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1 - PARTE ANALÍTICA

1.1 - BREVE HISTÓRICO
A Faculdade Veterinária (FV), da Universidade Federal de Pelotas
(UFPEL) foi fundada em 1883 como Imperial Escola de Medicina Veterinária e
de Agricultura Prática. Em 1890 recebeu a denominação de Lyceu RioGrandense de Agronomia e Veterinária e finalmente em 1909 o Liceu passou a
chamar-se Escola de Agronomia e Veterinária e no de 1926 foi acrescentado o
nome de “Eliseu Maciel”, permanecendo a seguir como Escola de Agronomia e
Veterinária Eliseu Maciel. A partir desta, constitui-se a Universidade Rural do
Sul que em 1967 passou a chamar-se Universidade Federal Rural do Rio
Grande do Sul. O Decreto 750 de 08/08/1969 extingue então a Universidade
Federal Rural do Rio Grande do Sul transformando-a em Universidade Federal
de Pelotas (UFPEL).
A Faculdade de Veterinária constituiu-se então, numa Unidade
Acadêmica da UFPEL, através de uma evolução institucional que passa pelo
Decreto Lei 49.529 de 13/12/1960. Entretanto, as suas atividades
administrativas tiveram início em janeiro de 1969 (60 alunos classificados e três
professores contratados), enquanto que as atividades acadêmicas foram
iniciadas no dia 25 de abril de 1969. A Faculdade de Veterinária está sediada
no CAMPUS Capão do Leão da UFPEL.
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1.2 - ROTINAS E FERRAMENTAS DE PLANEJAMENTO PRÉ-EXISTENTES
Os espaços de planejamento da Unidade estão baseados nos órgãos
institucionais. As demandas e anseios da comunidade são expressos nos
Departamentos, quando se refere a questões administrativas, nos colegiados
de curso – graduação e pós-graduação quando se refere às questões
acadêmicas. A participação da comunidade, está expressa no acento de todas
categorias nos espaços de decisão. Conforme o regimento da Unidade, são
veiculadas demandas e possibilidades seguindo o trâmite burocrático ali
previsto. Quanto à questão acadêmica, os colegiados são compostos por
servidores de fora da unidade, característica do curso de medicina veterinária
ter uma contribuição importante de outras unidades.
No decorrer da história recente da unidade, dois momentos foram
importantes para a Unidade na tomada de decisão de longo prazo. Nesses
espaços, houve a participação mais ampla da comunidade, indo além dos
espaços formais de decisão.
Na discussão da proposta para o REUNI – 2008/2009, foram abertos
vários espaços de discussão a fim de definir demandas de espaço físico, áreas
administrativas, didáticas teóricas e práticas, necessidade de corpo de
servidores e oferta de vagas, ao mesmo tempo que estruturou-se a forma de
ocupação do novo prédio da FV – antiga Reitoria.
Mais recentemente, foi reestruturado o regimento da Unidade que
permitiu rever a organização administrativa e dar um olhar amplo de toda a
Unidade, sua estruturação presente e futura, além de reorientaros órgãos
anexos e a perspectiva dos programas de pós-graduação – latto e stricto
senso.
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1.3 - CONTRIBUIÇÃO Á MISSÃO E A VISÃO DA UFPel

CONTRIBUIÇÃO Á MISSÃO:
Ministrar o ensino da medicina veterinária, formando Médicos
Veterinários generalistas, dotados dos conhecimentos necessários para
desenvolver ações e resultados voltados à área de Ciências Agrárias no que se
refere à produção animal, produção de alimentos, saúde animal, saúde pública,
biotecnologia e preservação ambiental, além das seguintes competências e
habilidades gerais: tomada de decisões, comunicação, liderança, administração
e gerenciamento e educação permanente.

CONTRIBUIÇÃO Á VISÃO:
A Faculdade de Veterinária poderá abrigar um ou mais curso(s) de
graduação, cuja modalidade é Bacharelado. Da mesma forma a Unidade
poderá ampliar o(s) Programa(s) de Pós-Graduação Stricto Sensu e Lato
Sensu, definidas e/ou entendidas como campo específico do conhecimento e
que definirá a área de concentração e as linhas de pesquisa. A ampliação ou
supressão de qualquer curso quer na Graduação ou na Pós-Graduação
sempre levará em consideração o Estado da Arte, a disponibilidade de
Recursos Humanos, a Infraestrutura Física, os Equipamentos e Materiais
Permanentes e a Logística de apoio acadêmico.
O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em nível de Mestrado
Acadêmico, instituído pela Portaria Nº 08/75 de 30/12/1975, e em nível de e
Doutorado, criado na Portaria Nº 1088/2005 de 05/10/2005, visa a formação de
profissionais para o magistério superior, para a pesquisa e para a extensão,
pelo desenvolvimento de habilidades para conduzir pesquisa original e
independente.
O Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em nível de especialização
(Residência Médico Veterinária) é uma modalidade diferenciada de ensino de
pós-graduação, destinada a médicos veterinários, caracterizada por um
programa intensivo de treinamento profissional supervisionado, em serviços de
assistência Médico Veterinária. Foi regulamentado pela resolução nº 824, de
31 de março de 2006 do CFMV e pela portaria nº 1625, de 19 de outubro de
2009 do MEC.
No âmbito do desenvolvimento de atividades de pesquisa científica
tecnológica e/ou inovadora na Faculdade de Veterinária, as mesmas são
desenvolvidas por Grupos de Pesquisa consolidados, emergentes e/ou
individualmente, com habilidades, formação e qualificação para conduzir
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projetos originais e independentes, através de uma investigação planejada,
desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagrada
pela ciência. A pesquisa na Faculdade de Veterinária deve ser entendida como
um exercício continuo e permanente indissociável do ensino acadêmico
(Graduação e Pós-Graduação) e da extensão e que a geração do
conhecimento novo seja partilhado entre os segmentos universitário
(Professores, Técnicos administrativos e estudantes) e a comunidade científica
(local, regional, nacional e internacional) se constituindo em um elemento
motivador e a ferramenta indispensável para alavancar o desenvolvimento e a
geração de novas oportunidades. O planejamento da pesquisa, no âmbito da
Faculdade de Veterinária (na graduação e na pós-graduação), se dá através de
pré-projeto e/ou projeto que terá a seguinte tramitação: Conselho de
Experimentação Animal (CEA) - quando envolver animais de experimentação,
Departamento, Conselho Departamental, Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação e Conselho Coordenador do Ensino Pesquisa e Extensão
(COCEPE).
Já no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades de Extensão na
Faculdade de Veterinária, as mesmas ocorrem através de processos
educativos, culturais e científicos que articulam o Ensino e a Pesquisa de forma
indissociável e viabilizam a relação transformadora entre Universidade e
Sociedade. Funciona como uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de
exercer de forma aplicada o conhecimento acadêmico adquirido. No retorno à
Universidade, docentes e discentes trazem um aprendizado que, submetido à
reflexão teórica, é acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, visa estabelecer
a troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, tendo como
consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a
realidade brasileira e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e
a participação efetiva da comunidade na atuação da Universidade. Além de
instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um
trabalho interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. As atividades
de Extensão ocorrem na forma de programas projetos, seminários, cursos,
treinamentos e prestação de serviços, dentre outros. O planejamento da
Extensão, no âmbito da Faculdade de Veterinária, se dá através de pré-projeto
e/ou projeto que tem a seguinte tramitação: Departamento, Conselho
Departamental, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e Conselho Coordenador
do Ensino Pesquisa e Extensão (COCEPE).

