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APRESENTAÇÃO 

Este Projeto expressa a prática pedagógica do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, que se comprometerá com a formação de profissionais capazes e em 

consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) Resolução CNE/CES 1 de 18 de 

fevereiro de 2003, que preconizam que o egresso do curso deverá ter: formação generalista, humanista, 

crítica e reflexiva, além de estar apto a compreender e traduzir as necessidades de indivíduos, grupos 

sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício profissional, e está em 

consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é o resultado da construção coletiva produzida em 2018 

durante encontros, oficinas, seminários com a participação de docentes. Está fundamentado nos 

pressupostos de flexibilidade, interdisciplinaridade, contextualização e atualização permanente. 

Além disso, objetiva que os profissionais da Medicina Veterinária formados pela Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá estejam inseridos socialmente, com aptidão para trabalhar, tanto no âmbito 

público como no privado, em clínicas e hospitais veterinários, em estabelecimentos que processam 

produtos de origem animal, em fazendas e estabelecimentos agroindustriais, em defesa sanitária animal 

e em saúde pública, nas esferas municipal, estadual e federal, em indústrias de fármacos e em produtos 

biológicos de uso veterinário, em instituições de ensino, centros de pesquisas e no desenvolvimento de 

biotecnologias. Contempla a ampliação do elenco de disciplinas optativas em atendimento às políticas 

educacionais, a atualização constante das ementas e bibliografia das disciplinas em geral, e 

diversificação das estratégias de avaliação discente.  

Nesta perspectiva, o PPC de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

valorizará diferentes dimensões do processo de construção do conhecimento, a maior aproximação 

profissional entre docentes e discentes, integração com a comunidade e, consequentemente, uma maior 

sintonia com a Missão e a Visão da Faculdade, em consonância com os objetivos do curso de Medicina 

Veterinária. 

A criação do PPC foi realizada por professores do Núcleo Docente Estruturante e Docentes, 

abrangendo adequações da matriz curricular para o sistema de crédito, que será implantada após sua 

autorização pelo Ministério da Educação, de forma a atender as inovações do ensino e perfil do egresso 

para a sociedade contemporânea.  

Coordenação e Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR (IES) 
 

I. Mantenedora: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA (FUSVE) 
 

II. Base legal da mantenedora 

 
Município - Sede: Vassouras 

Estado: Rio de Janeiro 

Região: Centro Sul Fluminense 

C.G.C/C.F. nº 32.410.037/0001- 84 

Endereço: Praça Martinho Nóbrega, 40 - Centro - Vassouras, Rio de Janeiro 

CEP: 27700-000 

Telefone: (24) 2471-8200  Tel/fax (24) 2471-1287 

Dependência Administrativa: Particular 

Presidente: Engenheiro Dr. Marco Antônio Vaz Capute 

Endereço eletrônico: www.universidadedevassouras.edu.br 

E-mail: sec.presidencia@universidadedevassouras.edu.br 

 

Instituída a 29 de janeiro de 1967, declarada de Utilidade Pública pelo Decreto Federal nº 68.769, 

de 17 de junho de 1971 e reconhecida como entidade de fins filantrópicos por certificado do 

Conselho Nacional de Serviço Social, de 8 de janeiro de 1975. 

 

III. Nome da IES (Mantida): FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ 

 

 

IV. Base legal da IES 

 

Denominação de autorização: Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

Município - Sede: Maricá 

Estado: Rio de Janeiro 

Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro 

Processo: 201802544 - CREDENCIAMENTO DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE 

MARICÁ. 

CÓDIGO 22917, 

 

Endereço: Avenida Governador Roberto Silveira, 437.Flamengo. CEP: 24900-000 

Tel: (21) 3731-2977 / (21) 3731-2475 / (21) 3731-2693 

E-mail: direcao.geral@faculdadedemarica.com.br 

Home Page: www.faculdadedemarica.com.br 
 

Instituição privada, sem fins lucrativos, criada em agosto de 2017 pela Fundação Educacional 

Severino Sombra (FUSVE), em seu plano de expansão. 

