éguas para Veterinários de Equinos. Rio de
Janeiro: GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
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CINTRA, André Galvão Campos. O Cavalo - Características, Manejo e
Alimentação. São Paulo: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].
SELAIVE-VILLARROEL, Arturo Bernardo, OSÓRIO, José Carlos Silveira.
Produção de Ovinos no Brasil. São Paulo: Roca, 07/2014. [Minha Biblioteca].
PRESTES, Nereu Carlos. Obstetrícia Veterinária| 2ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 12/2016. [Minha Biblioteca].

Melhoramento Genético Animal – 80
Ementa:
Princípios de genética quantitativa aplicada ao melhoramento dos animais
domésticos. Parâmetros genéticos (Herdabilidade, Repetibilidade e Correlação
Genética). Seleção. Índices de seleção. Base para seleção das diversas
espécies de animais domésticos. Programas de seleção. Endogamia. Sistemas
de acasalamento. Interação genótipo-ambiente. Noções de melhoramento em
aves, suínos e bovinos de leite e corte.
Bibliografia Básica:
LAZZARINI NETO, S. Reprodução e Melhoramento Genético. Viçosa:
Aprenda fácil, 2009.
RAMALHO, Magno Antônio Patto; SANTOS, João Bosco dos; PINTO, Cesar
Augusto Brasil Pereira. Genética na agropecuária. 4. ed., rev. Lavras: UFLA,
2008.
NICHOLAS, F. W. Introdução à genética veterinária| 3ª edição. São Paulo:
ArtMed, 01/2011. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
GRIFFITHS, Anthony F., WESSLER, Susan R., CARROLL, Sean B.,
DOEBLEY, John. Introdução à Genética| 11ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 06/2016. [Minha Biblioteca].
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SELAIVE-VILLARROEL, Arturo Bernardo, OSÓRIO, José Carlos Silveira.
Produção de Ovinos no Brasil. São Paulo: Roca, 07/2014. [Minha Biblioteca].
OTTO, Priscila Guimarães. Genética Básica para Veterinária| 5ª ed. São
Paulo: Roca, 03/2012. [Minha Biblioteca].
ROLIM, Antônio Francisco Martin. Produção animal: bases da reprodução,
manejo e saúde. São Paulo: Érica 2014. [Minha Biblioteca].
RAMALHO, Magno Antônio Patto; SANTOS, João Bosco dos; PINTO, Cesar
Augusto Brasil Pereira. Genética na agropecuária. 4. ed., rev. Lavras: UFLA,
2008. [Minha Biblioteca].

Clínica Médica de Pequenos Animais I – 80
Ementa:
Exame Clínico dos Animais; Métodos de Contenção; Afecções do Aparelho
Digestivo, Circulatório, Respiratório, Urinário, Sistema Nervoso, Sistema
Locomotor, Doenças carenciais, Afecções da Pele e Anexos, dos Olhos e
Ouvidos. Neonatologia canina e felina.
Bibliografia Básica:
ETTINGER,

S.J., FELDMAN, E.

C.

Tratado

de

Medicina

Interna

Veterinária: moléstias do cão e do gato. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
NELSON, Richard W.; COUTO, C. Medicina interna de pequenos animais.
5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015.
JERICÓ, Márcia Marques. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos.
São Paulo: Roca, 10/2014. [Minha Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Paulo de. Manual de Procedimentos Técnicos para o Clínico de
Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].
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VADEN, Shelly L., KNOLL, Joyce S., SMITH Jr., Francis K., TILLEY, Larry P.
Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos.
Roca, 09/2013. [Minha Biblioteca].
RHODES, Karen Helton, WERNER, Alexander H. Dermatologia em
Pequenos Animais| 2ª ed. São Paulo: Roca, 04/2014. [Minha Biblioteca].
LITTLE, Susan E. O Gato - Medicina Interna. São Paulo: Roca, 04/2016.
[Minha Biblioteca].
MERCK. Manual Merck de Veterinária| 10ª ed. São Paulo: Roca, 01/2014.
[Minha Biblioteca].

Diagnóstico por Imagem – 80
Ementa:
Introdução, história e formação dos Raios e imagens radiográficas. Proteção
radiológica e perigos de radiação; instalações adequadas para funcionamento
dos aparelhos. Técnicas e incidências radiográficas. Estudos radiográficos das
alterações: Crânio, Membros de Pequenos e Grandes Animais, Coluna
Vertebral, Sistema Digestório, Sistema cardiorrespiratório, Sistema Urogenital,
Técnicas radiográficas contrastadas e meios de contrastes. Ultrassonografia:
princípios, análise e interpretação.
Bibliografia Básica:
O’BRIEN, R. T. Radiologia torácica para o clínico de pequenos animais.
São Paulo: Roca, 2003.
HUDSON, J. A.; BRAWNER JR, W. R.; HOLLAND, M. et all. Radiologia
abdominal para o clínico de pequenos animais. São Paulo: Roca, 2003.
CHEN, Michael M., POPE, Thomas L., OTT, David J. Radiologia Básica| 2ª
ed. AMGH, 01/2012. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
CARVALHO, C. F. Ultrasonografia em pequenos animais. São Paulo: Roca,
2004.
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THRALL, Mary Anna. Diagnóstico de Radiologia Veterinária. 5.ed. São
Paulo: Elsevier, 2010.
KEALY, K.; McALLISTER, H.; GRAHAM, J.P. Radiologia e Ultrassonografia
do Cão e do Gato. 5.ed. São Paulo: Elsevier, 2012.
PENNINCK, Dominique; d’ANJOU, Marc-André. Atlas de ultrassonografia de
pequenos animais. Rio de Janeiro: Guanabara, 2011.
CARVALHO, Cibele Figueira. Ultrassonografia Doppler em Pequenos
Animais. São Paulo: Roca, 2004.

Administração Aplicada à Medicina Veterinária – 40
Ementa:
Sistema

Econômico:

aspectos

macro

e

microeconômicos

e

seus

desdobramentos na agricultura. Desenvolvimento econômico do setor agrícola
no Brasil: aspectos históricos e situação atual. Interação da atividade agrícola
com os demais setores da economia brasileira: governo, indústria e comércio.
Crédito Rural. Cooperativismo. Bases históricas para a Evolução das Teorias
Administrativas. Teoria geral da administração. Ferramentas da Administração:
planejamento, organização, direção e controle. Legislação e Política Agrária.
Estratégias

organizacionais.

Gestão

organizacional

frente

aos

novos

paradigmas.
Bibliografia Básica:
BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho. Administração de
fazendas de bovinos: leite e corte. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2007.
BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão agroindustrial. 3.ed. São Paulo:
Atlas, 2009.
SANTOS, Gilberto dos, MARION, José Carlos, Segatti, Sonia. Administração
de custos na agropecuária| 4ª ed. São Paulo: Atlas, 04/2012. [Minha
Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
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GONÇALVES, Ernesto Lima. Gestão Hospitalar: Administrando o hospital
moderno| 1ª Ed. São Paulo: Saraiva, 05/2002. [Minha Biblioteca].
FERNANDES,

Bruno

Rocha,

BERTON,

Luiz

Berton.

Administração

estratégica: Da competência empreendedora à avaliação de desempenho|
2ª Ed. Saraiva, 02/2012. [Minha Biblioteca].
BARSANO, Paulo Roberto, VIANA, Viviane Japiassú. Legislação Aplicada à
Agropecuária. Érica, 06/2015. [Minha Biblioteca].
OLIVEIRA, Ivanoel de. Ferramentas de Gestão para Agropecuária. Érica,
06/2015. [Minha Biblioteca].
ZUIN,

Luís

Fernando

Soares;

QUEIROZ,

Timóteo

Ramos

(Coords.).