6

1.4 – ORGANOGRAMA DA UNIDADE
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1.5 - RELAÇÃO DOS CURSOS OFERTADOS
A Graduação na Faculdade de Veterinária é desenvolvida em dois cursos que
destinam-se a formação de profissionais de nível superior, um curso com
ingresso regular de 66 alunos (Código 500) e outro denominado Turmas
Especiais de Medicina Veterinária – TEMV (Código 510) com ingresso de 60
alunos com a manutenção de duas turmas concomitantes em andamento.
A Pós-Graduação na Faculdade de Veterinária é desenvolvida em dois
programas: (a) Programas Stricto Sensu em nível de Mestrado e Doutorado
Acadêmico que visa a formação de profissionais para o magistério superior,
para a pesquisa e para a extensão, pelo desenvolvimento de habilidades para
conduzir pesquisa original e independente; (b) Programa de pós-graduação
Lato Sensu a nível de especialização em Residência Médico-Veterinária que é
uma modalidade diferenciada de ensino de pós-graduação, lato sensu,
destinada a médicos veterinários e caracterizada por um programa intensivo de
treinamento profissional multidisciplinar supervisionado.
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1.6 - PERFIL DA COMUNIDADE
O corpo docente da Faculdade de Veterinária (tabela 1) é composto por
50 docentes alocados em três departamentos, Departamento de Veterinária
Preventiva, Departamento de Clínicas Veterinárias e Departamento de
Patologia Animal.
Os servidores técnico administrativos em educação são em número de
43 servidores alocados nos mais variados espaços na Faculdade de
Veterinária conforme tabela 2.
Os discentes da Faculdade de Veterinária somam no total 855 alunos
distribuídos da seguinte forma: na graduação no curso regular(código 500) 652
alunos, compondo as duas Turmas Especiais em Medicina Veterinária TEMVs
115 alunos. Na Pós-Graduação nos Programas Stricto Sensu em nível de
Mestrado e Doutorado Acadêmico 41 e 47 alunos respectivamente. No
Programa de pós-graduação Lato Sensu a nível de especialização em
Residência Médico -Veterinária possui um total de 41 alunos.
Tabela 1 – Relação dos Servidores Docentes da Faculdade de Veterinária
SIAPE
2711145

Nome
Ana Raquel
Mano
Meinerz

1668826

Arnaldo Diniz
Vieira

2000461

Bernardo
Garziera
Gasperin

2448655

Bruna Da
Rosa Curcio

1806726

Carine Dahl
Corcini

1286544

2221294

Carlos
Eduardo
Wayne
Nogueira
Charles
Ferreira
Martins

7421676

Claudio Dias
Timm

3332513

Cristiano
Silva Da

Cargo
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Titular
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Titular
Professor do
Magistério

Regime

Titulação

Admissão

ES

Doutorado 09/04/2010

ES

Doutorado 14/01/2009

ES

Doutorado 25/02/2013

ES

Doutorado 01/10/2009

ES

Doutorado 03/08/2010

ES

Doutorado 05/08/1998

ES

Doutorado 03/08/2009

ES

Doutorado 04/05/1992

ES

Mestrado

14/10/2009
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421718

3443663

Rosa
Cristina
Gevehr
Fernandes
Diego
Moscarelli
Pinto

1502596

Eduarda
Hallal Duval

2448418

Eduardo
Santiago
Ventura De
Aguiar

2523335

Eduardo
Schmitt

1435762

Eliza Simone
Viegas Sallis

1732097

3523294

2263659

1346537

1755281

1923649

3332854

2332077

2475972
1527781

Everton
Fagonde Da
Silva
Fabiane
Borelli
Grecco
Fabio
Raphael
Pascoti
Bruhn
Fabricio De
Vargas
Arigony
Braga
Felipe
Geraldo
Pappen
Fernanda De
Rezende
Pinto
Fernando Da
Silva
Bandeira
Geferson
Fischer
Gilberto
D'ávila
Vargas
Guilherme

Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Titular
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto

ES

Doutorado 17/09/1992

ES

Doutorado 25/02/2013

ES

Doutorado 03/05/2010

ES

Doutorado 07/07/2011

ES

Doutorado 14/04/2015

ES

Doutorado 01/12/2003

ES

Doutorado 14/10/2009

ES

Doutorado 25/11/2009

Professor do
Magistério
Superior/Auxiliar

ES

Doutorado 04/11/2015

Professor do
Magistério
Superior/Adjunto

ES

Doutorado 12/07/2011

ES

Doutorado 15/05/2017

ES

Doutorado 27/02/2012

ES

Doutorado 12/04/2006

ES

Doutorado 07/10/2009

ES

Doutorado 15/06/2005

ES

Doutorado 26/02/2013

Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Auxilia
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Associado

Professor do
Magistério
Superior/Auxiliar
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
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2319506

1171501

2494966

1298278

2206504

3443651

420491

6431354

1450963

3225628

1359003

1171178

1275608

3446112

2220273

Albuquerque
De Oliveira
Cavalcanti
Helenice
Gonzalez De
Lima
Joao Luiz
Zani
Joao Rodrigo
Gil De Los
Santos
Josaine
Cristina Da
Silva Rappeti
Josiane
Bonel
Leandro
Quintana
Nizoli
Luiz
Fernando
Jantzen
Gaspar
Luiz Filipe
Dame
Schuch

Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Assoc./
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Magistério
Superior/Adjunto
Professor do
Magistério
Superior/Associado

Professor do
Magistério
Superior/Associado
Professor do
Marcelo De
Magistério
Lima
Superior/Adjunto
Marcia De
Professor do
Oliveira
Magistério
Nobre
Superior/Associado
Professor do
Marcio Nunes
Magistério
Correa
Superior/Titular
Professor do
Margarida
Magistério
Buss Raffi
Superior/Associado
Mariana
Professor do
Cristina
Magistério
Hoeppner
Superior/Adjunto
Rondelli
Professor do
Marlete Brum
Magistério
Cleff
Superior/Associado
Marta
Professor do
Fernanda
Magistério
Fehlberg
Superior/Adjunto

