
PROJETO DE ENSINO FAMEZ - 2020 

 

ENSINO DE PRÁTICAS PROFISSIONAIS: AUXILIANDO NA DEFINIÇÃO DA 

ÁREA DE ATUAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO E DO ZOOTECNISTA. 

 

OBSERVAÇÕES:  

-PARA INSCRIÇÃO OS ACADÊMICOS DEVEM PROCURAR PESSOALMENTE 

OU VIA E-MAIL OS RESPONSÁVEIS POR CADA ÁREA. 

-E-MAILS DISPONÍVEIS EM https://famez.ufms.br/category/docentes-efetivos/ 

-APÓS ACEITE PELO RESPONSÁVEL DA ÁREA O ALUNO PODERÁ INICIAR AS 

ATIVIDADES E REGISTRAR SUA FREQUÊNCIA CONFORME INDICAÇÃO DO 

RESPONSÁVEL.   

 

 

 

ÁREAS/SETORES DISPONÍVEIS 

 

Área: Bacteriologia 

Responsável: Profa. Cássia Rejane Brito Leal 

Vagas: 2 vagas, sendo 1 para Veterinária e 1 para Zootecnia 

Pré-requisitos: não há 

Seleção: A seleção será de acordo com adequação do horário disponível as atividades 

do laboratório. 

Atividades: -Esterilização e preparação de material para bacteriologia 

-Cultivo de bactérias aeróbias mesófilas 

-Diagnóstico de dermatófitos por exame direto 

-Testes de sensibilidade a antimicrobianos 

-Execução de testes bioquímicos para identificação de bactérias 

-Manutenção de coleção biológica de bactérias e fungos 

-Preparo de amostras para diagnóstico molecular 

-Elaboração de laudos 

-Digitação de dados 

  

https://famez.ufms.br/category/docentes-efetivos/


Área: Diagnóstico por Imagem 

Responsáveis: Prof. Felipe Foletto Geller, Prof. Paulo Antônio Terrabuio Andreussi 

Vagas: 20 

PRÉ-REQUISITO: não há. 

Atividades: acompanhamento de exames radiológicos e ultrassonográficos, auxílio na 

contenção de animais e preparação de materiais, auxílio em posicionamento radiológico, 

treinamento em varredura ultrassonográfica, discussão de casos. 

  

Área: Administração – Grupo de Estudos em Liderança 

Responsável: Profa. Aline Gomes da Silva 

Vagas: 20 

Pré-requisito: não há. 

Atividades: Serão realizadas reuniões semanais de discussão de assunto ligados ao 

desenvolvimento de líderes nas áreas de atuação do Zootecnista e do Médico 

Veterinário, com seminários apresentados pelos alunos. Além disso, profissionais 

atuantes na área serão convidados para participar de encontros e rodas de conversa com 

o grupo e visitas a empresas e eventos poderão ser agendados de acordo com a demanda 

dos alunos. 

 

Área: Bovinocultura leiteira 

Responsável: Profa. Camila Soares Cunha 

Vagas: 20 vagas 

PRÉ-REQUISITO: Manhã (7 às 11h) ou tarde (13 às 17h) livre para realizar atividades 

na Fazenda Escola. 

Atividades: cuidados com bezerros como colostragem, cura de umbigo, identificação, 

pesagem, fornecimento do leite; manejo alimentar, sanitário e reprodutivo de vacas e 

novilhas; manejo da ordenha; limpeza das instalações. 

 

ÁREA: Patologia Clínica Veterinária 

Responsável: Profa. Alda Izabel de Souza 



Vagas: 5 

Pré-requisito: disponibilidade de um período completo para realização das atividades (8-

12h ou 14-18h) 

Atividades: Realização de hemogramas de rotina, Realização de urinálise, Dosagens 

sérica de marcadores bioquímicos, Acompanhamento de exames citológico, 

Acompanhamento de projetos desenvolvidos no laboratório. 

  

Área: Clínica Médica e Terapêutica de Grandes Animais. 

Responsável: Prof. Valdemir Alves de Oliveira 

Vagas: 10 

Pré-requisito: não há. 

Atividades: acompanhamento da rotina de atendimento clínico do setor de grandes 

animais do Hospital Veterinário da FAMEZ. 

  

Área: Clínica Médica e Cirúrgica de Grandes Animais 

Responsáveis: Profa. Larissa Gabriela Ávila e Prof. Fernando Arévalo Batista 

Vagas: Não informado 

Pré-requisito: disponibilidade para os plantões aos finais de semana e boa vontade em 

ajudar e aprender. 

Atividades: acompanhamento dos atendimentos médicos e cirúrgicos realizados no setor 

de grandes animais do Hospital Veterinário da FAMEZ; monitoramento clínico dos 

animais internados no setor; e discussão de casos clínicos. 

  

Área: Apicultura 

Responsável: Prof. Rodrigo Zaluski 

VAGAS: 10 

PRÉ-REQUISITO: Estar regularmente matriculado nos cursos de Medicina Veterinária 

ou Zootecnia e ter cursado ou estar cursando a disciplina de Apicultura. 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: Reconhecimento e preparo de material 

apícola; Manejo de apiários; Beneficiamento de mel; Beneficiamento de própolis e cera; 



Produção e avaliação de subprodutos apícolas; Criação de rainhas; Avaliação do 

desenvolvimento populacional de enxames; Avaliação do comportamento higiênico e 

defensivo de abelhas; Prevenção de acidentes envolvendo abelhas africanizadas; 

Captura de enxames de abelhas nidificados em áreas urbanas; Manejo de abelhas sem 

ferrão; Discussão de trabalhos da área de apicultura; Participação em eventos e 

elaboração de resumos, relatórios e revisões bibliográficas; Acompanhamento de 

pesquisas na área de apicultura. 

