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CARTA AOS CALOUROS (AS) DO CURSO DE ZOOTECNIA 

Campo Grande, MS, 01 de fevereiro de 2017. 

Prezado (a) Calouro (a), 

A Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia (FAMEZ), da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, o (a) parabeniza pela conquista de fazer parte de uma minoria que 

conseguiu entrar numa universidade pública, gratuita e de qualidade. 

A FAMEZ conta com uma infraestrutura composta por salas de aula climatizadas, 

sanitários, cantina, setor de laboratórios, hospital veterinário e fazenda experimental, locais 

onde são realizadas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, contamos com 

um corpo docente qualificado e comprometido na formação de profissionais competentes e 

capazes de atender as atuais demandas da sociedade. 

O curso de Zootecnia da FAMEZ/UFMS teve início no ano de 2001, e até 2016 formou 

292zootecnistas, na última avaliação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE) obteve nota 4 (escala de 1 a 5) e 4 estrelas na avaliação do Guia do Estudante Abril. 

Além da qualificação dos docentes e da sua estrutura que garante a qualidade das aulas 

teóricas e práticas, são desenvolvidos inúmeros Projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão que 

possibilita ao acadêmico (a) complementar sua formação e preparação para o exercício 

profissional. 

A estrutura básica do Curso de Zootecnia da FAMEZ/UFMS contempla disciplinas 

relacionadas à Nutrição animal; Ciências do Solo e Forragicultura; Biologia Molecular e 

Melhoramento Genético Animal; Produção Animal em Culturas Zootécnicas; Gestão em 

Agronegócio; Atividades Agropecuárias com Sustentabilidade Ambiental; Tecnologia e 

Biosseguridade dos Produtos de Origem Animal; Sociologia e Extensão Rural; Criação e 

Preservação de Animais Silvestres. 
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Assim, o Bacharel em Zootecnia ou Zootecnista se dedica à produção animal 

(Bovinocultura de corte e leite, Forragicultura, Avicultura, Suinocultura, Piscicultura, 

Apicultura, Equideocultura, Ovinocultura, Caprinocultura, entre tantas outras) sendo o 

profissional essencial em todas as atividades agropecuárias. É capaz de gerenciar, planejar e 

administrar empreendimentos do agronegócio, como fazendas, granjas, agroindústrias, 

envolvendo-se desde a produção até a comercialização, dinamizando e tornando eficaz o 

processo. Atua em todos os setores da produção animal desde a nutrição, melhoramento 

genético, reprodução, sanidade até administração rural, respeitando o bem-estar animal, 

considerando a sustentabilidade econômica e ambiental da propriedade, levando ao 

consumidor produtos de origem animal com qualidade e biossegurança. Desenvolve 

atividades que visam à preservação do meio ambiente por meio da defesa da fauna e 

orientação da criação das espécies de animais silvestres. É um profissional que atua ainda 

em biotecnologias como manipulação genética, marcadores moleculares, biotécnicas 

reprodutivas e nutricionais. Desenvolve pesquisas em instituições públicas ou privadas, 

gerando conhecimento e tecnologia, informando e exercendo a extensão rural.  

Para aqueles que posteriormente pretenderem seguir uma carreira científica na área 

de Zootecnia a FAMEZ possui dois programas de pós-graduação, Mestrado e Doutorado em 

Ciência Animal. 

Vocês entraram numa época muito especial para o curso de Zootecnia da UFMS e da 

Zootecnia brasileira, pois em 2016 se comemorou o “Jubileu de Ouro - 50 anos -” da criação 

do primeiro curso de Zootecnia no Brasil e este ano (2017) o curso de Zootecnia da FAMEZ 

comemorará 16 anos. 

 Neste contexto, temos o prazer de convidar você para participar de nossa recepção 

dos calouros da FAMEZ, de acordo com a seguinte programação: 
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17/04/2017 – Conhecendo a FAMEZ 
7h30 às 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 às 17h00- Aula normal 
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, desejamos sucesso no curso escolhido! 

Saudações universitárias, 

 

 

 

       Prof. Dr. Gumercindo Loriano Franco 
  Coordenador do Curso de Zootecnia 

 Prof. Dr. Fabrício de Oliveira Frazílio 
Diretor da FAMEZ 

 

 