Agronegócios: Gestão, Inovação e Sustentabilidade Fundamentos do
controle empresarial. São Paulo: Saraiva, 06/2014. [Minha Biblioteca].

Optativa I - 80
Ementa:
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida
através de lista pré-definida:




Aquicultura;
Caprinocultura e Ovinocultura;
Bioclimatologia

7º SEMESTRE

Clínica Médica de Pequenos Animais II – 80
Ementa:
Generalidades de interesse cirúrgico em ortopedia, oftalmologia, cardiologia e
neurologia. Patologia cirúrgica especial. Afecções cirúrgicas dos aparelhos
digestório, respiratório e urogenital.
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Bibliografia Básica:
NELSON, Richard W.; COUTO, C. Medicina interna de pequenos animais.
5ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2015.
ETTINGER,

S.J., FELDMAN, E.

C.

Tratado

de

Medicina

Interna

Veterinária: moléstias do cão e do gato. 5.ed. Rio de Janeiro: Guanabara
Koogan, 2004.
ARAÚJO, Paulo de. Manual de Procedimentos Técnicos para o Clínico de
Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
VADEN, Shelly L., KNOLL, Joyce S., SMITH Jr., Francis K., TILLEY, Larry P.
Exames Laboratoriais e Procedimentos Diagnósticos em Cães e Gatos.
Roca, 09/2013. [Minha Biblioteca].
JERICÓ, Márcia Marques. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos.
São Paulo: Roca, 10/2014. [Minha Biblioteca].
RHODES, Karen Helton, WERNER, Alexander H. Dermatologia em
Pequenos Animais| 2ª ed. São Paulo: Roca, 04/2014. [Minha Biblioteca].
LITTLE, Susan E. O Gato - Medicina Interna. São Paulo: Roca, 04/2016.
[Minha Biblioteca].
MERCK. Manual Merck de Veterinária| 10ª ed. São Paulo: Roca, 01/2014.
[Minha Biblioteca].

Clínica Médica Cirúrgica de Grandes animais I – 80
Ementa
Estudo das principais enfermidades clínicas que acometem os equídeos:
sistema digestivo, sistema musculoesquelético, sistema geniturinário, sistema
cardiorrespiratório,
tegumentar,

sistema

reprodutivo,

sistema nervoso,

sistema

sistema oftálmico,

respiratório,
além

sistema

dos distúrbios

metabólicos e endócrinos. Técnicas de diagnóstico. Apresentação terapêutica.
Profilaxia e prevenção.
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Bibliografia Básica:
FRAPE, David Nutrição & alimentação de equinos. 3ª ed. São Paulo: Roca,
2008. BROWN, C. M. Consulta veterinária em 5 minutos: espécie equina.
1.ed. Barueri: Manole, 2005. 1153p.
CINTRA, André Galvão Campos. O Cavalo - Características, Manejo e
Alimentação. São Paulo: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
NASCIMENTO, Ernane do, SANTOS, Renato Lima. Patologia da Reprodução
dos Animais Domésticos, 3ª ed. Guanabara Koogan, 01/2011. [Minha
Biblioteca].
LEY, Willian B. Reprodução em Éguas para Veterinários de Equinos. São
Paulo: Roca, 2011. [Minha Biblioteca].
ROLIM, Antonio Martin. Produção Animal - Bases da Reprodução, Manejo e
Saúde. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca].
ROCKETT, Jody; BOSTED, S. Procedimentos Clínicos Veterinários na
Prática de Grandes Animais. Cengage Learning Editores, 07/2012. [Minha
Biblioteca].
SCHUMACHER, John; MOLL, H. David. Manual de Procedimentos
Diagnósticos em Equinos. São Paulo: Roca, 2007

Anestesiologia Veterinária – 40
Ementa:
Introdução à Anestesiologia. Medicação pré-anestésica. Anestesia dissociativa
e local. Neuroleptoanalgesia. Princípios e estágios da anestesia geral.
Anestesia geral intravenosa e inalatória. Bloqueadores neuromusculares e
respiração controlada. Equilíbrio ácido-base. Técnicas anestésicas em
pequenos e grandes animais. Analgesia.
Bibliografia Básica:
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MASSONE, Flávio. Anestesiologia Veterinária - Farmacologia e Técnicas Textos e Atlas, 6ª ed. Guanabara Koogan, 09/2011.
GRIMM, KURT A., LAMONT, LEIGH A., TRANQUILLI, WILLIAM J., GREENE,
STEPHEN A., ROBERTSON, SHEILAH A. LUMB & JONES | Anestesiologia e
Analgesia em Veterinária, 5ª ed. São Paulo: Roca, 04/2017.
NATALINI, Cláudio C. Teoria e Técnicas em Anestesiologia Veterinária.
ArtMed: São Paulo, 2011. [Minha Biblioteca]

Bibliografia Complementar:
KLAUMANN, Paulo Roberto, OTERO, Pablo Ezequiel. Anestesia
Logorregional em Pequenos Animais. Roca, 10/2012. [Minha Biblioteca].
CARROLL, Gwendolyn (ed.). Anestesia e Analgesia de Pequenos Animais.
São Paulo: Manole, 01/2012. [Minha Biblioteca].
SPINOSA, Helenice Souza, GÓRNIAK, Silvana Lima, BERNARDI, Maria
Martha. Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária, 6ª ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 03/2017. [Minha Biblioteca].
CARNEIRO, Antonio Fernando et al (edits). Anestesia regional: princípios e
prática. Barueri: Manole, 2010. [Minha Biblioteca].
STOELTING, Robert K. et al. Manual de farmacologia e fisiologia na prática
anestésica. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017. [Minha Biblioteca].

Técnica Operatória e Prática Anestésica – 80
Ementa:
Conceitos básicos de cirurgia. Assepsia e antissepsia. Instrumental cirúrgico.
Fases fundamentais da técnica cirúrgica. Técnicas cirúrgicas. Visa o
adestramento para o correto manuseio dos equipamentos cirúrgicos, profilaxia
da infecção; as fases fundamentais da técnica operatória nas manobras com os
tecidos do organismo animal. Procura, também, ensinar e lidar com as drogas
tranqüilizantes (pré-anestésicos), anestésicas preocupando principalmente com
as técnicas de suas administrações para conseguir a abolição da dor na sua
expressão mais ampla durante o trans e às vezes no pós-operatório.
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Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, André Lacerda de Abreu. Técnicas cirúrgicas em pequenos
animais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
MASSONE, F. Anestesiologia veterinária: Farmacologia e técnicas. Texto e
atlas. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
MANN, Fred Anthony, CONSTANTINESCU, Gheorghe M., YOON, Hun-Young.
Fundamentos de Cirurgia em Pequenos Animais. Roca, 04/2014. [Minha
Biblioteca].
Bibliografia Complementar:
BRUN, Maurício Veloso. Videocirurgia em Pequenos Animais. Roca,
10/2014. [Minha Biblioteca].
BOJRAB, M. Joseph, MONNET, Eric (eds.). Mecanismos das Doenças em
Cirurgia de Pequenos Animais| 3ª edição. Roca, 03/2014. [Minha Biblioteca].
NATALINI, Cláudio C. Teoria e Técnicas em Anestesiologia Veterinária.
ArtMed: São Paulo, 2011. [Minha Biblioteca]
MANN, Fred Anthony, CONSTANTINESCU, Gheorghe M., YOON, Hun-Young.
Fundamentos de Cirurgia em Pequenos Animais. Roca, 04/2014. [Minha
Biblioteca].
KLAUMANN, Paulo Roberto, OTERO, Pablo Ezequiel. Anestesia
Logorregional em Pequenos Animais. São Paulo: Roca, 10/2012. [Minha
Biblioteca].

