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PLANO DE TRABALHO  

 

 

Direção do Hospital de Medicina Veterinária  

Prof. José Renato de Medeiros Netto – UFBA 

 

 

Quadriênio 2022 - 2026 

 

Eu creio em mim mesmo. Creio nos que trabalham comigo, 

creio nos meus amigos e creio na minha família. Creio que 

Deus me emprestará tudo que necessito para triunfar, 

contanto que eu me esforce para alcançar com meios 

lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus 

olhos para dormir, sem pedir antes a devida orientação a 

fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que 

não acreditam no que eu acredito. Creio que o triunfo é 

resultado de esforço inteligente, que não depende da 

sorte, da magia, de amigos, companheiros duvidosos ou de 

meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela 

colocar. Serei cauteloso quando tratar os outros, como 

quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles que 

não gosto. Não diminuirei meu trabalho por ver que os 

outros o fazem. Prestarei o melhor serviço de que sou 

capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida, e sei que 

o triunfo é sempre resultado do esforço consciente e 

eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque 

compreendo que às vezes ofendo os outros e necessito de 

perdão. 

Mahatma Gandhi 

  

  

 

http://www.pensador.info/autor/Mahatma_Gandhi/
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Este Plano de Trabalho tem por objetivo estabelecer os direcionadores 

estratégicos assim como a agenda das ações e atividades que deverão orientar nossa 

próxima gestão administrativa junto ao Hospital de Medicina Veterinária (HOSPMEV) 

da Universidade Federal da Bahia, no biênio 2022-2026.     

 Objetivamos agir de forma integrada e colaborativa com a Diretoria da Escola de 

Medicina Veterinária e com os Departamentos de Medicina Veterinária Preventiva e 

Patologia e Clínicas na aplicação de princípios de planejamento no processo de gestão 

institucional, visando hierarquizar e organizar as prioridades das ações que serão 

efetivadas, com a finalidade de contribuir para a consecução dos objetivos e propósitos 

da comunidade acadêmica.         

 A definição dessas ações decorre do atendimento às diretrizes necessárias para 

o bom funcionamento do HOSPMEV, consideradas a partir da sua função social e 

principalmente, das características e objetivos de uma política de integração entre 

ensino, pesquisa e extensão.  

 

DIRETRIZES E AÇÕES 

 

Integração entre ensino, pesquisa e extensão: 

 

 Implementação de atividades técnico-científicas e de extensão, culturais e 

esportivas, realizadas de forma articulada com outros setores da UFBA e outras 

instituições de ensino.  

 Implementação e sedimentação de sistema de estágios em diferentes áreas de 

atuação e setores prestadores de serviços do HOSPMEV, visando a conjugação 

das atividades de ensino, da teoria com a prática; e de atividades de extensão. 

 Sedimentação do Programa de Residência Médico Veterinária e seu 

credenciamento junto ao Conselho Federal de Medicina Veterinária, assim como 

a manutenção de cotas em programas de assistência estudantil e de pesquisa, 

como permanecer/PIBIC, buscando a realização de pesquisas aplicadas e 

prestação de serviços;  

 Implementação de eventos culturais e desportivos, visando inter-relações com 

diversos segmentos da comunidade da EMV/HOSPMEV, com vista a estreitar as 

relações pessoais e profissionais? 
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 Implementação de Programas de Educação Continuada, por diferentes 

mecanismos, visando à atualização, o aperfeiçoamento e à especialização de 

profissionais. 

 Implementação, estímulo e sedimentação de projetos de cunho social, através 

de atividades de extensão, ensino e pesquisa, que venham contribuir para 

resolução de problemas de Saúde Publica, à exemplo do controle de zoonoses 

através de programas de controle de natalidade de cães e gatos.  

 Sedimentação da integração entre o HOSPMEV e o Centro de Desenvolvimento 

Pecuário (CDP) visando priorizar as atividades de ensino, pesquisa e  extensão 

relacionadas ao manejo sanitário, clínica e cirurgia de grandes animais. 

 Implementar medidas necessárias para programa permanente de imunização de 

acadêmicos, servidores e docentes, participativos ao HOSPMEV. 

 

Gestão Administrativa  

 

 Ações para alocação de recursos destinados a execução do Projeto 

Arquitetônico do HOSPMEV, visando a implementação da restruturação da 

estrutura e assim como acompanhamento e a infra-estrutura adequada para 

manutenção das atividades hospitalares 

 Ações para implementação de parcerias com setores tecnológicos da iniciativa 

pública e privada, visando a transmissão de conhecimentos e tecnologia;  

 Ações de continuidade para concretização de um plano do Biosegurança, 

interagindo todos os setores do HOSPMEV 

 Ações de continuidade na busca de melhorias para as condições de segurança 

(segurança eletrônica, iluminação adequada, pessoal devidamente treinado, 

estruturas físicas adequadas, etc.) que garantam a segurança Patrimonial e a 

integridade de toda a comunidade ligada direta ou indiretamente ao HOSPMEV. 

 Ações de continuidade para o estabelecimento de um adequado Programa de 

Marketing, visando divulgar os serviços e ações de extensão, pesquisa e ensino 

desenvolvidos no âmbito do HOSPMEV .  

 Ações de continuidade no estabelecimento de um Programa de Capacitação dos 

Servidores Técnico-administrativos, através de parceria com o PRODEP, em 

convergência com as expectativas desses servidores. 



 4 

 Ações para sedimentação do setor e prestação de serviços inerentes aos 

eqüinos, grandes e pequenos ruminantes e demais animais de produção. 

  Ações de continuidade para sedimentação do Setor de Animais Silvestres, 

exóticos e selvagens; 

 Ações para implementação do Setor de Doenças Infecto-contagiosas de animais 

de companhia; 

 Ações para implantação de um Fórum Permanente de Discussão dos diversos 

serviços e ações de extensão, pesquisa e ensino realizados no âmbito do 

HOSPMEV; 

 Ações para elaboração e execução de projeto de sinalizações dos diversos 

setores do HOSPMEV, assim como para identificação dos diversos usuários do 

HOSPMEV (clientes externos, docentes, servidores e alunos). 

 Ações para no estabelecimento de ações visando adquirir recursos para suprir 

gradativamente os diversos setores de equipamentos e mobiliário adequados ás 

suas funções. 

 Ações de continuidade na viabilização de um ambiente com dimensões e 

equipamentos adequados para servir de almoxarifado, assim como o 

credenciamento da farmácia junto aos órgãos de regulação. 

 Ações de continuidade na reestruturação do Regimento Interno do HOSPMEV, 

para que possa torná-lo mais abrangente, detalhado e representativo. 
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Cientes de todas as dificuldades inerentes a gestão pública, nos colocamos a 

disposição da comunidade universitária para, concorrer ao pleito em questão. 

 

 

Salvador, 2 de setembro de 2021 

 

 

 

 

____________________________________ 

Dr. João Moreira da Costa Neto 

Médico Veterinário CRMV 5905 

Prof. Adjunto I . Departamento de Patologia e Clínicas 

Escola de Medicina veterinária e Zootecnia – UFBA 

 

 

 

      ______________________________________ 

Dra. Bárbara Maria Paraná da Silva Souza 

Médica Veterinária CRMV  

Profa. Adjunto IV. Departamento de Zootecnia 


