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CPF e Nome do Coordenador(a) da COREMU

37662937291 - ANDRE MARCELO CONCEICAO MENESES

Email

ameneses@ufpa.br / andre.meneses@ufra.edu.br

Telefone

(91) 32711252 e (91) 37212854

Formação / Titulação

Graduação - Medicina Veterinária / 1997
Especialização - Saúde Ambiental / Animal / 1998
Especialização em Formato de Residência - Saúde Ambiental / Animal
/ 2001
Mestrado - Especialidades Clínicas / 2003
Doutorado - Especialidades Clínicas / 2006
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 TERRA FIRMEBairro:

 66630505Cep:
 BELEMCidade:
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Dados Instituição Formadora

Nome: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA
 UFRASigla:
 everaldo.silva@ufra.edu.brEmail:



 (91) 274 3493/(91) 274 0900Telefone:
 (91) 274 3814Fax:

 AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVESEndreço:
Complemento:

 TERRA FIRMEBairro:
 Universidade Federal Rural da Amazônia-Unidade SEDECampus:

 66077530Cep:
 BelémCidade:

 PAUF:

Dados Instituições Financiadoras

Financiadora: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA

    Beneficiada: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZONIA

Item financiado Valor

Material de expediente 10000

Cenários de Prática Conveniados

BELEM PREFEITURA

     Prefeitura Municipal de Belém

Descrição Tipo

Serão executadas ações junto aos órgãos sob gerência das
Secretarias municipais de Saúde e Meio ambiente, com a
finalidade de capacitar os médicos veterinários residentes em
ações de ensino, pesquisa, extensão e gestão nas áreas de saúde
e meio ambiente.

ensino e
pesquisa

MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI

     Museu Paraense Emílio Goeldi

Descrição Tipo



Serão executadas ações que possibilitarão abranger a área de
Patologia Clínica junto ao setor de Clínica do Museu Paraense
Emílio Goeldi.

ensino e
pesquisa

MINISTERIO DA SAUDE

     Centro Nacional de Primatas

Descrição Tipo

Serão realizadas atividades de pesquisa junto aos diversos
setores do CENP, em especial o Setor de Patologia Clínica.

ensino e
pesquisa

MINISTERIO DA SAUDE

     Instituto Evandro Chagas

Descrição Tipo

Serão realizadas atividades de pesquisa junto ao Biotério do
instituto Evandro Chagas, além dos Setores de Parasitologia e
Virologia.

ensino e
pesquisa

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA

     Universidade Federal do Pará

Descrição Tipo

Serão realizadas atividades de ensino/pesquisa junto ao Hospital
Veterinário da UFPA, Campus Castanhal.

ensino e
pesquisa

Cenários de Prática Próprios

     Hospital Veterinário, Laboratório de Patologia Clínica Veterinária

Descrição do Cenário de Prática Tipo



A maioria das atividades práticas serão realizadas no Hospital
Veterinário “ Mário Dias Teixeira” da Universidade Federal
Rural da Amazônia (HOVET/UFRA), composto pelos setores
de clínica médica de animais de companhia, clínica médica de
animais de produção, clínica cirúrgica de animais de companhia,
anestesiologia veterinária, setores de patologia clínica,
diagnóstico por imagem, reprodução animal, patologia
veterinária, medicina veterinária preventiva e inspeção de
produtos de origem animal. Ensino, pesquisa e extensão.

ensino e
pesquisa

Projeto Pedagógico

Área(s) de Temática, de Concentração e Profissional(is)

