
 

 
FACULDADE DE MEDICINA VETERINÁRIA E ZOOTECNIA FAMEZ 

 

Campo Grande, 01 de fevereiro de 2017 

Prezado (a) Acadêmico (a), 

 

 A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ) da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul o (a) parabeniza por sua conquista.  
 Neste ano de 2017, a FAMEZ completará 12 anos de fundação, sendo que a história 
de nossos cursos se inicia há muitos anos atrás, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde 
da UFMS. 

 Hoje, a FAMEZ cresceu e possui dois programas de pós-graduação (Mestrado e 
Doutorado em Ciência Animal e Mestrado e Doutorado em Ciências Veterinárias) e uma 
Residência Profissional em Medicina Veterinária, além dos dois cursos de graduação 
(Medicina Veterinária e Zootecnia). 

 Para atendimento de todas as atividades, a FAMEZ conta com uma infraestrutura 
composta por salas de aula climatizadas, sanitários, cantina, setor de laboratórios, hospital 
veterinário e fazenda escola, locais onde são realizadas atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. Além disso, contamos com corpo docente qualificado e comprometido na 
formação de profissionais competentes e capazes de enfrentar as atuais demandas da 
sociedade. 

 O Curso de Medicina Veterinária da UFMS foi criado em 1971, sendo esta, portanto, a 
46ª Turma. O Curso foi avaliado com quatro estrelas no Guia do Estudante e possui conceito 
4 (em uma escala de 5 no ENADE-MEC). Além da qualificação dos docentes e da sua 
estrutura que garante a qualidade das aulas teóricas e práticas, são desenvolvidos 
numerosos Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão que possibilita ao acadêmico 
complementar sua formação garantindo sua preparação para o exercício profissional. 

 Neste contexto, temos o prazer de convidar você para participar de nossa recepção 
aos calouros da FAMEZ, de acordo com a seguinte programação: 
 

 

 

 

  Boas vindas aos calouros de Medicina Veterinária 
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17/04/2017 – Conhecendo a FAMEZ 

7h30-11h00– Auditório da FAMEZ 
 

Palavra da Direção da FAMEZ 
Palavra da Coordenação de Medicina 
Veterinária 
Palavra da Coordenação de Zootecnia 
Visita às instalações da FAMEZ e do 
Hospital Veterinário. 

13h00-14h30- Auditório da FAMEZ 
14h30-16h00- Auditório da FAMEZ 

Centro acadêmico, Atlética e PET 
Palestra Prof. Dr. Fernando Arévalo  

18/04/2017 – Visita à Fazenda escola   Fazenda escola localizada no município de               
              Saída da FAMEZ 08h00  Terenos.  

        Os alunos interessados devem comparecer em 
        dia e horário marcado com vestimenta                        
        adequada (calça, sapato fechado), e devem 
        trazer água para consumo individual.  

 

Parabéns, com nosso desejo de muito sucesso no curso escolhido! 

Saudações universitárias, 

 

 

Prof. Dr. Danilo Carloto Gomes 
Coordenador do Curso 

 Prof. Dr. Fabrício de Oliveira Frazílio 
Diretor da FAMEZ 

 

 