ES

Doutorado 13/08/2008

ES

Doutorado 10/09/1997

ES

Doutorado 15/04/2010

ES

Doutorado 09/09/2008

ES

Doutorado 05/11/1997

ES

Doutorado 03/03/2010

ES

Doutorado 01/10/1980

ES

Doutorado 27/08/1997

ES

Doutorado 09/11/2011

ES

Doutorado 22/12/2005

ES

Doutorado 02/08/2002

ES

Doutorado 11/09/1997

ES

Doutorado 07/05/2018

ES

Doutorado 28/07/2009

ES

Mestrado

03/09/1997
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2263618

1951231

3131308

3122559

187204

2500251

1241728

2299853

2561897

Professor do
Magistério
Superior/Auxiliar
Natacha
Professor do
Deboni
Magistério
Cereser
Superior/Adjunto
Professor do
Paula Priscila
Magistério
Correia Costa
Superior/Auxiliar
Raqueli
Professor do
Teresinha
Magistério
Franca
Superior/Auxiliar
Renata
Professor do
Osorio De
Magistério
Faria
Superior/Adjunto
Rita De
Professor do
Cassia Dos
Magistério
Santos Da
Superior/Adjunto
Conceicao
Silvia De
Professor do
Oliveira
Magistério
Hubner
Superior/Associado
Professor do
Thomaz
Magistério
Lucia Junior
Superior/Associado
Viviane
Professor do
Rohrig
Magistério
Rabassa
Superior/Adjunto
Martielo Ivan
Gehrcke

ES

Doutorado 19/11/2015

ES

Doutorado 18/06/2012

ES

Doutorado 07/06/2019

ES

Doutorado 08/05/2019

ES

Doutorado 09/11/2011

ES

Doutorado 04/03/2010

ES

Doutorado 09/09/1997

ES

Doutorado 07/01/2003

ES

Doutorado 25/01/2010

Tabela 2 – Relação dos Servidores Técnicos Administrativos em Educação da
Faculdade de Veterinária
SIAPE
421160
420282
2192793

1967044
2247978
2270449
2397894

Nome
Alegani Vieira
Monteiro
Ana Lucia
Pereira Schild
Ana Paula
Neuschrank
Albano
Anelize De
Oliveira
Campello Felix
Angelita Dos
Reis Gomes
Bianca Duarte
Gularte
Carla Ligiane
Machado Dos

Cargo

Regime

Titulação

Técnico de Laboratório

ES

Mestrado

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Auxiliar de Veterinária
e Zootecnia

ES

Doutorado

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Médico Veterinário

ES

Doutorado

ES

Graduação

ES

Especialização
NS

Auxiliar de
Enfermagem
Assistente em
Administração
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420525
1794323
1495166
1855648
2231780
1484373
2079103
2345759

1259390
421191
2072183
420293
420826
2345719
1949795
2103796
1753201
1638544
1966531
1885495
1183782
1759426
1282480

Santos
Carlos Ubirajara
Santos Briao
Cloe Schiavon
Pich
Daiane Da
Motta Xavier
Daiane Do
Amaral
Diego Sodre
Bastos
Fabio Da Silva
E Silva
Fabio Pereira
Machado
Gladis
Teresinha
Anselmo Borges
Jaqueline
Goncalves
Domingues
Jeronimo Lopes
Ruas
Jorge Da Silva
Franck
Jose Carlos
Rosler Sandrini
Juciara
Camargo Foster
Leandro
Americo Rafael
Lenir Hellwig
Muller
Lisiane Cruz Da
Silva
Lucia Dias
Mendes
Luciana Aquini
Fernandes Gil
Luciele Turow
Domingues
Luis Claudio
Pereira Paiva
Luis Eduardo
Barcellos
Krause
Magdo Eduardo
Da Costa Igansi
Mauro Pereira

Assistente de
Laboratório
Assistente de
Laboratório

ES
ES

Nível Médio

ES

Doutorado

ES

Especialização
NS

ES

Nível Médio

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Auxiliar de Anatomia e
Necropsia

ES

Especialização
NS

Técnico em
Contabilidade

ES

Auxiliar de
Enfermagem

ES

Mestrado

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Auxiliar de
Agropecuária

ES

Graduação

Técnico de Laboratório

ES

Especialização
NS

Servente de Limpeza

ES

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Auxiliar de Laboratório

ES

Graduação

Auxiliar de Laboratório

ES

Técnico

Técnico de Laboratório

ES

Graduação

Técnico de Laboratório

ES

Mestrado

Técnico em Radiologia

ES

Graduação

Assistente em
Administração

ES

Graduação

Farmacêutico
Bioquímico

ES

Doutorado

Técnico em Radiologia

ES

Médico Veterinário

ES

Técnico de Laboratório
Assistente em
Administração
Auxiliar em
Administração

Especialização
NS
Doutorado
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2523275
1985114
1011322
2502582
1100659
1856308
421758
1183792
421128
1250305
2037088
4432573

Soares
Morgan Yuri
Oliveira Teles
Machado
Otavia De
Almeida Martins
Patrícia Costa
Ferreira
Patricia Silva
Vives
Paulo Raul
Pires Machado
Paulo Ricardo
Centeno
Rodrigues
Paulo Vicente
Paulsen Dittgen
Renata Costa
Schramm
Silvia Regina
Leal Ladeira
Simone Silveira
Da Silva
Thiago Treichel
Rutz
Thomas
Normanton
Guim