Avicultura – 40
Ementa:
Introdução à avicultura. Noções anatômicas e fisiológicas das aves. Estrutura
do ovo: desinfecção e incubação. Criação de matrizes pesadas. Criação de
frango de corte. Criação de poedeiras. Conceitos básicos da medicina aviária.
Principais enfermidades das aves. Técnicas de diagnóstico, prevenção e
tratamento das mesmas.
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Bibliografia Básica:
MORENG, R e AVENS, J. S. Ciência e Produção de Aves. São Paulo :
Rocca,1990. 2010
COTTA, Tadeu - Frangos de Corte - Criação, Abate e Comercialização.
Viçosa: Aprenda fácil, 2010.
MACARI, M.; GONZALES, E. Manejo de incubação. Jaboticabal: Facta, 2003.
Bibliografia Complementar:
PESSOA,

Ricardo

Alexandre

Silva.

Nutrição

Animal.

Conceitos

Elementares. São Paulo: Érica, 2014.
PALERMO-NETO, João; SPINOSA, Helenice de Souza; GÓRNIAK, Silvana
Lima. Farmacologia aplicada á avicultura: boas práticas no manejo de
medicamentos. São Paulo: Roca, 2005.
RAMALHO J. B. Rodrigueiro. Controle de Moscas, Ácaros e Piolhos na
Criação de Galinhas Poedeiras. Viçosa: Aprenda fácil,
Silveira - Souza, Joana D’arc Criação De Avestruz – Viçosa: Aprenda Facil,
ITO, Nair Massako Katayama. Manejo e prevenção das doenças dos
frangos de corte na época do verão. ed. rev. e atual. [São Paulo]: Elanco
Saúde Animal, 2001

Suinocultura – 40
Ementa:
Introdução ao estudo dos suínos. Sistemas de criação e tipos de produção.
Reprodução. criação de leitões, crescimento e abate. Raças e cruzamentos.
Alimentação, construção e equipamentos.
Bibliografia Básica:
MAFESSONI, Edmar Luiz. Manual Prático Para Produção de Suínos. Ed
Agrolivros, 2015.
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SEGANFREDO, Milton Antonio; Centro Nacional De Pesquisa De Suinos E
Aves (BRASIL). Gestão ambiental na suinocultura. Brasilia, DF: Embrapa
Informação Tecnológica, 2007.
FERREIRA Roni. Suinocultura Manual prático de criação. Viçosa: Aprenda
Fácil, 2005.
Bibliografia Complementar:
SILVA JÚNIOR, Aberlado . Manejo de Leitões na Maternidade e Creche.
Viçosa: Ufv, 2007.
HOLANDA,

Mônica Calixto

Ribeiro de; VIGODERIS, Ricardo

Brauer;

HOLANDA, Marco Aurélio Carneiro de. Produção de suínos: complexo
teníase-cisticercose. Recife: Ed. da UFRPE, 2008.
FIALHO, Elias Tadeu. Alimentos alternativos para suínos. 5. ed. Lavras:
UFLA, 2005
BARCELLOS, David; SOBESTIANSKY, Jurij. Atlas de doenças dos suínos.
Goiânia Os Autores, 2003
CORRÊA, Marcio Nunes. Inseminação artificial em suínos. Pelotas: [s.n.],
2001.

Reprodução Animal II – 80
Ementa:
Inseminação artificial. Inseminação artificial por laparoscopia em ovinos e
caprinos. Programas hormonais de sincronização de cios e indução da
ovulação. Transferência e congelação de embriões. Aspiração folicular guiada
por ultrasonografia (OPU). Sexagem fetal por ultrassonografia. Congelação de
sêmen. Sexagem de espermatozoides.
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE SUINOS. Relatório do
registro genealógico e provas zootécnicas 2004. Estrela, RS: ABCZ, 2004.
ABREU, Paulo Giovanni de; ABREU, Valéria Maria Nascimento. Sistema de
distribuição de água na suinocultura: dimensionamento e equipamentos.
Concordia, SC: EMBRAPA, 2000.
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ROSTAGNO, Marcos Horácio. Tabelas brasileiras para aves e suínos:
composição de alimentos e exigências nutricionais. 3. ed. Viçosa:
Universidade Federal de Viçosa, 2011.

Reprodução Animal II – 80
Ementa:
Inseminação artificial. Inseminação artificial por laparoscopia em ovinos e
caprinos. Programas hormonais de sincronização de cios e indução da
ovulação. Transferência e congelação de embriões. Aspiração folicular guiada
por ultrasonografia (OPU). Sexagem fetal por ultrassonografia. Congelação de
sêmen. Sexagem de espermatozoides.
Bibliografia Básica:
GONÇALVES, P.B.D.; FIGUEIREDO, J.R.; FREITAS, V.J. Biotécnicas
aplicadas à reprodução animal. São Paulo: Varela, 2.ed. 2008
CORREA, M. N; MEINCKE, W; LUCIA JR, T. DESCHAMPS, J. C.
Inseminação artificial em suínos. Editora CENBIOT, 2001.
NASCIMENTO, Ernane do, SANTOS, Renato Lima. Patologia da Reprodução
dos Animais Domésticos. 3ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
[Minha Biblioteca].

Bibliografia Complementar:.
LEY, Willian B. Reprodução em Éguas para Veterinários de Equinos. Rio de
Janeiro: GEN, 2011. [Minha Biblioteca].
BRUNO, Alessandra Nejar. Biotecnologia I: Princípios e Métodos - Série
Tekne. Porto Alegre: Grupo A, 2014. [Minha Biblioteca].
CINTRA, André Galvão Campos. O Cavalo - Características, Manejo e
Alimentação. São Paulo: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].
SELAIVE-VILLARROEL, Arturo Bernardo, OSÓRIO, José Carlos Silveira.
Produção de Ovinos no Brasil. São Paulo: Roca, 07/2014. [Minha Biblioteca].
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PRESTES, Nereu Carlos. Obstetrícia Veterinária| 2ª ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 12/2016. [Minha Biblioteca].

8º SEMESTRE
Clínica Médica Cirúrgica de Grandes Animais II – 80
Ementa:
Conceitos básicos de cirurgia. Contenção física empregada em cirurgia a
campo.

Assepsia

e

antissepsia.

Tratamento

cirúrgico

de

diferentes

enfermidades em bovinos, ovinos, caprinos e equinos. Afecções clínicas e
cirúrgicas da pele e anexos, olhos, ouvidos, aparelhos respiratório, digestivo,
circulatório, geniturinário, sistema nervoso, músculo esquelético, endócrino,
sangue, órgãos hematopoiéticos e glândula mamária. Preparo cirúrgico de
rufiões.

Uso

de

drogas

pré-anestésicas

e

anestésicas

preocupando

principalmente com as técnicas de suas administrações para abolir a dor na
sua expressão mais ampla durante o pré, trans e pós-operatório
Bibliografia Básica:
ROCKETT, Jody; BOSTED, Susanna. Procedimentos clínicos veterinários
na prática de grandes animais. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
MCILWRAITH, Wayne, Turner, Smon. Técnicas Cirúrgicas em Animais de
Grande Porte. 1.ed. Roca 2011.
NASCIMENTO, Ernane do, SANTOS, Renato Lima. Patologia da Reprodução
dos Animais Domésticos, 3ª ed. Guanabara Koogan, 01/2011. [Minha
Biblioteca].