 

 

http://www.universidadedevassouras.edu.br/
mailto:sec.presidencia@universidadedevassouras.edu.br
mailto:direcao.geral@faculdadedemarica.com.br
http://www.faculdadedemarica.com.br/
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V. Perfil e Missão da IES 

Embora a Cidade de Maricá possua localização geográfica privilegiada, a mesma não possui, até 

o presente momento, nenhuma Instituição de Ensino Superior (IES) privada.   

Pensando nisso, a Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE), que dá origem à Faculdade 

de Maricá, em seu plano de expansão, criou em agosto de 2017 a nova mantida, a saber: Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá. 

Sua Filosofia afirma a Educação como um verdadeiro instrumento de mudança, que permite ao 

ser humano realizar-se em sua plenitude. A FUSVE vê no Ensino o meio mais eficaz de direcionar o 

homem rumo às conquistas científicas e tecnológicas. O binômio Ensino X Aprendizagem, é a essência 

do seu Projeto Educacional e, no padrão de qualidade, assenta a sua Filosofia. Tendo o Ensino, a 

Pesquisa e a Extensão como suportes do seu Processo Educacional, no mais amplo sentido, a FUSVE 

adota uma política onde estes fatores estarão presentes permanentemente em nas atividades de suas 

Mantidas. Seus esforços se concentram no sentido do aproveitamento racional dos Recursos Humanos, 

Financeiros e Materiais, de forma a proporcionar maior eficácia nas atividades, atualização dos 

conhecimentos e desenvolvimento de um processo institucional harmônico, que atenda a plena 

realização do homem. 

A escolha de Maricá obedeceu a minucioso estudo, que levou em conta os fatores mais relevantes 

para a seleção de local destinado a uma Faculdade, tais como: IDH, PIB per capta e demanda social 

por mão de obra qualificada (do município e cidades do entorno) e, principalmente, por sua localização 

próxima à capital do Estado e à Região dos Lagos, destacando-se por ser uma cidade bastante 

acessível.   

 O pequeno tempo gasto em viagem de automóvel para o Rio de Janeiro (capital), bem como a 

excelente qualidade de vida que a cidade oferece, facilitam o recrutamento de professores oriundos da 

capital do estado. Este fato, também, foi devidamente considerado no planejamento que conduziu à 

escolha da tranquila e histórica localidade de Maricá, para nela se criar a Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá.   

Como lugar privilegiado do saber, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá buscará 

constantemente a integração direta com a Comunidade Maricaense e entorno, através da 

Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, prestando um verdadeiro serviço à população, 

numa relação de troca e confronto de saber, numa forma de comunicação entre a Faculdade de Maricá 

e o meio. Assim, a Faculdade terá um contato direto com os municípios circunvizinhos, levando a 
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prestação de serviços e orientações educativas, através dos professores e acadêmicos, além de expandir 

e reforçar a Missão originária da FUSVE. 

A proposta para a implantação da Faculdade com cursos de Enfermagem, Medicina e Medicina 

Veterinária em Maricá tem como objetivo principal a transformação deste município em um PÓLO 

REGIONAL DE ATENÇÃO A SAÚDE. A expansão na prestação dos serviços na área da saúde será 

reflexo direto da implantação de novos cursos na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

A integração entre Secretaria Municipal de Saúde, Conselho Municipal de Saúde e a Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá será fortalecida e terá como resultado um aprofundamento da 

integração ensino-serviço, bem como a aquisição e troca de conhecimentos entre profissionais, 

docentes e discentes, estimulando a inovação e qualificação na prestação do serviço à população do 

município e região. 

Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo pactuado, articulado e integrado de 

estudantes e professores dos cursos de formação em Enfermagem e Medicina com profissionais que 

compõem as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se aí os gestores, cuja finalidade é a qualidade 

de atenção à saúde individual e coletiva, a excelência da formação profissional e o 

desenvolvimento/satisfação dos profissionais dos serviços. 

Destaca-se que o Município de Vassouras, onde se localiza a sede da Mantenedora, tornou-se na 

região, referência na área de saúde através de seu Hospital Universitário em várias especialidades 

médicas, para diagnóstico, terapias e intervenções de média e alta complexidade.  