Assistente em
Administração

ES

Doutorado

ES

Mestrado

ES

Graduação

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Técnico em Radiologia

ES

Médico Veterinário

ES

Mestrado

Auxiliar de
Agropecuária

ES

Graduação

Médico Veterinário

ES

Mestrado

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Técnico de Laboratório

ES

Assistente em
Administração

ES

Técnico

Médico Veterinário

ES

Doutorado

Assistente de
Laboratório
Assistente de
Laboratório
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1.7 - LEVANTAMENTO DA INFRAESTRUTURA FÍSICA
A FaVet está distribuída nos seguintes prédios do campus Capão do Leão:
- Prédio 1;
- Centro de Controle de Zoonoses - CCZ (prédio 42);
- Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal – LIPOA (prédio
34);
- Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal – pertence ao
LIPOA
- Hospital de Clínicas Veterinárias – HCV (prédio 12);
- Ambulatório Ceval / HCV (Prédio 03014 junto à Engenharia Industrial
Madeireira)
- Canil de Internação e Isolamento (prédio 46);
- Depósito do HCV (prédio 47);
- Pavilhão de Ovinos (prédio 49);
- Pavilhão de Suínos;
- Departamento de Clínicas Veterinárias (prédio 55);
- Departamento de Clínicas Veterinárias - anexo (prédio 72);
- Pavilhão de Grande Animais (prédio 57);
- Pesquisa com coelhos e aves (prédio 76).
-Núcleo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Pecuária (NUPEEC).
Nos Prédios supracitados, funcionam o que segue:
 Prédio 1 – secretaria dos Departamentos de Veterinária Preventiva e
de Patologia Animal, secretaria da Direção, Gabinete do Diretor,
salas de professores, 09 (nove) salas de aula, Colegiado do Curso
de Graduação, Colegiado do Curso de Pós-Graduação, Clinpet –
Grupo de pesquisa, ensino e extensão em clínica de pequenos,
Laboratório de Doenças Parasitárias, Laboratório de Virologia e
Imunologia, Setor de Doenças Infecciosas (Laboratório de Saúde
Coletiva, Laboratório de Saúde Populacional, Laboratório de
Bacteriologia, Laboratório de Micologia), Núcleo de Ensino e
Pesquisa em Reprodução Animal – REPROPEL, Setor de Patologia
(Laboratório Regional de Diagnóstico, Laboratório de Histoquímica,
sala de pós-graduandos, Sala de Necropsia), sala de aulas práticas
e Grupo de Estudos em Doenças Transmitidas por Animais –
GEDTA.
 Centro de Controle de Zoonoses - CCZ (prédio 42) – Laboratório de
Saúde pública, Laboratório de Microscopia, Laboratório de
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Parasitologia, Sala de Esterilização, salas de professores e sala de
aula.
 Laboratório de Inspeção de Produtos de Origem Animal – LIPOA
(prédio 34) - Laboratório de Inspeção, Laboratório de Microbiologia,
Laboratório de Esterilização e Limpeza, sala de estudos, salas de
professores e sala de aula/reuniões.
 Laboratório de Tecnologia de Produtos de Origem Animal (pertence
ao LIPOA) – Sala de Peocessamento de Leite e Derivados, Cãmara
de Salga, Câmara de Secagem, Câmara Fria de Armazenamento de
Produtos, Vestiários, Banheiros, Sala de Processamento de Carnes,
Sala de Tripas, Sala de Condimentos, Câmaras Frias para o setor de
carnes, Sala de Estoque, Sala de Cozimento, Sala de Embalagens,
Defumador e Cãmara de Cura.
 Hospital de Clínicas Veterinárias – HCV (prédio 12) – Sala de
Procedimentos, Sala de Técnicas Cirúrgicas, Sala do PréOperatório, Ambulatórios, Sala do Pós-Operatório, Sala de Plantões,
Lavanderia, Vestiário, Salas de Cirurgia, Sala de Esterilização,
Secretaria, Sala da Direção, Depósito de Gases, Sala do
Compressor, Sala de Emergência, Enfermagem, Gatil, Sala de Raio
X, Sala de Espera, Recepção, Farmácia, Sala de Residentes, Sala
de Plantonistas, Sala de Assistência, Sala de Anestesia e Área de
Acesso.
 Ambulatório Ceval / HCV (Prédio 03014 junto à Engenharia Industrial
Madeireira) – Área de Circulação de Animais, Recepção e Sala de
Atendimento.
 Canil de Internação e Isolamento (prédio 46) – treze box e sala de
higienização.
 Depósito do HCV (prédio 47) – duas salas de depósito.
 Pavilhão de Ovinos (prédio 49) – divisões internas sem alvenaria,
Baias, Depósito de Material e Sala de Alimentação.
 Pavilhão de Suínos – Baias, Sala de Permanência, Vestiário,
banheiro, Depósito de Ração, Laboratório de Sêmem, Laboratório de
Coleta de Sêmem e Composteira.
 Departamento de Clínicas Veterinárias (prédio 55) – quatro salas de
professores e secretaria.
 Departamento de Clínicas Veterinárias - anexo (prédio 72) –
Laboratório de Exames Clínicos, Sala de Estudos – Fitopeet
(Produtos Naturais na Veterinária), Sala de estudos – CLINEQ
(Clínica Médica de Equinos), Banheiros e Sala de Multimeios.
 Pavilhão de Grande Animais (prédio 57) – Cocheiras, Laboratórios,
banheiro, Despensa, Depósito, Sala do Médico Veterinário de
Equínos, Sala de Esterilização, Sala de Indução e recuperação e
Sala Cirúrgica de Equínos.
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 Pesquisa com coelhos e aves (prédio 76) – Secretaria, Box de
Coelhos Matrizes, Box de Aves (quatro), Sala de Experimentação,
Box de Coelhos Fêmeas, Box de Coelhos Machos, Depósito de
Rações de Coelhos e Depósito de Rações de Aves.
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1.8 - PROJETOS E PROGRAMAS
A Faculdade de Veterinária possui atualmente em andamento
aproximadamente 120 Projetos de Pesquisa, 20 Projetos Unificados
(contemplando atividades de extensão) e 40 Projetos de Ensino. Cabe salientar
que ao longo dos seus 50 anos de existência a FV sempre se destacou pelo
envolvimento de seus docentes, discentes e técnicos administrativos em todas
as etapas dos projetos, ou seja, na elaboração e condução quer sejam no
Ensino, na Pesquisa e na Extensão, ou contemplando duas ou até mesmo as
três áreas temáticas.

Projetos de Pesquisa
Título
Inovação Farmacêutica em Medicina Veterinária: desenvolvimento
farmacotécnico e ensaios clínicos
Avaliação clínica e zootécnica de bezerras suplementadas com
saccharomyces cerevisiae e metabólitos de fermentação de levedura
hidrolisada
Investigações etiológicas e epidemiológicas para enfermidades em
aves silvestres e ornamentais na região sul do Rio Grande do Sul RS
Novas abordagens para desenvolvimento de uma vacina para
leptospirose animal
Desenvolvimento de vacina recombinante contra a leptospirose
bovina
Fotes de contaminação e disseminação de Aeromonas spp. Durante
a produção de leite
Qualidade da água utilizada na sala de ordenha em assentamentos
do município de Candiota-RS e sua relação com a qualidade do leite
Efeitos da adição de extrato natural em diluente para
criopreservação de sêmen de mamíferos
Expressão de marcadores epiteliais e mesenquimais na gênese do
componente mesenquimal dos carcinomas complexos e
carcinossarcomas mamários caninos
Estudo retrospectivo e prospectivo das patologias hepáticas de cães
e gatos na região de influência do Laboratório Regional de
Diagnóstico da Faculdade de Veterinária da UFPel
Identificação de marcadores bioquímicos e proteínas de fase aguda
no líquido amniótico de éguas com placentite, no momento do parto
Micro-organismos patogênicos isolados de animais silvestres
recebidos em um núcleo de reabilitação
Apamina e melitina: potencial antimicrobiano e imunomodulador
Exostose Cartilaginosa Múltiplas: relato de casos
Ocorrência e Sazonalidade de parasitos causadores de verminoses
em equinos da raça Crioula, no sul do Rio Grande do Sul, Brasil.