Bibliografia Complementar:
SELAIVE-VILLARROEL, Arturo Bernardo, OSÓRIO, José Carlos Silveira.
Produção de Ovinos no Brasil. São Paulo: Roca, 07/2014. [Minha Biblioteca].
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NASCIMENTO, Ernane do, SANTOS, Renato Lima. Patologia da Reprodução
dos Animais Domésticos, 3ª ed. Guanabara Koogan, 01/2011. [Minha
Biblioteca].
ROLIM, Antônio Martin. Produção Animal - Bases da Reprodução, Manejo e
Saúde. Érica, 06/2014. [Minha Biblioteca].
MERCK. Manual Merck de Veterinária| 10ª ed. São Paulo: Roca, 01/2014.
[Minha Biblioteca].
RADOSTITS, Otto M; GAY, Clive C et al. Clínica Veterinária: Um Tratado De
Doenças dos Bovinos, Ovinos , Suínos, Caprinos e Equinos. 9.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.

Odontologia Veterinária - 40
Ementa:
Introdução à odontologia veterinária. Farmacoterapia direcionada à odontoestomatologia. Contenção farmacológica para procedimentos odontológicos.
Periodontia na clínica de pequenos animais. Exodontia na clínica de pequenos
animais. Endodontia na clínica de pequenos animais. Dentística restauradora
na clínica de pequenos animais. Odontologia aplicada a animais selvagens.
Outras atividades.

Bibliografia Básica:
LOBPRISE, Heidi B. Odontologia em pequenos animais: consulta em 5
minutos. São Paulo: Revinter, 2010.
GORREL, Cecilia. Odontologia em pequenos animais. 1° São Paulo:
Elsevier (medicina), 2010. 256 p
CRIVELLENTI, Leandro Z.; BORIN-CRIVELLENTI, Sofia. Casos de rotina em
medicina veterinária de pequenos animais. 2.ed.Ed. MedVet
Bibliografia Complementar:
*DeFORGE, D. H.; COLMERY, B. H. An atlas of veterinary dental radiology,
Iowa: State University Press, Ames, 2000.
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*MITCHELL, P.Q. Odontologia de pequenos animais. São Paulo: Roca,
2005. p. 144-148.
GIOSO, Marco Antonio. Odontologia Veterinária. 2° São Paulo: Marco
Antonio Gioso, 2007. 160 p
EICKHOFF, Markus. Odontologia em gatos: prevenção, diagnóstico e
tratamento
*GIOSO, M. A. Odontologia para o clínico de pequenos animais. 5. ed. São
Paulo: Editora, 2003. 202p;

Inspeção e Tecnologia de leite e Derivados - 80
Ementa:
Tecnologia de leite e derivados. Leite, conceito e composição. Processos
industriais: métodos de conservação: pasteurização, ultrapasteurização e
esterilização. Derivados lácteos: desidratados, fermentados, queijos, manteiga
e creme, sorvete e sobremesas lácteas – tecnologia de fabricação, estocagem
e armazenamento. Inspeção sanitária e industrial de leite e derivados.
Estabelecimento de leite e derivados - Classificação regulamentar – Condições
sanitárias dos estabelecimentos, dos equipamentos e do pessoal de serviço Exigências regulamentares. Padrões de identidade e qualidade de leite e
derivados.
Bibliografia Básica:
CHAPAVAL, Lea; PIEKARSKI, Paulo R.B. Leite de qualidade; manejo
reprodutivo, nutricional e sanitário. Ed. Aprenda Fácil, 2000.
TRONCO, V.M. Manual para Inspeção da Qualidade do Leite. 4. ed. Santa
Maria: UFSM, 2010
CÔNSOLI, Matheus Alberto; NEVES, Marcos Fava (coords). Estratégias para
o leite no Brasil. São Paulo: Atlas, 2006. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
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ANDRADE, Nelio Jose de. Higiene na indústria de alimentos: avaliação e
controle da adesão e formação de biofilmes bacterianos. São Paulo:
Varela, 2008.
SANTOS, Marcos Veiga dos; FONSECA, Luis Fernando Laranja da.
Estratégias para controle de mastite e melhoria da qualidade do leite.
Barueri, SP: Manole, 2007.
EVANGELISTA, José. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu,
2008.
SILVA, Neusely da et al. Manual de métodos de análise microbiológica de
alimentos e água. 4. ed. São Paulo: Varela, 2010.
AY, James M. Microbiologia de alimentos. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Doenças de Suínos - 40
Ementa:
Exame de rebanhos suínos, controle e eliminação de doenças em rebanhos
suínos, avaliação dos índices de produção, doenças da glândula mamária,
doenças gastroentéricas, enfermidades respiratórias, doenças do sistema
músculo esquelético, doenças do sistema nervoso, neonatologia, afecções do
sistema urinário, afecções dermatológicas, principais afecções infectocontagiosas, controle sanitário, distúrbios nutricionais e metabólicos.

Bibliografia Básica:
PICÓ, Yolanda . Análise quimica de alimentos. Rio de Janeiro: ELSEVIER
2014
WILSON, W.G. Inspeção prática de carne. 7.ed. São Paulo: Roca, 2009
RADOSTITS, O. M. Clínica veterinária: um tratado de doenças dos
bovinos, ovinos, suínos, caprinos e equinos. 9. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2002.
Bibliografia Complementar:
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BARCELLOS, David; SOBESTIANSKY, Jurij. Atlas de doenças dos suínos.
Goiania Os Autores, 2003.
GOUGH, Alex. Diagnóstico diferencial na medicina veterinária de
pequenos animais. São Paulo: Roca, 2009.
FELDMAN, Bernard F.; SINK, Carolyn A. Hemoterapia para o clínico de
pequenos animais. São Paulo: Roca, 2007.
MORÉS, N.; SOBESTIANSKI, J.; LOPES, A. Avaliação patológica de suínos
no abate. Rio de Janeiro: Embrapa, 2000.
ANDRADE, Silvia Franco. Manual de terapêutica veterinária. 3. ed. São
Paulo: Roca, 2008.

Bovinocultura de Corte - 40
Ementa:
Origem dos bovinos. Produção de Carne no Brasil e no Mundo. Consumo,
Importação e Exportação de Carne. Zonas e Sistemas de Criação. Seleção em
Gado de Corte. Fatores que influenciam a eficiência em Gado de Corte.
Cruzamento entre Raças. Raças de Bovinos de Corte. Determinação da Idade
pela Cronometria Dentária; Exterior. Classificação e Tipificação de Carcaças.
Técnicas Especiais de Manejo em Gado de Corte.
Bibliografia Básica:
PIRES, Alexandre Vaz. Bovinocultura de corte. Piracicaba, SP: FEALQ,
2010. 2 v.
AGUIAR, Adilson de Paula Almeida

Pecuária de Corte - Custos de

Produção e Análise Econômica. Viçosa: Aprenda fácil, 2009
OAIGEN, Ricardo Pedroso (coord). Gestão na bovinocultura de corte.
Agrolivros: 2015.
Bibliografia Complementar:
*BARCELLOS, Júlio Otávio Jardim. Bovinocultura de Corte: Cadeia Produtiva
& Sistemas de Produção. Agrolivros, 2011.
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RODRIGUES DO VALLE, E. et alli. Processamento da Carne Bovina.
Brasilia: Embrapa, 2004.
*BUAINAIN,

Antônio

Márcio;

BATALHA,

Mário

Otávio

INSTITUTO

INTERAMERICANO DE COOPERAÇAO PARA A AGRICULTURA. Cadeia
produtiva da carne bovina. Brasília: IICA, 2007.
BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho. Administração de
fazendas de bovinos: leite e corte. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2007
*DUARTE, E.R.; et al. Produção sustentável de bezerros de corte. Montes
Claros, MG: Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, 2010.

Bovinocultura de Leite - 40
Ementa:
Introdução. Mercado do leite no Brasil e no mundo. Composição e valor
nutritivo do leite. Fisiologia da lactação. Qualidade do leite. Manejo de ordenha.
Mastite. Diagnóstico de situação produtiva através de curvas de lactação.
Sistemas de criação e manejo. Custo de produção do leite. Informática aplicada
à bovinocultura leiteira. Organização e gestão da atividade leiteira.
Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, M. D. S. e SOUSA, C. C. de. Bovinocultura leiteira: fisiologia,
nutrição

e

alimentação

de

vacas

leiteiras. Jaboticabal/SP.