  

Área: FITOTECNIA/PRODUÇÃO DE GRANDES CULTURAS AGRÍCOLAS 

Responsável: Prof. Gustavo de Faria Theodoro 

Vagas: 20 

Pré-requisito: não há 

Atividades: Acompanhamento do planejamento, instalação e condução de grandes 

culturas agrícolas (ênfase em milho e sorgo) na fazenda escola ou túnel plástico para 

fins experimentais. Discussão teórica sobre o manejo de culturas agrícolas de interesse 

zootécnico. Temas abordados: sistemas mecanizados de preparo do solo, adubação de 

plantas, resistência do solo à penetração (compactação do solo), manejo e tratos 

culturais, sistemas de produção agrícolas, resistência de plantas a estresses bióticos e 

abióticos. 

 

Área: Forragicultura 

Responsável: Prof. Alexandre Menezes 

Vagas: Não informado 

Pré-requisito: não há 

Atividades: Acompanhamento do manejo de pastos e pastagens. Avaliação nutricional 

das pastagens. Acompanhamento de pesquisas conduzidas por alunos de pós-graduação. 

 

Área: Ovinocultura 

Responsável: Camila Celeste Brandão Ferreira Ítavo 

Vagas: 10 

Pré-requisito: não há. 



Atividades: acompanhamento das atividades do Setor de Ovinocultura da Fazenda 

Escola da UFMS 

 

Área: CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 

Responsáveis: Profa. Mariana Isa Poci Palumbo e Profa. Veronica Jorge Babo-Terra 

Vagas: Não informado 

Pré-requisito: não há 

Atividades: Acompanhamento dos cães e gatos atendidos no setor de clínica médica, 

desde a anamnese até a definição do diagnóstico e prescrição terapêutica. 

  

Área: Doenças Parasitárias 

Responsável: Prof. Fernando de Almeida Borges 

Vagas: não informado 

Pré-requisito: não há 

Atividades: diagnóstico laboratorial, atendimentos de casos a campo, experimentos a 

campo 

  

Área: Reprodução assistida aplicada a conservação de animais selvagens 

Responsável: Thyara de Deco Souza e Araújo 

Vagas: não informado 

Pré-requisito: não há 

Atividades: Coleta e crio preservação de sêmen; análise de seminal; maturação de 

oócitos e fertilização in vitro; acompanhamento de atividades de campo. 

  

Área: Piscicultura 

Responsável: Prof. Jayme Aparecido Povh 

Vagas: Não informado 



Pré-requisito: Não há 

Atividades: alimentação dos peixes; análise da qualidade de água; despesca; 

reprodução, larvicultura e alevinocultura de tilápia-do-Nilo; reprodução, larvicultura e 

alevinocultura de peixes reofílicos; reversão sexual; criopreservação de gametas; 

engorda de peixes; análises laboratoriais; e acompanhar os experimentos de mestrado, 

doutorado e de iniciação científica. 

  

Área: Anatomia Patológica 

Responsável: Prof. Danilo Carloto Gomes 

Vagas: Não informado 

Pré-requisito: Não há 

Atividades: Realização de necropsia, leitura de lâminas histopatológicas, estudo de 

casos da rotina e casos de fora do laboratório e manejo sanitário de ovinos do setor. 

  

Área:  Inspeção de POA, TPOA, Avaliação e Tipificação de Carcaças, Qualidade 

de Carnes  

Responsáveis: Profa. Marjorie Toledo Duarte; Profa. Marina de Nadai Bonin 

Vagas: Não informado 

Pré-requisito: Não há 

Atividades: Análises qualitativas da carne e seus produtos; Análises sensoriais da carne 

e seus produtos; Análises físico-químicas da carne e seus produtos; Processamento de 

carnes e derivados; Avaliação qualitativa e quantitativa da carcaça de diferentes 

espécies; Tipificação de carcaças; Acompanhamento de abates; Coleta de dados em 

frigoríficos; Avaliação de carcaças por ultrassom; Análises para detecção de fraudes em 

produtos de origem animal; Estudos técnico-científicos envolvendo produtos de origem 

animal. 

  

Área: Ginecologia e Obstetrícia Veterinária 

Responsável: Prof. Paulo Antônio Terrabuio Andreussi 

Vagas: Não informado 

Pré-requisito: Não há 



Atividades: Acompanhamento ao atendimento clínico/ambulatorial em ginecologia e 

obstetrícia veterinária (período matutino); Acompanhamento de procedimentos 

cirúrgicos na área (período vespertino); Acompanhamento de exames de imagem nos 

pacientes; Auxílio em: contenção de pacientes, colheita de material biológico, 

encaminhamento de material biológico aos laboratórios, escrituração em prontuários e 

livros de registros; Participação em discussões de casos. 

  

Área: Clínica Cirúrgica De Pequenos Animais 

Responsável: Prof. Eric Schmidt Rondon 

Vagas: 10 

Pré-requisito: Não há 

Atividades: acompanhamento do atendimento clínico-cirúrgico nos períodos pré, trans e 

pós-operatórios. 

  

Área: Técnica Cirúrgica Veterinária  

Responsável: Profa. Larissa Correa Hermeto 

Vagas: não informado 

Pré-requisito: disciplina de técnica cirúrgica veterinária. Horários: terças e quartas-feiras 

(7-11hs). 

Atividades: treinamento cirúrgico em cadáveres, atendimento na rotina clínico cirúrgica 

do hospital veterinário e acompanhamento de procedimentos cirúrgicos no centro 

cirúrgico de pequenos animais. 

 