Vigência
30/09/2018

30/09/2018

20/03/2019
02/06/2020
02/06/2020
01/06/2018
03/09/2019
02/04/2019

30/12/2019

02/06/2019
01/12/2018
30/06/2019
02/11/2018
15/06/2018
30/12/2018
18

Estudo soroepidemiologico de enfermidades de impacto econômico
na bovinocultura
Identificação de marcadores moleculares associados a
características reprodutivas em touros Hereford e Braford
Formação de biofilme por Vibrio parahaemolyticus isolados de
pescados e resistência a sanitizantes
Determinação do perfil de marcadores séricos em caninos com
carcinomas mamários e expressão de marcadores epiteliais e
mesenquimais nos componentes mesenquimais dos tumores mistos
de mama em caninos
Padronização da técnica de propagação de vã•rus em ovos
embrionados de codorna japonesa (Coturnix coturnix japônica)
Expressão gênica das células foliculares e do oviduto de fêmeas
suínas estimuladas com gonadotrofinas
Estudo reprodutivo retrospectivo e prospectivo e sua relação com o
desenvolvimento gestacional e período neonatal em criatórios de
equinos na região sul do Brasil
Qualidade microbiológica de linguiças suínas do tipo frescal
comercializadas na Região de Pelotas â€“ RS
Estudo transversal da leptospirose em equinos do município de
Pelotas/RS
Avaliação do estresse oxidativo da placenta de éguas no pós parto e
respectivos potros neonatos
Estudo transversal da leptospirose em bovinos de um distrito rural de
Pelotas/RS
Efeitos das radiações ultravioletas e Infravermelho na morfofisiologia
da célula espermática de suínos durante o armazenamento a baixas
temperaturas.
Criopreservação e identificação de proteínas do plasma seminal de
jundiá amazônico (Leiarius marmoratus).
Epidemiologia da Tuberculose Bovina nos Assentamentos da
Reforma Agrária no Rio Grande do Sul e Análise de Custo
Atuação da rota transdutor de sinal e ativador da transcrição 3
(STAT3) na regressão folicular em bovinos
Acompanhamento gestacional, obstétrico e neonatal na raça Crioula
Estudo epidemiológico da leptospirose humana em um distrito rural
de Pelotas/R
Controle da ovulação em bovinos e suínos.
Estudo retrospectivo e prospectivo das patologias do sistema
respiratório de cães e gatos na área de influência do Laboratório
Regional de Diagnóstico da Faculdade de veterinária da UFPel
Utilização de bacteriocinas em linguiça mista frescal ovina
Caracterização toxicológica e funcional do extrato aquoso de
LCEA206
Avaliação da síndrome de disfunção cognitiva em cães
Mensuração da interleucina-10 sérica de gatos com esporotricose
Ensaio clínico da atividade cicatricial de extrato vegetal para o
tratamento de lesões cutâneas em pequenos animais

30/11/2018
01/05/2018
31/07/2018

27/12/2019
31/07/2019
15/08/2019

02/12/2019
01/09/2018
31/12/2020
30/12/2018
31/12/2020

31/12/2018
11/11/2019
31/12/2019
22/12/2018
31/12/2020
01/03/2020
20/04/2019

04/02/2019
31/12/2018
10/08/2018
31/12/2018
04/04/2018
18/10/2018
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Prevalência de Gasterofilose em potros no Hospital de Clínicas
Veterinária da UFPel
Métodos adjuvantes na manutenção da temperatura corporal em
cães na rotina cirúrgica
Prevalência e fatores de risco associados a Leptospira interrogans
em propriedades leiteiras do sul do Rio Grande do Sul
Prevalência e fatores de risco associados Ã infecção por Leptospira
interrogans em bovinos leiteiros criados em assentamentos de
reforma agrária localizados no Rio Grande do Sul, Brasil
Função dos fatores oocitários no ambiente folicular e ovulação em
espécie monovular.
Frequência e variações genéticas de neoplasmas diagnosticados em
animais domésticos entre 2000-2015 na região sul do Rio Grande do
Sul.
Doenças do Sistema Nervoso Central de caninos (Canis lupus
familiaris) e felinos (Felis catus)
Validação de método alternativo para castração de cordeiros com
foco no bem estar animal
Avaliação da atividade antimicrobiana e antioxidante de óleos
essenciais de Allium sativum (alho), Origanum vulgare (orégano) e
Ocimum basilicum (mangericão) e sua aplicação em embutido
cárneo
Efeitos da indução de HSP70, através de GGA, no espermatozoide
de camundongos e qualidade seminal durante o processo de
refrigeração do sêmen
Identificação de Parasitos em Peixes de Água Doce e Salgada na
Região de Pelotas - RS
Caracterização de cepas de Moraxella sp. Isoladas de surtos de
Ceratoconjuntivite Infecciosa Bovina no Rio Grande do Sul
Modulação gênica, endócrina e celular em vacas submetidas Ã
prolongada exposição a estrógeno
Avaliação de formulações na cicatrização cutânea em modelo
experimental
Infecção experimental de camundongos com herpesvírus felino tipo 1
e avaliação do potencial terapêutico de diferentes compostos
antivirais
Potencial terapêutico de fitoterápicos no tratamento da otite externa
Inseminação intrafolicular em bovinos
Avaliação do potencial infeccioso da zoonose parasitária fasciolose
produzido por Fasciola hepática na Zona de influência da UFPel
Avaliação do uso de fármacos em animais de companhia sem
orientação profissional
Desacoplamento mitocondrial e estresse oxidativo: Influência sobre
espermatozoides suínos armazenados a baixas temperaturas
Estudo da presença do alelo mutante MDR1 na raça Ovelheiro
Gaúcho e sua contribuição para a Medicina Veterinária
Perfil clínico, cirúrgico, ultrassonográfico e enzimático renal de cães
naturalmente parasitados por Dioctophyma renale.
Ocorrência de parasitos com potencial zoonótico em praças públicas

01/03/2019
01/05/2018
31/07/2019

01/08/2019
17/09/2018

04/02/2019
31/12/2018
30/07/2019

31/08/2018

30/08/2019
03/10/2020
01/10/2018
30/10/2018
24/03/2018

30/11/2018
14/06/2019
26/04/2019
30/12/2018
28/02/2018
31/12/2018
28/02/2018
31/12/2018
01/11/2020
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de municípios da região sul do Rio Grande do Sul-Brasil
Avaliação toxicológica do extrato vegetal LCEO302
Zoonoses de importância em Saúde pública: Percepção dos tutores
de animais de companhia sobre o tema
Métodos minimamente invasivos para castração de machos bovinos:
Impactos sobre o bem estar e produtividade dos animais
Utilização de dispositivo intravaginal impregnado com acetato de
medroxiprogesterona em leitoas
Avaliação de glicose e insulina em éguas prenhes com diferentes
escores corporais e comparação com a morfometria do potro recémnascido
Qualidade microbiológica de filés de peixe comercializados em
estabelecimentos da cidade de Pelotas â€“ RS
Medidas morfométricas em éguas gestantes e sua relação com
diferentes métodos de pesagem e perfil energético
Influência da obesidade materna em éguas gestantes sobre
características metabólicas, morfométricas e comportamentais dos
potros
Indução da lactação em fêmeas bovinas: avaliação do perfil
endócrino e de marcadores de resposta inflamatória
Caracterização química, fenotípica e atividade antimicrobiana de
extrato de Psidium cattleyanum e Eugenia uniflora L em isolados de
produtos cárneos
Qualidade microbiológica do processamento de pescados:
identificação e caracterização fenotípica e genotípica de patógenos
Uso de imunomodulador na prevenção de doenças respiratórias em
bezerras leiteiras
Vacinas de mucosa contra o Herpesvirus bovino: desenvolvimento e
avaliação de diferentes formulações
Efeito da formação de biofilme por Staphylococcus coagulase
positiva isolados de queijo mussarela elaborado com leite de búfala
sobre a sensibilidade a sanitizantes
Utilização de óleos essenciais no controle de Vibrio
parahaemolyticus, Staphylococcus aureus e Salmonella spp. em filés
de Mugil platanus
Estudo da patogenia da intoxicação por Ramaria flavo-brunnescens
em ovinos
Avaliação da resposta inflamatória de potros neonatos nascidos de
éguas com placentite ascendente através da mensuração das
proteínas de fase aguda
Identificação de espécies de enterococcus isoladas de leite bovino
oriundo de municípios da região sul do RS através de análise
fenotípica e genotípica
Similaridade entre cepas de micro-organismos patogênicos isolados
em leitarias e de aves silvestres e micromamíferos capturados
nestes estabelecimentos
Desgaste físico de equinos da raça crioula durante a competição
freio de ouro
Avaliação do potencial antiviral de substâncias de origem sintética da