Ed.

FUNEP/UNESP. 2009. 246p.
SILVA, J.C.P. M.da.; OLIVEIRA, A.S.de.; VELOSO, C.M.. Manejo e
administração em bovinocultura leiteira. Viçosa: Ed. dos Autores, 2009.
SILVA, José Carlos P. Modesto. Manejo de vacas leiteiras a pasto. Aprenda
Fácil, 2011
Bibliografia Complementar:
PEIXOTO, A.M.; MOURA, J.C.de; FARIA, V.P.de. Bovinocultura leiteira:
fundamentos da exploração racional. 3. ed. Piracicaba: FEALQ, 2000
NEIVA, Rogerio Santoro. Produção de bovinos leiteiros. 2. ed. Lavras: UFLA,
2000
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BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho. Administração de
fazendas de bovinos: leite e corte. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2007
YAMAGUCHI, Luiz Carlos Takao. Pastejo rotativo: viabilidade econômica
na produção de leite. Juiz de Fora: Embrapa, 2002
CRUZ, Adriano Gomes Da . Química, Bioquímica, Análise Sensorial e
Nutrição No Processamento de Leite e Derivados. São Paulo: ELSEVIER,
2016

Epidemiologia e Saúde Pública - 40
Ementa:
Epidemiologia conceitual. Bioestatística. Saneamento Básico. Planificação em
Saúde Animal. Higiene de Alimentos. Zoonoses.
Bibliografia Básica:
JEKEL, James F.; KATZ, David L; ELMORE, Joann G. Epidemiologia,
bioestatística e medicina preventiva. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005.
THRUSFIELD, M. Epidemiologia Veterinária. 2.ed. São Paulo: Roca, 2004.
PHILIPPI JR., Arlindo; GALVÃO JR., Alceu de Castro (edits). Gestão do
saneamento básico: abastecimento de água e esgotamento sanitário. Barueri:
Manole, 2012. [ Minha Biblioteca]

Bibliografia Complementar:
SILVA, Marcelo Gurgel Carlos. Saúde pública: auto-avaliação e revisão.
3.ed. São Paulo: Atheneu, 2004.
TESTA, Mario. Agir em saúde: um desafio para o público. 3.ed. São Paulo:
Hucitec, 2007.
PEREIRA, Maurício Gomes. Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2008
BERTOLLI FILHO, C. História da saúde pública no Brasil. 4 ed. São Paulo:
Ática, 2002.
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COHN, Amélia; ELIAS, Paulo E. Saúde no Brasil: políticas organizacionais
de serviços. 5.ed. São Paulo: Cortez, 2003

Patologia Clínica Cirúrgica - 40
Ementa:
Conceitos em patologia clínica cirúrgica; diagnóstico clínico em cirurgia;
tratamento das infecções cirúrgicas; traumatologia; tratamento cirúrgico das
afecções de pele e anexos; tratamento cirúrgico das afecções da cabeça e
pescoço; tratamento cirúrgico das afecções da cavidade abdominal e aparelho
locomotor de pequenos animais.
Bibliografia Básica:
TOBIAS, Karen M. Manual de cirurgia de tecidos moles em pequenos
animais. São Paulo: Roca, 2012.
FOSSUM, Theresa Welch. Cirurgia de pequenos animais. 3. ed. Rio de
Janeiro: Mosby Elsevier, 2008.
MANN, Fred Anthony; CONSTANTINESCU, Gheorghe M.; YOON, Hun-Young.
Fundamentos de cirurgia em pequenos animais. São Paulo : Roca, 2014
[Minha Biblioteca]
.
Bibliografia Complementar:
OLIVEIRA, André Lacerda de Abreu. Técnicas cirúrgicas em pequenos
animais. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
BOJRAB, M. Joseph (edit). Mecanismos das Doenças em Cirurgia de
Pequenos Animais. 3. ed. São Paulo: Roca, 2014. [Minha Biblioteca]
LIPSCOMB, Vicky; HUTCHINSON, Tim. Manual de cirurgia em cães e gatos.
São Paulo: Roca, 2014. [Minha Biblioteca]
CROW, S.E.; WALSHAW, S.O.; BOY, J.E. Manual de procedimentos
clínicos em cães, gatos, coelhos e roedores. São Paulo: Roca, 2011.
ANDRADE, S.F. Manual de Terapêutica Veterinária. 3.ed. São Paulo: Rocca,
2008. 912p.
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Optativa II - 80
Ementa:
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida
através de lista pré-definida:




Equideocultura;
Agrribusiness e Segurança Alimentar;
Saúde, Sociedade e Direitos Humanos;

9º SEMESTRE
Inspeção e tecnologia de Carnes e Derivados - 80
Ementa:
Legislação e características de estabelecimentos que manipulam produtos de
origem animal. Práticas de higiene (pessoal e operacional) e manipulação de
alimentos cárneos. Estrutura e composição físicoquímicas da carne das
diferentes espécies. Inspeção sanitária ante e post mortem de bovinos, ovinos,
suínos, equídeos, aves e pescado. Regulamentação e tecnologia de produtos
cárneos. Exames organolépticos, químico-físicos e microbiológicos de produtos
de origem animal. Condenação e destino de carcaças contaminadas.
Enfermidades animais que podem alterar a qualidade das carnes.

Bibliografia Básica:
RIEDEL, Guenther. Controle sanitário dos alimentos. 3.ed. São Paulo:
Atheneu, 2005.
WILSON, W.G. Inspeção prática de carne. 7.ed. São Paulo: Roca, 2009.
GERMANO, Pedro Manuel Leal; GERMANO, Maria Izabel Simões. Higiene e
vigilância sanitária de alimentos: qualidade das matérias-primas, doenças
transmitidas por alimentos, treinamento de recursos humanos. 5. ed., rev. e
ampl. Barueri: Manole, 2015. [Minha Biblioteca]
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Bibliografia Complementar:
OLIVEIRA, Fernanda Arboite de; OLIVEIRA, Florencia Cladera. Toxicologia
experimental de alimentos. Porto Alegre: Ed. Universitária Metodista IPA:
Sulina, 2010
BUENO, Eduardo. À sua saúde: a vigilância sanitária na história do Brasil.
Brasilia , DF: Ed. ANVISA, 2005.
LUCCHESE, Geraldo; Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil).
Globalização e regulação sanitária: os rumos da vigilância sanitária no
Brasil. Brasília: ANVISA, 2008.
RAMOS, Eduardo M.; GOMIDE, Lúcio A.M. Avaliação da qualidade de
carnes; fundamentos e metodologias. Viçosa: UFV, 2009
SILVA JUNIOR, Eneo Alves da. Manual de controle higiênico-sanitário em
serviços de alimentação. 6. ed., atual. São Paulo: Varela, 2007

Prática Hospitalar e Rural - 80
Ementa:
Treinamento de técnicas laboratoriais de importância clínica em Medicina
Veterinária, tais como: hemograma, sumário de urina, uréia, creatinina,
parasitológico de fezes, bilirrubinas, fosfatase alcalina, transaminases, Prova
de Rivalta, glicose, colesterol. Estudo prático, a nível de ambulatório, dos
diversos sistemas do corpo de caninos e felinos, com a finalidade de realizar
diagnóstico, prognóstico e tratamento das enfermidades nestas espécies.
Estudo dos problemas clínicos de animais de fazenda, enfatizando a aplicação
de métodos para diagnóstico e tratamento.
Bibliografia Básica:
RADOSTITS, O. M.; MAYHEW, I. G. J.; HOUSTON, D. Exame clínico e
diagnóstico em veterinária. Rio de janeiro: Guanabara Koogan, 2002. 591p.
NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Medicina interna de pequenos animais. 3ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 1324p.
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ROCKETT, Jody; BOSTED, Susanna. Procedimentos clínicos veterinários
na prática de grandes animais. São Paulo: Cengage Learning, 2012. [Minha
Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
ARAÚJO, Paulo Caetano. Manual de procedimentos técnicos para o clínico
de pequenos animais. São Paulo : Roca, 2010. [Minha Biblioteca]
REED, Stephen M.; BAYLY, Warwick M.; SELLON, Debra C. Equine internal
medicine. 3.ed. USA: Saunders Elsevier, 2010
ETTINGER, S. J.; FELDMAN, E. C. Tratado de medicina interna veterinária.
5ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 2156p.
FORD, Richard B.; MAZZAFERRO, Elisa M.; KIRK, Robert Warren; BISTNER,
Stephen

I.

