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EMENTA

Apresentação contextualizada sobre temas avançados pertinentes ao universo de atuação da Medicina Veterinária e

profissionais da saúde (Bacharelado Interdisciplinar - BI) no País e no Mundo contemporâneo; o Médico Veterinário na

formulação e execução das políticas públicas das áreas de produção animal,  defesa sanitária, saúde pública,  meio

ambiente, agronegócio, difusão de conhecimento, pesquisa/inovação, cooperativismo, iniciativa privada e demais áreas

com interface participativa da Medicina Veterinária

OBJETIVOS

Proporcionar  aos  estudantes  de  Medicina  Veterinária  e  do  BI  na  área  de  Saúde  a  possibilidade  de  conhecerem

diferentes experiências de profissionais de destaque nas áreas Veterinária, Saúde Coletiva e afins, bem como, suas

instituições e áreas de atuação, objetivando ampliar o horizonte de possibilidades futuras de atuação profissional dos

estudantes.

METODOLOGIA

Semanalmente  é  convidado,  como  palestrante,  um  profissional  com  destacada  atuação  nas  áreas  da  Medicina

Veterinária ou Saúde Pública e afins. O convidado compartilha com os estudantes seu histórico profissional, detalhes

sobre a instituição ou atividade privada na qual atua, qual a abrangência de sua atividade junto a sociedade, tipo de

formação necessária  e  possibilidades de estágio  para os estudantes no setor.  Após a apresentação o palestrantes

responde aos questionamentos dos estudantes.

A avaliação do estudantes é feita pela entrega semanal de uma resenha sobre a palestra anterior, comentando sua visão

sobre a área profissional apresentada e pelo registo de presença e pontualidade nas palestras oferecidas ao longo do

semestre.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Detalhamento das instituições nas três esferas públicas e nas áreas privadas que empregam Médicos Veterinários e

profissionais da área de Saúde em geral;  formas de execução das políticas públicas das áreas de produção animal,

defesa  sanitária,  saúde  pública,  meio  ambiente;  difusão  de  conhecimento  ciência/tecnológico  e  inovação;

cooperativismo;  empreendedorismo  na  iniciativa  privada  e  demais  áreas  com  interface  participativa  da  Medicina



Veterinária e Saúde Pública; tendência futuras das atuações nas áreas abrangidas; possibilidades e estágio e formação

nas áreas explanadas

BIBLIOGRAFIA

A bib l iograf ia será  suger ida pelos palestrantes de acordo com sua área de sua atuação

Vídeos  e  art igos  técnico-cientí f icos  complementares  serão  d ispon ibi l izados  de  acordo  com  a

temát ica apresentada.
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