VAGAS

Área de Concentração: Patologia Clínica Veterinária

Área Temática: Saúde Ambiental / Animal

Ano: 2009

Profissão Vagas Solicitadas

Medicina Veterinária 2

Ano: 2010

Profissão Vagas Solicitadas

Medicina Veterinária 2

Ano: 2011

Profissão Vagas Solicitadas

Medicina Veterinária 2

Ano: 2012

Profissão Vagas Solicitadas

Medicina Veterinária 2

Ano: 2013

Profissão Vagas Solicitadas

Medicina Veterinária 2

Justificativa

A Residência em Medicina Veterinária (RMV) é uma modalidade de ensino de pós-graduação
realizada no Brasil desde 1973. É desenvolvida sob a forma de serviço supervisionado e, objetiva
capacitar e aprimorar o Médico Veterinário dentro de sua área de atuação para o exercício
profissional. O Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), através da Resolução CFMV
No 824, de 316 de março de 2006, reconheceu a Residência Médico-Veterinária (RMV) como
modalidade diferenciada de ensino de pós-graduação, lato sensu destinada a Médicos Veterinários,
caracterizada por um programa intensivo de treinamento profissional supervisionado, em serviços



de assistência Médico-veterinária, prestados por Instituições de Ensino Superior (IES) que
oferecem Programas de Residência Médico-Veterinária. No Brasil, a busca por profissionais mais
qualificados e com formação em uma área específica é uma realidade, como também, a busca por
profissionais com capacidade para trabalhar em equipe, onde os conhecimentos de cada setor são
unidos de modo a se estabelecer diagnósticos e tratamentos mais adequados. Atualmente, nota-se
que o Médico Veterinário generalista é pouco requerido e a especialização é uma tendência natural
da profissão, levando-a a assemelhar-se ainda mais à Medicina Humana, na qual os serviços são
especializados. Neste contexto, os Programas de Residência Médico-Veterinária surgem como
uma alternativa para a especialização do recém-graduado, transformando-o em um profissional
com excelência dentro de uma área específica. Neste sentido, as escolas de Medicina Veterinária
que oferecem a Residência como modalidade de pós-graduação se diferenciam pelo elevado grau
de excelência no ensino, pesquisa e extensão que dão suporte à prática na rotina diária. A
especialização do recém-graduado por meio de curso lato sensu vai ao encontro dos interesses
individuais e coletivos. Ao Médico Veterinário são oferecidas oportunidades de enriquecimento
intelectual em sua área de interesse, garantindo-lhe maior capacitação técnica e maiores chances de
absorção pelo mercado de trabalho e, à sociedade, é oferecido um profissional mais qualificado e
que responda aos seus anseios. Durante a especialização, as bases do conhecimento adquirido na
graduação são exercitadas continuadamente, fazendo com que o aluno reveja conceitos teóricos e
aplique-os na prática do atendimento ao público. Essa união entre teoria e prática fomenta o
conhecimento e fornece subsídios à especialização profissional. O Programa oportuniza ao aluno
participante estudar mais profundamente situações menos frequentes na rotina diária do
atendimento Médico-veterinário, conhecer novas situações dentro da sua área de interesse, ter
contato com novas tecnologias de diagnóstico e tratamento , diferentes afecções, tipos de
diagnóstico. Os Médicos Veterinários participantes do Programa poderão, também, acompanhar o
trabalho dos professores preceptores envolvidos, atuando intensivamente nas aulas práticas e
atividades de extensão, tanto no Hospital Veterinário - HOVET quanto nos diferentes laboratórios
e ambulatórios. O HOVET da Universidade Federal Rural da Amazônia – Campus Belém tem 38
anos de funcionamento prestando serviços ambulatoriais, cirúrgicos, internação e áreas
complementares, aos proprietários e veterinários autônomos de animais de pequeno e grande porte
do Município de Belém – PA e região metropolitana. Nos últimos 2 anos foram atendidos, em
média por ano, 4900 animais dentre as espécies domésticas, nos quais foram realizados
aproximadamente 700 procedimentos cirúrgicos e 4000 exames complementares entre análises
laboratoriais e de imagem, além da implantação dos ambulatórios especializados em cardiologia e
dermatologia de animais de companhia. Recentemente foi criado o serviço de ortopedia e trauma,
oferecendo tratamento clínico e cirúrgico. Esta prestação de serviços é feita, atualmente por
médicos veterinários residentes, médicos veterinários concursados, docentes e ainda conta com a
participação de pós graduandos e alunos de graduação. O hospital veterinário participa, através de
parcerias com as prefeituras regionais, de programas de vacinação antirrábica e, ainda, alberga
projetos de extensão universitária nas áreas de controle populacional de cães e gatos e educação de
proprietários de animais de tração, fato que aumenta a demanda de médicos veterinários e
aproxima a universidade da comunidade. Sendo assim, o Programa da UFRA garantirá
oportunidade de aprimoramento na área de Patologia Clínica Veterinária tornando-os mais
qualificados a atuarem profissionalmente, fortalecendo o papel da UFRA e dos docentes
envolvidos, o que parece tornar este curso indispensável e oportuno. O reconhecimento da
Residência Médica Veterinária na Universidade Federal Rural da Amazônia propiciará a fixação
de profissionais qualificados na região amazônica, além de fortalecer o desenvolvimento de
ensino, pesquisa e extensão, pilares de nossas universidades.