30/08/2018
11/12/2017
15/03/2019
28/03/2019

28/02/2019
24/04/2020
01/09/2018

21/05/2018
30/08/2018

05/06/2018
30/04/2018
15/10/2018
31/10/2020

31/08/2018

31/08/2018
31/07/2018

02/05/2021

20/12/2018

31/12/2019
20/12/2018
23/11/2018
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classe das tiazolidinonas
Isolamento e Caracterização de Células-tronco Mesenquimais
Provenientes do Tecido Córion-coronário de Equinos
20/12/2018
Herpesvírus equino: isolamento, caracterização molecular de amostras de campo
e desenvolvimento de um teste sorológico a partir de antígeno recombinante
Herpesvírus equino: isolamento, caracterização molecular de
amostras de campo e desenvolvimento de um teste sorológico a
partir de antígeno recombinante
18/12/2020
Desenvolvimento morfológico do casco de potros da Raça Crioula
mantidos em sistema extensivo de criação
20/12/2018
Verminose equina: Situação da resistência aos anti-helmínticos
20/10/2019
Divergência fenotípica entre éguas crioulas das linhagens de éguas
de invernada, chilenas e argentina tradicional e• para características
morfológicas
17/04/2018
Testes com modelos alternativos na avaliação de toxicidade de
extratos vegetais
20/12/2019
Determinação da atividade antimicrobiana, antineoplásica e
toxicidade de extratos vegetais
31/12/2018
Padronização da técnica de clivagem de neoplasmas mamários em
animais
05/06/2020
Eficácia de extratos vegetais sobre parasitos de animais de
companhia
20/12/2019
Avaliação do teste de álcool etílico no leite de vacas expostas Ã s
condições de risco de desenvolvimento de cetose.
10/09/2019
Quantificação de neutrófilos após a aplicação de imunoestimulante
Pegfilgrastim em bovinos submetidos a desafio com
lipopolissacarídeos de echerichia coli (LPS).
10/09/2019
Atividade assistida por animais: os efeitos para os humanos e cães
terapeutas
08/12/2018
Efeito do butafosfan no metabolismo celular, qualidade oocitária e
desenvolvimento embrionário
30/09/2018
Investigação da Presença de Paracoccidioides spp. Em diferentes
mesorregiões do Rio Grande do Sul
31/12/2018
Avaliação molecular e fenotípica de fungos de importância médica e
veterinária e sua suscetibilidade a diferentes amostras de óleo
essencial de Origanum vulgare L.
31/12/2018
Avaliação anatomopatológica de medula óssea em cães com
insuficiência renal crônica
04/12/2020
Avaliação de alterações extra-renais causadas por Dioctophyme
renale em pequenos animais
04/12/2020
Causas de abortos, natimortos e mortalidade de neonatos em cães e
gatos.
29/05/2020
Valor Preditivo da mensuração de Proteinas de Fase Aguda na rotina
clinica de equinos
31/12/2019
Avaliação das alterações glomérulo-tubulares em cães com
neoplasias
29/08/2018
Capacitação sobre zoonoses para integrantes de Equipes Estratégia
Saúde da Família que atuam em Unidades Básicas de Saúde da
zona rural do município de Pelotas, Rio Grande do Sul
01/03/2018
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Isolamento de bactérias patogênicas de animais domésticos e
silvestres de propriedades pluriativas e comparação dos perfis
moleculares dos isolados
Avaliação do teste Platelia Aspergillus para diagnóstico da
aspergilose em pinguins e interferência da contaminação ambiental
Prospecção de plantas da família lamiaceae para o tratamento e
controle da esporotricose
Avaliação de um criopolímero a base de n-vinilcaprolactama no
congelamento de sêmen suíno
Identificação das enfermidades de animais silvestres na região sul do
Rio Grande do Sul e sua importância para o controle de zoonoses e
manutenção da saúde pública
Caracterização fenotípica de cepas de Yersinia enterocolitica
isoladas de alimentos de origem animal e outras fontes relacionadas
Isolamento de Vibrio vulnificus de pescados do estuário da Lagoa
dos patos e teste de formação de biofilme e resistência a
sanitizantes dos isolados
Avaliação anatomopatológica e imunohistoquímica de neoplasmas
do trato gastrointestinal em caninos entre 2001 e 2016 â€“ sovet
ufpel
Prejuízos econômicos causados por condenação de fígados de
bovinos parasitados por Fasciola hepatica na região Sul do Rio
Grande do Sul
Avaliação da resposta clínica e metabólica de potros neonatos
nascidos de éguas com placentite ascendente submetidas a
diferentes tratamentos hormonais
Perfil de sensibilidade, determinação da concentração inibitória
mínima de sanitizantes e formação de biofilme de Staphylococcus
spp. Isolados durante a ordenha
Contaminação de praças de recreação em escolas de educação
infantil por ovos e larvas de helmintos com potencial zoonótico.
Avaliação microbiológica de charque comercializado no sul do Rio
Grande do Sul.
Enfermidades de caráter zoonótico em equinos: percepção do
conhecimento dos proprietários
Avaliação do Colostro de éguas
Avaliação do efeito da hormonioterapia em éguas com placentite
através da identificação de receptores na placenta e grau de
perfusão sanguínea uterina e sua relação com a viabilidade do
neonato
Conhecimento sobre zoonoses entre alunos e professores do ensino
fundamental da cidade de Pelotas - RS