Manual

de

procedimentos

veterinários

&

tratamento

emergencial segundo Kirk & Bistner. 8. ed. São Paulo: Roca, 2007
MEYER, D. J.; COLES, E. H.; RICH, L. J. Medicina de Laboratório
Veterinária. São Paulo: Roca, 2004. 320p.

Trabalho de Conclusão de Curso I - 40
Ementa:
Dar aos alunos o conceito de como elaborar um trabalho de conclusão de
curso. Também direcionar os alunos para suas respectivas áreas de interesse,
bem como auxiliar na escolha dos orientadores.
Bibliografia Básica:
FARACO, C. Prática de textos: Língua Portuguesa para Estudantes
Universitários. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2004
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem “arrodeio” e
sem medo da ABNT. São Paulo: Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
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BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de produção de textos
acadêmicos e científicos.

São Paulo: Atlas, 2013. [ Minha Biblioteca]

BELL, Judith Projeto de pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em
educação, saúde e ciências sociais. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. [ Minha
Biblioteca]
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009. [Minha Biblioteca]
DEMO, Pedro. Praticar ciências: metodologias do conhecimento científico.
São Paulo: Saraiva, 2011.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
[Minha Biblioteca]

Obstetrícia Veterinária - 80
Ementa:
Estática fetal. Patologias da prenhez. Causas de perda embrionária e aborto.
Parto eutócico e distócico. Auxílio obstétrico e cesariana. Fetotomia. Patologias
decorrentes do parto. Puerpério fisiológico e patológico. Neonatologia.
Bibliografia Básica:
MANN ET AL. Fundamentos de Cirurgia em Pequenos Animais. 1.ed. Roca
2014
JACKSON, P.G.G. Obstetrícia Veterinária. 2ª. ed. São Paulo: Roca, 2006.
PRESTES, N.C; LANDIM-ALVARENGA, F.C. Obstetrícia Veterinária. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.[Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
GRUNERT, E., EH, BIRGEL; WG, VALE. Patologia e Clínica da Reprodução
dos Mamíferos Domésticos. 2ª. ed. São Paulo: Varella, 2005.
FOSSUM, T.W. Cirurgia de Pequenos Animais. 3ª. ed. São Paulo: Elsevier,
2008.
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GARNERO, O.; PERUGIA, O. Manual de Anestesia e Cirurgia de Bovinos.
1ª. ed. Porto Alegre: Tecmed, 2006.
PBD,

GONÇALVES;

JR,

FIGUEIREDO;

VJF,

FREITAS.

Biotécnicas

Aplicadas à Reprodução Animal. 2ª. ed. São Paulo: Roca, 2008
TONIOLLO, Gilson Helio; VICENTE, Wilter Ricardo Russiano. Manual de
Obstetrícia Veterinária. São Paulo: Varela, 2003.

Ornitopatologia - 40
Ementa:
Conceituação da avicultura brasileira. Mecanismos de defesa e imunidade das
aves. Vacinas e vacinações. Etiologia, patogenia, patogenicidade, sinais
clínicos, diagnóstico clínico e laboratorial, epizootiologia e profilaxia e
tratamento das principais doenças virais, fúngicas, bacterianas e parasitárias
relacionadas à avicultura.
Bibliografia Básica:
PALERMO-NETO, João; SPINOSA, Helenice de Souza; GÓRNIAK, Silvana
Lima. Farmacologia aplicada á avicultura: boas práticas no manejo de
medicamentos. São Paulo: Roca, 2005.
TAYLOR, M.A.; COOP, R. L.; WALL, R. L.; Parasitologia Veterinária. 3ª. ed.
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
MONTEIRO, Silvia Gonzalez. Parasitologia na medicina veterinária. 2. ed.
Rio de Janeiro: Roca, 2017. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
FERREIRA, Marcelo Urbano. Parasitologia contemporânea. Rio de Janeiro :
Guanabara Koogan, 2017. [Minha Biblioteca]
FORTES, Elinor. Parasitologia veterinária. 4. ed., rev., ampl. e atual. São
Paulo: Icone Editora, 2004
Ramalho J. B. Rodrigueiro. Controle de Moscas, Ácaros e Piolhos na
Criação de Galinhas Poedeiras. Viçosa: Aprenda fácil, 2009.
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BORNE, Pierre-Marie.; COMTE, Sylvain.. Vacinas e vacinação na produção
avícola. São Paulo: Ceva Santé Animale, 2003
BOWMAN, Dwight D. Parasitologia veterinária de Georgis. 8. ed. Barueri:
Manole, 2006

Optativa III – 80
Ementa:
Disciplina com intuito de manter a flexibilidade curricular que será escolhida
através de lista pré-definida:




Dermatologia de Cães e Gatos;
Educação Ambiental;
Libras;

10º Semestre

Estágio Supervisionado – 480
Ementa:
Atividade pré-profissional eminentemente prática em que o estudante aplica
conhecimentos adquiridos nas disciplinas do curso de graduação em Medicina
Veterinária, sob a supervisão de um professor do curso e orientadores de
campo. Estágio Supervisionado obrigatório em setores da Faculdade ou locais
conveniados, por livre escolha do estudante, com opção nas seguintes áreas:
Produção Animal (Zootecnia); Medicina Veterinária Preventiva e Patologia
Animal; Clínica Médica, Cirúrgica e Reprodutiva; Higiene e Tecnologia de
Produtos de Origem Animal.
Bibliografia Básica:
Todas aquelas que constam das ementas das disciplinas obrigatórias do curso
de Medicina Veterinária.
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Trabalho de Conclusão de Curso II - 40
Ementa:
Dar aos alunos o conceito de como elaborar um trabalho de conclusão de
curso. Também direcionar os alunos para suas respectivas áreas de interesse,
bem como auxiliar na escolha dos orientadores.
Bibliografia Básica:
FARACO, C. Prática de textos: Língua Portuguesa para Estudantes
Universitários. 12.ed. Petrópolis: Vozes, 2004
ECO, U. Como se faz uma tese. 23.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.
AQUINO, Ítalo de Souza. Como escrever artigos científicos: sem “arrodeio” e
sem medo da ABNT. São Paulo: Saraiva, 2010. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
BRASILEIRO, Ada Magaly Matias. Manual de produção de textos
acadêmicos e científicos.