Objetivos

Objetivo Geral

Qualificar médicos veterinários ao exercício da profissão na área de Patologia
Clínica Veterinária, aliado a um aprofundamento da formação acadêmica.



Objetivos Específicos

Aprimorar os conhecimentos teóricos, habilidades práticas e atitudes indispensáveis
ao exercício da Medicina Veterinária, por meio de treinamento intensivo na área de
Patologia Clínica, desenvolvendo senso de responsabilidade e ética inerentes ao
exercício das atividades profissionais e espiríto de investigação científica.

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de 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 contínua com as demais instâncias do
sistema de saúde, no que tange aos programas institucionais preconizados à saude
animal e pública, sendo capaz de pensar criticamente, de analisar os problemas da
sociedade e de procurar soluções para os mesmos.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: Andre Marcelo Conceição Meneses
 Responsável pelo Laboratório de patologia ClínicaFunção Representante:

veterinária da UFRA
 Andre Marcelo Conceição MenesesNome Gestor Local:

 Função Gestor Local:
 01/03/2009Data de assinatura:
 OfícioTipo de Documento:

Descrição do documento de pactuação:

O gestor local autoriza a utilização de seus espaços institucionais pelo programa de
residência da Universidade Federal Rural da Amazônia, na área de Patologia Clínica
Veterinária, constando de 2 residentes R1 e 2 residentes R2, durante a vigência do
programa. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Secretário
Municipal de Saúde, apoia as ações de capacitação em Residência na Medicina
Veterinária da Ufra - Campus Belém.

Parcerias

De acordo com a necessidade do programa, parcerias podem ser firmadas para que o aluno possa
aprender e implementar novas técnicas de diagnóstico clínico. Atualmente as parcerias firmadas
são com as seguintes instituições: Prefeitura Municipal de Belém (Secretaria de Meio Ambiente e
Secretaria da Saúde) Museu Emílio Goeldi Centro Nacional de Primatas Instituto Evandro Chagas
Universidade Federal do Pará



Diretrizes Pedagógicas

O projeto pedagógico está organizado em Núcleo de Atividades Específicas Práticas e Teóricas,
incluindo Metodologia da Pesquisa Científica, Ética e Bioética, Epidemiologia e Estatística. As
atividades teóricas têm como finalidades: preparar o residente para o desenvolvimento do projeto
de pesquisa e do Trabalho de Conclusão de Curso; propiciar uma formação humanista, crítica e
reflexiva, com base no rigor científico e intelectual e pautada em princípios éticos; instaurar um
momento de discussão e reflexão sobre o cotidiano vivenciado pelo residente. Ao final do primeiro
ano de residência, deverá entregar e encaminhar ao Comitê de Ética em Pesquisa Animal – CEPA,
o Projeto de pesquisa para elaboração do seu Trabalho de Conclusão de Curso, construído sob
orientação de um docente do Programa. No segundo ano após a aprovação do projeto, o
profissional residente poderá desenvolvê-lo cuidando sempre para o bem estar animal e do homem,
atividades estas desenvolvidas na disciplina de Elaboração e Desenvolvimento de Trabalho
Individual de Conclusão junto ao tutor responsável. Dentro do Núcleo de Atividades Específicas
Práticas a construção do conhecimento se dará em cada área de concentração do programa,
correspondendo a 80% da carga horária total.