31/12/2018
31/12/2018
31/12/2018
17/12/2018

29/11/2019
31/07/2019

01/08/2019

31/12/2018

31/07/2018

02/09/2020

31/08/2019
30/08/2018
23/08/2019
05/09/2018
11/09/2019

01/03/2018
30/10/2018

23

Projetos Unificados:
Título
Vigência
Laboratório Regional de Diagnóstico
2019
Atendimento no Hospital de Clínicas Veterinária para Treinamento em
Serviço e Formação de Recursos Humanos
2018
Atendimento no Hospital de Clínicas Veterinária de animais
provenientes das prefeituras da região para Treinamento em Serviço e
Formação de Recursos Humanos
2018
Atendimento no Hospital de Clínicas Veterinária de animais oriundos
do recolhimento em via pública por parte da Polícia Rodoviária Federal
e Empresa Concessionária de Rodovias do Sul s/a
2018
Atualização em técnicas utilizadas na análise de alimentos
2018
Ação contra o câncer em animais
2018
Assessoria técnica em enfermidades parasitárias, em propriedades
rurais no Rio Grande do Sul
2020
Capacitação técnica em Ciência e Tecnologia de produtos de origem
animal
2018
Castração em cães e gatos
2020
Monitoramento da qualidade da água em propriedades leiteiras na
região sul do Estado do Rio Grande do Sul
2020
Laboratório de Virologia e Imunologia Veterinária
2020
Diagnóstico e Controle de Doenças Infecciosas dos Animais em
Municípios da Zona Sul do Rio Grande do Sul
2019
Alerta da Dioctofimatose para as Unidades Básica de Saúde de
Pelotas através do convênio com a prefeitura e o grupo PRODIC
2019
Uso da rede municipal de ensino para divulgação da doença
dioctofimatose (verme gigante do rim) na cidade de Pelotas RS
2019
Assessoria técnica em saúde na produção leiteira de base
agroecológica em assentamentos da reforma agrária na região sul do
Brasil
2018
Terapia: Animais como auxiliares na reabilitação de pessoas com
necessidades especiais
2020
Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão em Clínica de Pequenos
Animais
2020
Medicina Veterinária na Promoção da Saúde Humana e Animal: Ações
em comunidades Carentes como enfrentamento da Desigualdade
Social
2018
Ações com foco em Medicina Veterinária no Sistema Único de Saúde
em Pelotas
2018
Manejo de ordenha e qualidade do leite em propriedades do sul do Rio
Grande do Sul
2020
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Projetos de Ensino:
Título
Aprendendo e Ensinando Doenças Parasitárias
Atuando em ciência e tecnologia de produtos de origem animal

Vigência
2019
2019
2019

Capão Selvagem
2019
Ciclo de debates em alimentos
2019
Clinica de Ruminantes no Facebook
2019
Clinica Médica de Pequenos Animais I e II
2019
ClinPet-Grupo de Ensino em Clínica de Pequenos Animais
2019
Controle reprodutivo em equinos
Dermatovet: Grupo de Estudos em dermatologia veterinária.
Desafios do processo seletivo
Elaboração de material complementar para as disciplinas de patologia
geral e especial veterinária
Elaboração de um Manual de Boas Práticas para a Indústria
Pesqueira
Ensino da imunologia
Estratégias Aplicadas ao Ensino de Doenças Parasitárias dos Animais
Domésticos e Silvestres
GEPET - Grupo de Estudos em Animais de Companhia
Grupo de Estudo do SOVET - Versão 2017
Grupo de Estudos Avançados em Oncologia Veterinária
Grupo de Estudos em Anestesiologia Animal
Grupo de Estudos em Clínica Médica de Equinos - ClinEq
Grupo de estudos em Criação e manejo de cães.
Grupo de estudos em enfermidades parasitárias
Grupo de Estudos sobre Direitos dos Animais e Ecologia
Grupo de estudos sobre virologia e imunologia animal
Horto de plantas biaotivas na perspectiva do ensino em saúde coletiva
no curso de Medicina Veterinária
II Turma Especial do Curso de Graduação em Medicina Veterinária
II Turma Especial do Curso de Graduação em Medicina Veterinária
Laboratório de estudos dirigidos à cirurgia
Medicina de Felinos e Terapias Naturais: Complementação do Ensino
aos discentes de Medicina Veterinária

2018
2018
2018
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2018
2018
2018
2018
2018
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Métodos Complementares de Diagnóstico por Imagem na Clínica de
Ruminantes
Monitoria em Anestesiologia Animal
Monitoria em Clínica Médica de Grandes Animais II
Monitoria em Radiologia Veterinária
Ortopedia em equinos
Pet Terapia: atividade, educação e terapia mediada por animais
Práticas em Extensão Rural nos assentamentos da Região Sul
Produção de recursos didáticos alternativos para o curso de Medicina
Veterinária
Projeto de criação da Polivet Jr.
Projeto Pecuário
Semana de Inovação e Tecnologias aplicadas à Pecuária
Site sobre Bem-estar Animal
Site sobre Comportamento Felino
Site sobre Epidemiologia Veterinária
Terapêutica veterinária
Vídeo Aula de Clinica de Grandes Animais II

2019
2018
2019
2019
2018
2019
2019
2019
2018
2019
2019
2018
2018
2018
2019
2019
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2 - MEDIDAS PROPOSITIVAS BIÊNIO 2019-2020

2.1 MÉTODOS EMPREGADOS
Na sequência, já objetivando a segunda parte do plano de
desenvolvimento da Unidade , a parte propositiva, a comissão estabeleceu as
cinco grandes áreas temáticas e estratégicas de atuação da Faculdade de
Veterinária: 1. Infraestrutura; 2. Ensino de Graduação; 3. Pesquisa, PósGraduação e Inovação; 4. Extensão; 5. Gestão de Pessoas.
Inicialmente foi realizada uma discussão entre os integrantes da
comissão listando todos os fatores, variáveis e aspectos a serem considerados
em cada uma das cinco áreas temáticas definidas previamente. A partir deste
momento elaborou-se um instrumento de consulta à comunidade acadêmica:
servidores docentes e técnico-administrativos, e discentes de graduação e pósgraduação.
Desta forma a comunidade foi estimulada a se manifestar acerca do
NÍVEL DE PRIORIDADE assinalando numa escala de 1 a 5 de forma crescente
máxima prioridade (5) e menor prioridade (1). Além disso, em cada área
estratégica, os respondentes tinham oportunidade de sugerir mais ações que
porventura a comissão não tivesse listado no instrumento de pesquisa.
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2.2 AÇÕES, ATORES, METAS E INDICADORES

Conforme a análise e discussão das respostas do instrumento utilizado a
comissão sistematizou todas as ações propostas pela comunidade que são
apresentadas abaixo em ordem de prioridade dentro das cinco áreas temáticas
previamente estabelecidas.

2.2A) ENSINO
1 - Atualização Curricular:
- Ação: Atualizar a estrutura curricular do curso de medicina veterinária
adequando a nova legislação da educação e as novas demandas da profissão.
- Meta: até dezembro de 2020 introduzir as disciplinas de animais silvestres e
anestesiologia, e a curricularização da extensão.
- Atores: NDE, Colegiado de Curso
-Indicadores: quantidades de metas cumpridas.
2 – Estudo sobre Evasão e Reprovação:
-Ação: Compilar, tabular e produzir um diagnóstico dos dados de indicadores
sobre evasão e reprovação no curso de medicina veterinária.
-Meta: até dezembro de 2020 realizar a análise dos dados e a produção de um
relatório.
- Atores: NDE, Colegiado de Curso
-Indicadores: um relatório produzido.

3- Atualização Pedagógica do Corpo Docente:
-Ação: promover atividades de formação pedagógica para os docentes da FV;
estimular a participação dos docentes em cursos e atividades promovidas pela
universidade e fora dela; inserção no Grupo de Interlocução Pedagógica (GIPUFPel).
-Meta: até dezembro de 2020 50% dos docentes terem participado de alguma
atividade de formação.
- Atores: Direção, Colegiado de Curso, PRE, GIP e todos os docentes da FV.
-Indicadores: número de docentes atingidos; número de formações realizadas;
participação dos representantes da FV no GIP.
28

4- Previsão para Novos projetos de TEMV:
-Ação: discutir com a administração central da UFPel novos projetos de TEMV
-Meta: até dezembro de 2020
- Atores: Direção, Colegiado de Curso, PRE, Gabinete do Reitor.