São Paulo: Atlas, 2013. [ Minha Biblioteca]

BELL, Judith Projeto de pesquisa: guia para pesquisadores iniciantes em
educação, saúde e ciências sociais . 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. [
Minha Biblioteca]
MARCONI, M.A.; LAKATOS, E.M. Técnicas de pesquisa. 7.ed. São Paulo:
Atlas, 2009. [Minha Biblioteca]
DEMO, Pedro. Praticar ciências: metodologias do conhecimento científico.
São Paulo: Saraiva, 2011.
GIL, A.C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002.
[Minha Biblioteca]

Ementário e Bibliografias das Disciplinas Optativas
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Optativas de Núcleo I

Aquicultura - 80
Ementa:
Histórico da aquicultura. Conceitos básicos. Importância da aquicultura para a
produção de alimentos. Aquicultura no Brasil e no mundo. Espécies cultivadas,
métodos e sistemas mais utilizados. Estudo da flora e fauna aquáticas. Estudo
da produtividade marinha. Qualidade da água de cultivo. Aplicação da
legislação sobre sanidade dos animais aquáticos. Sanidade aquática: meios de
prevenção, controle, diagnóstico e tratamento: atividades privativas do médico
veterinário, segundo a lei nº 5.517. Estudo da flora e da fauna aquáticas.
Estudo da pesca. Aquicultura: criação de peixes (psicultura), moluscus
(malacocultura), crustáceos (carcinocultura) e anfíbios - rãs (ranicultura).
Bibliografia Básica:
MENEZES, Américo. Aquicultura: NA PRATICA. Ed. NOBEL 2010
RONZANI, C.V. Cultivo de robalo: aspectos de reprodução, larvicultura e
engorda. Editora do Autor. Florianópolis, 2002.
LOGATO, Priscila Vieira Rosa. Nutrição e Alimentação de Peixes de Água
Doce. Viçosa: Aprenda Fácil, 2010.
Bibliografia Complementar:
PAZINATTO, Cesar. Animais incríveis: um mundo de informações e
curiosidades: invertebrados e peixes. São Paulo: Gold, 2007
RASGUIDO, José Eduardo Aracena. Criação de peixes. Viçosa, MG: CPT,
2004
BALDISSEROTTO, Bernardo. Fisiologia de peixes aplicada à piscicultura.
2. ed., rev. e ampl. Santa Maria, RS: Editora UFSM, 2009.
GREGER, Bernd. Peixes: comportamento, alimentação, cuidados. São
Paulo: Melhoramentos, 2003.
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VALENTI, W.C. et al (edit). Aquicultura no Brasil: bases para um
desenvolvimento sustentável. Brasilia: CNPq/Ministério da Ciência e
Tecnologia, 2000.

Caprinocultura e Ovinocultura - 80
Ementa:
Aplicação de princípios básicos sobre manejo, reprodução e melhoramento
genético dos ovinos e caprinos. Estudos das principais raças, visando a criação
racional e econômica da espécie. Instalações e equipamentos.
Bibliografia Básica:
GOUVEIA; ESPESCHIT; TARTARI. Manejo reprodutivo de ovinos de corte.
Ed. LK, 2010.
KINGHORN, B.; WERF, J.V.; RYAN, M. Melhoramento animal: uso de novas
tecnologias: um livro para consultores, criadores, professores e
estudantes de melhoramento genético animal. Piracicaba: FEALQ, 2006.
COTTA, Tadeu. Minerais e Vitaminas para Bovinos, Ovinos e Caprinos.
Aprenda Fácil, 2010.
Bibliografia Complementar:
RANDALL,

D.

BURGGEREN,

W.

FRENCH,

K.

Fisiologia

animal:

mecanismos e adaptações. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan. 4 ed,
2000, 729p.
COURA. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. 2ed. Guanabara
2013
GOUVEIA, A.M.G.; ARAÚJO, E.C.; ULHOA, M.F.P. Manejo Nutricional de
Ovinos de Corte. Ed. LK, 2007.
XIMENES, Luciano J. Feijão. Ciência e tecnologia na pecuária de caprinos e
ovinos. Fortaleza: Banco do Nordeste do Brasil, 2010.
OLIVEIRA, Maria Emilia Franco. Biotécnicas Reprodutivas Em Ovinos e
Caprinos. MedVet, 2013.
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Bioclimatolologia - 80
Ementa
Introdução geral à bioclimatologia; adaptação e evolução dos organismos.
Efeitos do ambiente tropical sobre a produção, reprodução e saúde dos
animais. Mecanismos de termorregulação dos animais. Fatores climáticos
associados aos ambientes tropicais. Características dos animais associadas a
termorregulação e ao desempenho em ambientes específicos. Avaliação de
animais para adaptação a ambientes tropicais. Melhoramento genético para
adaptação. Preceitos de bem-estar animal para animais de produção e
companhia.
Bibliografia Básica:
TORRES. Introdução à climatologia. ED CENGAGE, 2011
BROOM,D.M; FRASIER,A.F. Comportamento e bem-estar de animais
domésticos. 4.ed. Barueri: Manole, 2010
ALCOCK, J. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. 9.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2011. 606p. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
TORRES, Fillipe Tamiozzo Pereira; MACHADO, Pedro José de Oliveira.
Introdução à climatologia. São Paulo: Cengage Learning, 2012. [Minha
Biblioteca].
HAHN, G. L. Bioclimatologia e instalações zootécnicas: aspectos teóricos
e aplicados. 1.ed. Jaboticabal: FUNEP, 1993. 28p.
Phillip Arlindo Jr. MUDANÇAS CLIMÁTICAS: DO GLOBAL AO LOCAL

São

Paulo: MANOLE, 2013
NAAS, I. A. Princípios de conforto térmico na produção animal. 1.ed. São
Paulo: Icone, 1989. 183p.
SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia animal: adaptação e meio ambiente.
5.ed. São Paulo: Santos, 2002. 611p.
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Optativas de Núcleo II
Equideocultura – 80
Ementa
Introdução e importância econômica da equideocultura. Evolução dos equinos.
Exterior dos equídeos. Raças e tipos zootécnicos dos equídeos. Instalações e
equipamentos utilizados nos sistemas de criação de equídeos. Manejo
nutricional, reprodutivo e sanitário dos equídeos. Melhoramento genético dos
equídeos. Planejamento de haras. Agronegócio da equideocultura.
Bibliografia Básica
CINTRA. Alimentação Equina - Nutrição, Saúde e Bem-Estar. ED ROCA
2016
SOUZA, Maria Veronica de. Cinesioterapia e Terapia - Manual em Equinos.
Viçosa, Ufv. 2013
CINTRA, André Galvão Campos. O Cavalo - Características, Manejo e
Alimentação. São Paulo: Roca, 01/2011. [Minha Biblioteca].

Bibliografia Complemetar
ALCOCK, J. Comportamento animal: uma abordagem evolutiva. 9.ed. Porto
Alegre: Artmed, 2011. 606p. [Minha Biblioteca]
TISSERAND, J.L. A alimentação prática do cavalo. São Paulo: Organização
Andrei Ed., 1983. 83p.
Atlas Colorido de Anatomia Veterinária de Equinos- 2ed. Elsevier
REZENDE, A.S.C. Pelagens dos equinos: nomenclatura e genética. Belo
Horizonte: FEPMVZ Editora, 2000.
MANSO FILHO. Manejo do haras. UFRPE, Imprensa Universitária, 2001.
217p.
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Agribusiness e Segurança Alimentar - 80
Ementa:
Apresentação

de

fundamentos

axiológicos

e

glossários

acadêmicos

comparando-os com seus usos pelo senso-comum; Apresentação do conceito
de Segurança Alimentar e sua relação dom Políticas Públicas; Apresentação
dos Conceitos da Área de Ciência AGRIBUSINESS e a importância de suas
compreensões como alicerces para os estudos de Cadeias Produtivas, Gestão
de Agronegócios e Administração de Empreendimentos da Agricultura
Comercial e de Políticas de Inclusão Social.
Bibliografia Básica:
ARAÚJO, M. J. Fundamentos do agronegócio. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BACHA, Carlos José Caetano. Economia e política agrícola no Brasil. 2.ed.
São Paulo: Atlas, 2012.
CERVATO-MANCUSO, A.M.; FIORE, E.G.; REDOLFI, S.C.S. Guia de
segurança alimentar e nutricional. São Paulo: Manole, 2015. [Biblioteca
Virtual]