Processo seletivo

O processo seletivo para Programa de Residência em Medicina Veterinária da Universidade
Federal Rural da Amazônia será realizado conforme edital elaborado especificamente com esta
finalidade, amplamente divulgado. Poderão ser candidatos os Médicos Veterinários, portadores de
diploma, e alunos portadores de Atestado de Conclusão, informando que os mesmos estão
cursando o último semestre do curso de graduação em Medicina Veterinária, em curso reconhecido
pelo MEC. Porém, em caso de aprovação deverão obrigatoriamente apresentar o número de
inscrição do conselho no ato da inscrição. A matrícula será realizada pela Universidade Federal
Rural da Amazônia, conforme as condições e datas previamente divulgadas no edital. No processo
de seleção será utilizada, para classificação dos candidatos, uma prova escrita, entrevista e análise
curricular, na qual serão consideradas atividades desenvolvidas enquanto aluno de graduação e
atividades profissionais realizadas na área de concentração, conforme disposto em edital
específico.

Avaliação discente

A avaliação do desempenho do residente será semestral e terá caráter formativo e somativo. Ao
final do treinamento, o Profissional da Saúde Residente deverá apresentar, individualmente, um
artigo científico com comprovação de protocolo de envio à publicação. Os critérios e os resultados
de cada avaliação deverão ser do conhecimento do Profissional da Saúde Residente. A promoção
do Profissional da Saúde Residente para o ano seguinte e a obtenção do certificado de conclusão
do programa estão condicionados: ao cumprimento integral da carga horária prática do programa;
ao cumprimento de um mínimo de 85% da carga horária teórica e teórico-prática; à aprovação
obtida por meio de valores ou critérios obtidos pelos resultados das avaliações realizadas durante o
ano, com nota mínima ou conceito definidos no Regimento Interno.

Auto-avaliação do programa



A avaliação do programa se dará no ultimo mês de cada semestre, com data estipulada no
calendário de atividades, e será conduzida pelo coordenador do Programa de Residência
Profissional em Saúde da área de concentração. Nela serão levantados os pontos positivos e
negativos, bem como elencadas as ações a serem desenvolvidas para correção dos problemas e
para melhoria do aprendizado. As atividades avaliativas a serem desenvolvidas são as seguintes:
AVALIAÇÃO DISCENTE: Avaliações periódicas conforme legislação vigente e realizadas por
diferentes formatos: prova discursiva, oral, seminários. AVALIAÇÃO DOCENTE: Avaliações
periódicas conforme determinação da COREMU: portfólio, avaliação inter-pares, auto-avaliação,
avaliação discente, produção profissional. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA: Avaliações
periódicas conforme determinação da COREMU: Interna: Avaliação discente e docente:
questionário auto-informe não identificado e grupos focais e Externa: Analisar a visibilidade
institucional do programa, os convênios firmados, os programas implantados e desenvolvidos e a
participação da população na construção dos programas de saúde, o impacto na comunidade e os
indicadores de saúde.

Infra-estrutura

Instalações

O Hospital Veterinário é composto pelo setor administrativo (recepção; secretaria;
dispensário de medicamentos; diretoria); consultórios (triagem; de Clínica Médica
de Pequenos Animais; de Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais; de Doenças
Infecciosas de Pequenos animais; de Clínica Médica de Grandes Animais); Centro
Cirúrgico de Pequenos Animais); Laboratórios (de Patologia Clínica; de Doenças
Infecciosas; de Doenças Parasitárias; de Microbiologia e Imunologia; de Patologia
Geral; de Reprodução Animal; de Inspeção de Produtos de Origem Animal); Sala de
Microscopia; Sala de Necropsia e Setor de Diagnóstico por Imagem.