2.2B) INFRAESTRUTURA
1- Melhoria da Acessibilidade em Todas as Áreas da FV (Vertical,
horizontal, banheiros e em torno):
-Ação: discutir com a administração central a alocação de recursos para obras
de acessibilidade nas áreas de responsabilidade da FV.
-Meta: até dezembro de 2020 adequar as estruturas da FV dentro das
legislações que regem as questões de acessibilidade.
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas.

2-Adequação/Criação de Espaço de Convivência;
-Ação: discutir com a administração central a alocação de recursos para obras
relacionadas

a

criação

de

espaços

de

convivência

nas

áreas

de

responsabilidade da FV.
-Meta: até dezembro de 2020 adequar estruturas da FV para espaços de
convivência.
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas.
3 – Conclusão de Obras Inacabadas e Emergenciais:
-Ação: discutir com a administração central a alocação de recursos para
finalizar as obras inacabadas: rede elétrica e hidráulica do HCV, reformas
emergenciais do CEVAL, obras no setor de patologia e inspeção, reparo das
áreas de manejo de animais no HCV, conclusão da lavanderia do HCV,
construção do solário para pequenos animais e readequação da área de Pet
Terapia, construção da guarita para os guardas no HCV, almoxarifado para
produtos hospitalares, construção de um gatil, construção de área de clínica e
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internação para animais silvestres, reforma e adequação de área para conforto
e alimentação para servidores do HCV.
-Meta: até dezembro de 2020 adequar estruturas da FV .
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas.
4 – Adequação de Áreas de Circulação da FV:
-Ação: discutir com a administração central a alocação de recursos para
ampliação

de

estacionamento,

incluindo

vagas

para

portadores

de

necessidades especiais, sinalização dos prédios e construção de via de acesso
aos prédios 34 e 42 .
-Meta: até dezembro de 2020 adequar estruturas da FV .
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas.
5 – Adequação de Salas de Aula:
-Ação: adequação das salas de aula teóricas e práticas do prédio 1, HCV e
DCV.
-Meta: até dezembro de 2020 adequar estruturas das salas de aula da FV .
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas.

6 - Qualificação dos banheiros das áreas da FV:
-Ação:

adequação

dos

banheiros

de uso

comum

dos

prédios

sob

responsabilidade da FV;
-Meta: até dezembro de 2020 adequar estruturas dos banheiros da FV .
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas.

7 - Melhoria na Rede de Internet e Qualificação do Laboratório de
Informática (LIG-FV):
-Ação: adequação dos do alcance e disponibilidade da rede de internet dos
prédios sob responsabilidade da FV; aquisição de novos computadores para o
LIG-FV.
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-Meta: cabeamento e rede wirelles em todas as áreas da FV até dezembro de
2020 da FV, aquisição de 5 computadores para o LIG.
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de obras realizadas/computadores adquiridos.

8- Implantação do PPCI:
-Ação: Implantação do PPCI nos prédios sob responsabilidade da FV.
-Meta: 100% dos prédios sob responsabilidade da FV até dezembro de 2020.
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: número de prédios com PPCI concluído.
9 – Novo HCV:
-Ação: elaboração das plantas visando a construção do novo HCV;
-Meta: produção das plantas até dezembro de 2020.
- Atores: Direção da FV, Direção do HCV, Proplan e PRA.
-Indicadores: plantas produzidas.

2.2C) PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO
1 – Busca do Conceito 6 da Capes para o Programa de Pós-Graduação em
Veterinária:
-Ação: adoção de medidas que fomentem a melhoria dos indicadores de
avaliação da Capes para obtenção do conceito 6;
-Meta: aumento da internacionalização, interação com outros programas da
UFPel e externos, inserção de novos docentes, estímulo a inovação e obtenção
de patentes, captação de recursos e parcerias com a iniciativa privada até
dezembro de 2020.
- Atores: Programa de Pós-Graduação, PRPPGI e comunidade externa.
-Indicadores: obtenção do conceito 6.
2 – Política de Reparo e Manutenção Preventiva de Equipamentos:
-Ação: adoção de medidas que possibilitem o reparo dos aparelhos utilizados
pelos pesquisadores;
-Meta: reparo e manutenção possíveis até dezembro de 2020.
- Atores: Programa de Pós-Graduação, PRPPGI, Direção, Proplan.
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-Indicadores: número de equipamentos consertados e revisados.

3

–

Adoção

de

Políticas

de

Cotas

para

Servidores

Técnicos

Administrativos em Educação:
-Ação: criação de políticas de cotas;
-Meta: normatização e implementação até dezembro de 2020.
- Atores: Programa de Pós-Graduação, PRPPGI, PROGEP e Direção.
-Indicadores: implementação da política de cotas.

2.2D) GESTÃO DE PESSOAS
1- Aumento do número de TAEs:
-Ação: atuação junto a Progep para a ampliação de TAEs;
-Meta: até dezembro de 2020, 05 TAEs/NS, 02 TAEs/NM/Técnico de
Laboratório; 02 TAEs/NM/Assistente Administrativo;
- Atores: PROGEP, Direção e Direção do HCV.
-Indicadores: Número de TAEs contratados.

2 - Capacitação para TAEs:
-Ação: promover atividades de formação para os TAEs da FV.
-Meta: até dezembro de 2020 50% dos TAEs terem participado de alguma
atividade de formação.
- Atores: Direção, Progep e todos os TAEs da FV.
-Indicadores: número de TAEs atingidos; número de formações realizadas.

3- Criação de Creche no Campus Capão do Leão:
-Ação: articular a criação de uma creche no Campus Capão do Leão;
-Meta: criação de uma creche no Campus Capão do Leão até dezembro de
2020.
- Atores: Direções das Unidades do Campus Capão do Leão, Proplan e
Progep.
-Indicadores: criação da creche.
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4- Apoio Psicológico para a Comunidade Acadêmica:
-Ação: articular a ampliação do atendimento psicológico para a comunidade
acadêmica da FV;
-Meta: ampliar o atendimento psicológico e ocupacional até dezembro de 2020.
-Atores: Direções das Unidades do Campus Capão do Leão, UBS/Capão do
Leão. PRAE e Progep.

2.2E) EXTENSÃO
1-Estimulo e Ampliação das Atividades de Extensão da FV:
-Ação: propiciar a integração dos grupos de extensão para criação de novos
programas, estímulo aos novos projetos, reorganização da comissão de
extensão, estímulo a integração dos TAEs nos grupos de extensão.
-Meta: ampliar o número de projetos e programas de extensão da FV até
dezembro de 2020.
-Atores: Direção, Direção do HCV, Servidores Docentes e TAEs da FV.
-Indicadores: número de projetos, número de programas e número de
servidores envolvidos.
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