Bibliografia Complementar:
CÔNSOLI, M.A.; FERREIRA, T.F.; CLARO, D.P.; CASTRO, L.T. e. A revenda
competitiva no agronegócio: como melhorar sua rentabilidade. São Paulo:
Grupo Gen, 2012. [Biblioteca Virtual]
CÔNSOLI, M.A.; NEVES, M.F.(Coord.) Estratégias para o leite no Brasil. São
Paulo: Grupo Gen, 2006. [Biblioteca Virtual]
NEVES, M.F.; CASTRO, L.T. e (Org.) Marketing e estratégia em
agronegócios e alimentos. São Paulo: Grupo Gen, 2011. [Biblioteca Virtual]
PINHEIRO, D.; GULLO, J. Fundamentos de marketing: suporte às
estratégias de negócios das empresas. São Paulo: Grupo Gen, 2011.
[Biblioteca Virtual]
VALLE, R.; OLIVEIRA, S.B. de (Org.). Análise e modelagem de processos
de negócio: foco na notação BPMN (Business ProcessModelingNotation). São
Paulo: Grupo Gen, 2013. [Biblioteca Virtual]
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Saúde, Sociedade e Direitos Humanos - 80
Ementa:
Educação, direitos humanos e formação para a cidadania. História dos direitos
humanos e suas implicações para o campo educacional. Documentos
nacionais e internacionais sobre educação e direitos humanos. Estatuto da
Criança e do Adolescente e os direitos humanos; sociedade, violência e
construção de uma cultura da paz; preconceito, discriminação e prática
educativa; políticas curriculares, temas transversais, projetos interdisciplinares
e educação em direitos humanos
Bibliografia Básica:
UNGARO, G.G. Série EDB. Responsabilidade do estado e direitos
humanos. São Paulo: Editora Saraiva, 2011.
GARCIA, E. Proteção internacional dos direitos humanos. 3.ed. São Paulo:
Yendis, 2008.
AMARANTE, J.A.M.; WEISZFLOG, A. Direitos humanos em movimento. São
Paulo: Saraiva, 2013. [Biblioteca Virtual]

Bibliografia Complementar:
DUARTE, J. (ORG.) Comunicação Pública: estado, mercado, sociedade e
interesse público. 3ed. São Paulo: Grupo Gen, 2012. [Biblioteca Virtual]
FERRAZ JR., T.S. (org.); BITTAR, E.C.B.; ALMEIDA, G.A. de (coords.).
Filosofia, Sociedade e Direitos Humanos: Ciclo de Palestras em
Homenagem ao Professor Goffredo Telles Jr. São Paulo: Manole, 2012.
[Biblioteca Virtual]
MATTOS NETO, A.J. de.; LAMARÃO NETO, H.; SANTANA, R.R. Direitos
humanos e democracia inclusiva. São Paulo: Saraiva, 2012. [Biblioteca
Virtual]
PETER M. Cultura e Sociedade. São Paulo, Saraiva, 2014. [Biblioteca Virtual]
STEPHEN, D.T.; NIGEL J. Política Coleção Homem, Cultura e Sociedade.
São Paulo: Saraiva, 2016. [Biblioteca Virtual]
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Optativas de Núcleo III
Dermatologia De Cães E Gatos - 80
Ementa
Estudo da etiologia, sintomatologia, diagnóstico e terapia das principais
dermatopatias de cães e gatos.
Bibliografia básica:
NUTTAL. Manual Colorido de Dermatologia em Cães e Gatos. ED
REVINTER 2011
HNILICA, Kate A.; PATTERSON, Adam P.

Dermatologia de pequenos

animais: atlas colorido e guia terapêutico. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier,
2018.
RHODES, Karen Helton; WERNER, Alexander H.. Dermatologia em
pequenos animais 2. ed. São Paulo: Santos, 2014. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar
MUELLER, R. S. Dermatologia para o clínico de pequenos animais. São
Paulo: Roca, 2003. 162p.
GROSS, T.L.; IHRKE, P.; WALDER, E.; AFFOLTER, V. Skin diseases of the
dog and cat clinical and histopathologic diagnosis. 2ed. 2005.
SCOTT, D. W; MILLER, W.H.; GRIFFIN, C.E. Dermatologia de pequenos
animais. 5ª ed. Interlivros. Rio de Janeiro, 1996, 1130p.
WILKINSON, G.T.; HARVEY, R.G. - Dermatologia dos pequenos animais –
Guia para diagnóstico. 2 ed. Editora Manole Ltda. 1996. 304p.
LARSSOM, Lucas. Tratado de Medicina Externa: Dermatologia Veterinária.
Interbook, 2016.

Educação Ambiental - 80
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Ementa:
Educação Ambiental. Princípios e objetivos da Educação Ambiental. A
educação como fator de defesa do patrimônio natural/cultural. Desenvolvimento
Sustentado. Planejamento Ambiental. Impacto Ambiental. Conservação e
valorização ambiental. A educação ambiental na profissão.
Bibliografia Básica:
ODUM, Eugene P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.
PINTO-COELHO, Ricardo Motta. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre:
Artmed, 2000.
RUSCHEINSKY, Aloísio (org). Educação ambiental: abordagens múltiplas.
2. ed. Porto Alegre : Penso, 2012. [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
MANSOLDO, Ana. Educação ambiental na perspectiva da ecologia
integral: Como educar neste mundo em desequilíbrio? Belo Horizonte:
Autêntica, 2012. [Minha Biblioteca]
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de
indivíduos a ecossistemas. 4. ed.

Porto Alegre : Artmed, 2007. [Minha

Biblioteca]
HADDAD, Paulo Roberto. Meio ambiente, planejamento e desenvolvimento
sustentável. São Paulo : Saraiva, 2015. [Minha Biblioteca]
MILLER, G. Tyler; SPOOLMAN, Scott E. Ecologia e sustentabilidade. São
Paulo: Cengage Learning, 2012. [Minha Biblioteca]
PHILIPPI JR., Arlindo; PELICIONI, Mª Cecília Focesi (edits). Educação
ambiental e sustentabilidade. 2. ed Barueri, SP: Manole, 2014. [Minha
Biblioteca]

LIBRAS - 80
Ementa:
História, Língua, Identidade e Cultura Surda. Visão contemporânea sobre os
fundamentos da Inclusão. Cultura e Identidade Surda. Língua Brasileira de
184

Sinais.

Critérios

diferenciados

da

Língua

Portuguesa

para

Surdos.

Reconhecimento da linguagem de movimentos, gestos, comunicação e
expressão possível através do corpo. Tradução e Interpretação em Libras.
Dinâmicas e técnicas para interpretação.
Bibliografia Básica:
BOTELHO, P. Linguagem e letramento na educação dos surdos. 3ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2010.
FERNANDES, E. (org). Surdez e bilingüismo. Porto Alegre: Mediação, 2007.
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos. Porto
Alegre: Grupo A, 2011 [Minha Biblioteca]
Bibliografia Complementar:
ESTELITA, M. ELiS - Sistema brasileiro de escrita das línguas de sinais.
Porto alegre: Penso, 2015. [Minha Biblioteca]
QUADROS, R.M.; CRUZ, C.R. Língua de Sinais - Instrumento de avaliação.
Porto alegre: Artmed, 2011. [Minha Biblioteca]
QUADROS, R. M. de. Educação de Surdos: A Aquisição da Linguagem.
Porto Alegre: Grupo A, 2011. [Minha Biblioteca]
MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2011. [Minha Biblioteca]
PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto
Alegre: Grupo A, 2009. [Minha Biblioteca]
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