Salas

As aulas teóricas serão ministradas no Auditório Setorial do Hospital Veterinário.

Estudo

O Hospital Veterinário conta na sua estrutura com sala de estudo, além de sala para
reuniões, proporciando ambiente para discussões clínicas.

Equipamentos

Em todo o Hospital Veterinário estão disponíveis redes sem fio e a cabo. Na sala de
estudos destinada exclusivamente aos médicos veterinários residentes estão
disponíveis seis microcomputadores com acesso a rede internet, além dos
computadores disponíveis nos ambulatórios e laboratórios, permitindo que o
profissional possa ter acesso as principais bases de busca a qualquer momento.

Biblioteca e Periódicos



A Biblioteca da UFRA conta com títulos de livros para as diversas áreas de
conhecimento da medicina veterinária, além de possuir acesso ao portal periódicos,
que disponibiliza acesso a 19882 livros, 1251 títulos de periódicos, 1163
dissertações e teses, 5943 folhetos, 1373 títulos da coleção FAO e 123 multimeios
(fitas de vídeo e CD-ROMs), além de acesso aos mecanismos de busca e bases de
dados que englobam todas as áreas da medicina veterinária.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Andre Marcelo Conceicao Meneses 37662937291 Doutorado - Especialidades Clínicas / 2006

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Andre
Marcelo
Conceicao
Meneses

37662937291 Doutorado - Especialidades
Clínicas / 2006

Medicina Veterinária 40

Nazare
Fonseca De
Souza

08149372253 Doutorado - Saúde
Ambiental / Animal / 2000

Medicina Veterinária 40

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Andre
Marcelo
Conceicao
Meneses

37662937291 Doutorado - Especialidades
Clínicas / 2006

Medicina Veterinária 40

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Adriana
Maciel De
Castro
Cardoso

66115620287 Doutorado - Saúde Ambiental /
Animal / 2011

40

Ana Silvia
Sardinha
Ribeiro

42324971291 Doutorado - Saúde Ambiental /
Animal / 2010

40

Andre
Marcelo
Conceicao
Meneses

37662937291 Doutorado - Especialidades Clínicas /
2006

40



Djacy
Barbosa
Ribeiro

34361618372 Doutorado - Saúde Ambiental /
Animal / 2011

40

Nazare
Fonseca De
Souza

08149372253 Doutorado - Saúde Ambiental /
Animal / 2000

40

Rosa Maria
Cabral

12520210893 Doutorado - Saúde Ambiental /
Animal / 2007

40

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Andre
Marcelo
Conceicao
Meneses

37662937291 Doutorado -
Especialidades
Clínicas / 2006

Patologia Clínica
Veterinária

40

Nazare
Fonseca De
Souza

08149372253 Doutorado -
Saúde Ambiental
/ Animal / 2000

Patologia Clínica
Veterinária

40

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Adriana
Maciel De
Castro
Cardoso

66115620287 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2011

Medicina
Veterinária

40

Ana Silvia
Sardinha
Ribeiro

42324971291 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2010

Medicina
Veterinária

40

Andre
Marcelo
Conceicao
Meneses

37662937291 Doutorado -
Especialidades
Clínicas / 2006

Medicina
Veterinária

40

Djacy
Barbosa
Ribeiro

34361618372 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2011

Medicina
Veterinária

40

Haroldo
Francisco
Lobato
Ribeiro

05534801204 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 1996

Medicina
Veterinária

40

Nazare
Fonseca De
Souza

08149372253 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2000

Medicina
Veterinária

40

Rosa Maria
Cabral

12520210893 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2007

Medicina
Veterinária

40

Washington
Luiz
Assuncao
Pereira

22062920172 Doutorado - Saúde
Ambiental /
Animal / 2000

Medicina
Veterinária

40

Matriz Curricular



1 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Metodologia da Pesquisa Científica Teórica ou teórica-prática 60

Seminários Integrados I Teórica ou teórica-prática 60

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Diagnóstico Laboratorial Hematológico em animais Teórica ou teórica-prática 60

