
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS EM MEDICINA VETERINÁRIA I 

Código da Disciplina: VET260 

Curso: MEDICINA VETERINÁRIA                            Semestre de oferta da disciplina: Optativa 

Faculdade responsável: MEDICINA VETERINÁRIA 

Programa em vigência a partir de: 2010 

Número de créditos: 02                Carga Horária total: 30                   Horas aula: 36 

 

EMENTA: 

Esta disciplina será realizada na forma de aulas práticas, palestras e/ou estudos dirigidos de 

diferentes assuntos atuais, no qual o aluno terá a oportunidade de obter informações sobre a sua 

possível área de atuação no mercado de trabalho. (disciplina de 02 créditos) 

 

OBJETIVOS GERAIS: 

Proporcionar aos acadêmicos, o desenvolvimento das competências necessárias para aplicação das 

tecnologias atuais, utilizadas na produção e cuidados com os animais. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Selecionar e discutir tópicos atuais e relevantes na área de Medicina Veterinária, visando fornecer 

bases científicas para a produção e cuidados com os animais. 

 

CONTEÚDO – (Unidades e subunidades) 

Em se tratando de tópicos avançados, o conteúdo temático será continuamente atualizado, 

baseando nos grandes temas da Medicina Veterinária, tais como: 

1. Clínica Médica Animal 

2. Clínica Cirúrgica Animal 

3. Nutrição e Alimentação Animal 

4. Produção Animal 

5. Farmacologia  

6. Parasitologia 

7. Doenças Infecciosas 



 

 

8. Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal 

9. Ambiência 

10. Bem Estar Animal 

11. Fisiologia dos Animais Domésticos 

Periodicamente serão convidados pesquisadores e/ou docentes para ministrar palestras sobre 

temas relevantes. 

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- Levantamento do conhecimento prévio dos estudantes; 

- Motivação com leituras, situações problemas; 

- Apresentação de pequenos vídeos; 

- Exposição oral / dialogada; 

- Discussões, debates e questionamentos; 

- Leituras e estudos dirigidos; 

- Atividades escritas individuais e em grupos; 

- Apresentações por parte dos alunos de mini aulas e seminários. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

Observação e análise de:  

- Frequência e pontualidade por parte do aluno 

- Discussão fundamentada individual e em equipe; 

- Trabalhos sistematizados – produções individuais, coletivas e apresentações em sala de aula; 

- Avalições de aprendizagem. 

 

REFERÊNCIAS BÁSICAS 

Em função do caráter dinâmico da disciplina, a bibliografia pertinente será indicada aos alunos, 

com o objetivo de atender às necessidades do momento. Serão utilizados periódicos relacionados 

aos temas propostos, assim como livros textos na área do assunto que será estudo na referida 

disciplina.  

  



 

 

Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 

 

 

 

 

 

Assinatura e carimbo da Direção da Faculdade 

 