Eixo Específico de Área Profissional

Medicina Veterinária

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atividades Práticas de Núcleo
Específico I

Prática 1152

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Ética e Bioética Teórica ou teórica-prática 60

Seminários Integrados II Teórica ou teórica-prática 60

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Diagnóstico Laboratorial de Bioqímica Sérica Renal
e Hepática em animais

Teórica ou teórica-prática 60

Eixo Específico de Área Profissional

Medicina Veterinária

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atividades Práticas de Núcleo
Específico II

Prática 1152

3 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Bioestatística Teórica ou
teórica-prática

60



Elaboração e Desenvolvimento do Trabalho
Individual de Conclusão

Teórica ou
teórica-prática

276

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Diagnóstico Laboratorial de Endocrinopatias e
Bioqímica Sérica Pancreática em Animais

Teórica ou
teórica-prática

60

Eixo Específico de Área Profissional

Medicina Veterinária

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atividades Práticas de Núcleo
Específico III

Prática 1152

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Elaboração e Desenvolvimento do Trabalho
Individual de Conclusão II

Teórica ou
teórica-prática

276

Epidemiologia Teórica ou
teórica-prática

60

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Diagnóstico Laboratorial de Citológico e de Pele e
Anexos em Animais

Teórica ou teórica-prática 60

Eixo Específico de Área Profissional

Medicina Veterinária

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Atividades Práticas de Núcleo
Específico IV

Prática 1152

Semana Padrão

Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Disciplinas do Núcleo
Comum

Terça: Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Disciplinas do Núcleo
Comum

Quarta: Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Disciplinas do Núcleo
Comum

Quinta: Execução de exames Execução de exames Disciplinas do Núcleo



laboratoriais/Elaboração de laudos laboratoriais/Elaboração de laudos Comum

Sexta: Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Execução de exames
laboratoriais/Elaboração de laudos

Disciplinas do Núcleo
Específico

Sábado: Rodízio de plantão Rodízio de plantão Rodízio de plantão

Domingo: Rodízio de plantão Rodízio de plantão Rodízio de plantão

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

O Programa de Residência Uniprofissional em Medicina Veterinária tem como perfil do egresso
um profissional Médico Veterinário, com formação especialista, humanista, crítica e reflexiva,
apto a: I) 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 (saúde animal e clínica veterinária; saneamento ambiental e medicina
veterinária preventiva, saúde pública e manejo e conservação da biodiversidade dos biomas
regionais). II) Capacitado a desenvolver o 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 nas áreas do programa.

Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Patologia Clínica Veterinária

O profissional da área de Patologia Clínica Veterinária estará apto a diagnosticar
através da realização de exames laboratoriais as enfermidades que acometem os
animais de companhia, produção e silvestres, através da emissão de laudos claros e
conclusivos, o que facilitará a conduta clínica, além de detectar possíveis focos de
zoonoses.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Patologia Clínica Veterinária

Área Profissional Decrição

Medicina Veterinária Os profissionais devem possuir competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: atuar com competência
profissional garantindo segurança e qualidade na prestação
do serviço; ser capaz de promover melhoria nos processos
de trabalho e desenvolvimento científico de sua profissão;
incorporar conhecimento técnico-científico que confira
qualidade ao exercício profissional; ser capaz de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de
trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em



constante mudança; considerar a relação custo-benefício
nas decisões dos procedimentos; atuar como agente de
transformação social; desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento
que objetivem a qualificação da prática profissional;
participar da composição das estruturas consultivas e
deliberativas do sistema de saúde referentes a sua área de
atuação; assessorar órgãos, empresas e instituições em
projetos de saúde animal; cuidar da própria saúde física e
mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como
profissional; reconhecer o seu papel social de atuação em
atividades de política e planejamento em saúde animal;

Medicina Veterinária Os profissionais devem possuir competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: atuar com competência
profissional garantindo segurança e qualidade na prestação
do serviço; ser capaz de promover melhoria nos processos
de trabalho e desenvolvimento científico de sua profissão;
incorporar conhecimento técnico-científico que confira
qualidade ao exercício profissional; ser capaz de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de
trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em
constante mudança; considerar a relação custo-benefício
nas decisões dos procedimentos; atuar como agente de
transformação social; desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento
que objetivem a qualificação da prática profissional;
participar da composição das estruturas consultivas e
deliberativas do sistema de saúde referentes a sua área de
atuação; assessorar órgãos, empresas e instituições em
projetos de saúde animal; cuidar da própria saúde física e
mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como
profissional; reconhecer o seu papel social de atuação em
atividades de política e planejamento em saúde animal;

Medicina Veterinária Os profissionais devem possuir competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: atuar com competência
profissional garantindo segurança e qualidade na prestação
do serviço; ser capaz de promover melhoria nos processos
de trabalho e desenvolvimento científico de sua profissão;
incorporar conhecimento técnico-científico que confira
qualidade ao exercício profissional; ser capaz de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de
trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em
constante mudança; considerar a relação custo-benefício
nas decisões dos procedimentos; atuar como agente de
transformação social; desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento
que objetivem a qualificação da prática profissional;
participar da composição das estruturas consultivas e
deliberativas do sistema de saúde referentes a sua área de
atuação; assessorar órgãos, empresas e instituições em
projetos de saúde animal; cuidar da própria saúde física e
mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como
profissional; reconhecer o seu papel social de atuação em
atividades de política e planejamento em saúde animal;

Medicina Veterinária Os profissionais devem possuir competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: atuar com competência
profissional garantindo segurança e qualidade na prestação
do serviço; ser capaz de promover melhoria nos processos
de trabalho e desenvolvimento científico de sua profissão;
incorporar conhecimento técnico-científico que confira
qualidade ao exercício profissional; ser capaz de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de
trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em
constante mudança; considerar a relação custo-benefício
nas decisões dos procedimentos; atuar como agente de
transformação social; desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento
que objetivem a qualificação da prática profissional;



participar da composição das estruturas consultivas e
deliberativas do sistema de saúde referentes a sua área de
atuação; assessorar órgãos, empresas e instituições em
projetos de saúde animal; cuidar da própria saúde física e
mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como
profissional; reconhecer o seu papel social de atuação em
atividades de política e planejamento em saúde animal;

Medicina Veterinária Os profissionais devem possuir competências
técnico-científicas, ético-políticas, sócio-educativas
contextualizadas que permitam: atuar com competência
profissional garantindo segurança e qualidade na prestação
do serviço; ser capaz de promover melhoria nos processos
de trabalho e desenvolvimento científico de sua profissão;
incorporar conhecimento técnico-científico que confira
qualidade ao exercício profissional; ser capaz de
comunicar-se, de tomar decisões, de intervir no processo de
trabalho, de trabalhar em equipe e de enfrentar situações em
constante mudança; considerar a relação custo-benefício
nas decisões dos procedimentos; atuar como agente de
transformação social; desenvolver, participar e aplicar
pesquisas e/ou outras formas de produção de conhecimento
que objetivem a qualificação da prática profissional;
participar da composição das estruturas consultivas e
deliberativas do sistema de saúde referentes a sua área de
atuação; assessorar órgãos, empresas e instituições em
projetos de saúde animal; cuidar da própria saúde física e
mental e buscar seu bem-estar como cidadão e como
profissional; reconhecer o seu papel social de atuação em
atividades de política e planejamento em saúde animal;

Outras Informações

Tipo do Programa : Em área profissional da saúde
 2009Ano de Criação:

 24Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 2Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 2

CPF/Residente Período/Ano Área
Concentração

Profissão Situação

94646520206 - ARLINE LIMA DA SILVA R1 - 2013 Patologia Clínica
Veterinária

Medicina
Veterinária

Cursando

42883253234 - LIANE DO SOCORRO BREMGARTNER
DE LIMA

R1 - 2013 Patologia Clínica
Veterinária

Medicina
Veterinária

Cursando

Voltar