A FUSVE contribui decisivamente para a melhoria de qualidade dos profissionais da região e 

para o desenvolvimento do setor de atendimento à saúde, além de estar presente na maioria das 

unidades de saúde da região, participando direta ou indiretamente do serviço com a presença de 

docentes e discentes. 

Levando-se em conta que a inserção se refere diretamente à forma pela qual uma instituição 

relaciona-se com a comunidade de entorno e por sua habilidade em buscar alternativas para a melhoria 

da qualidade de vida da população, sabemos que como Instituição de Ensino, nossas ações serão 

pautadas e desenvolvidas através do ensino, da pesquisa e/ou da extensão. 

Para atingir a sua missão e objetivos gerais, bem como estar cada vez mais inserida na região, a 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, em sua criação, fixa as seguintes metas institucionais: 

a) Transformar o município de Maricá em um polo regional de atenção à saúde com amplo 

desenvolvimento e qualificação da rede de atenção em saúde; 
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b) Desenvolver programas permanentes de extensão, voltados à população e à formação do 

município de Maricá e do estado do Rio de Janeiro; 

c) Estimular criação de grupos de pesquisa, que desenvolvam projetos direcionados às 

demandas regionais; 

d) Zelar pela qualidade do ensino, adotando ações acadêmicas que mesclem metodologias 

consagradas com práticas inovadoras. 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, na sua concepção reproduz o modelo de Missão e 

a Visão de sua Mantenedora, que são, respectivamente: 

“Promover a formação integral do ser humano e sua capacitação ao 

exercício profissional, através do ensino, da pesquisa e da extensão, 

incentivando o aprendizado contínuo para o desenvolvimento nacional, 

do Estado do Rio de Janeiro e em particular de sua área de atuação”. 

& 

“Produzir, socializar e aplicar o conhecimento nos diversos campos 

do saber, através do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo para 

o desenvolvimento social e econômico do País e especialmente do Estado 

do Rio de Janeiro, formando profissionais capazes de contribuir na 

construção da justiça social e da democracia”. 

 

VI. Dados Socioeconômicos e socioambientais da região no entorno à Maricá 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá está sediada no município de Maricá, um 

município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, Brasil. Localiza-

se a 22º55'10" de latitude sul, 42º49'07" de longitude oeste, a 5 metros de altitude. 

Maricá é rodeada por maciços costeiros, tendo como serras principais, Calaboca, Mato Grosso 

(onde se localiza o ponto mais alto do Município – o Pico da Lagoinha, com 890 metros), Lagarto, 

Silvado, Espraiado e Tiririca. 

O município apresenta um grande complexo lagunar que contempla as lagoas de Maricá, Barra 

de Maricá, do Padre, Guarapina, Jacaroá, Araçatiba, Boqueirão e Jaconé, além dos canais de Ponta 

Negra e de Itaipuaçu que ligam as lagoas ao mar. Também é conhecida por suas praias oceânicas, 

dentre as quais se destacam as praias de Jaconé, Ponta Negra, Barra de Maricá, do Francês e Itaipuaçu. 
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A topografia peculiar cria um ambiente propício à prática de esportes como voo livre, trekking e 

mountain bike, entre outros. 

A Serra da Tiririca, entre Maricá e Niterói, é um parque estadual com um valioso trecho de 

mata atlântica. 

A Área de Proteção Ambiental Estadual de Maricá é uma área tipicamente de restinga, 

localizada na costa do município. É formada pela antiga fazenda São Bento da Lagoa, a Ponta do 

Fundão e a Ilha Cardosa. Abriga a Comunidade Pesqueira tradicional de Zacarias, presente na área 

desde o século XVIII, sítios arqueológicos e o complexo ecossistema de restinga. 

A colônia Maricá começou a ser povoada no início do século XVI, por causa da necessidade da 

Coroa Portuguesa em defender o litoral de ataques dos corsários franceses. Entre 1574 e 1830 as terras 

são doadas aos colonizadores portugueses, divididas em sesmarias. 

O primeiro centro efetivo de população, fundada pelos beneditinos em 1635 surge junto à 

Fazenda de São Bento (São José do Imbassaí), onde é construída a primeira capela dedicada à Nossa 

Senhora do Amparo. 

Em 1814, passa a se chamar Vila de Santa Maria de Maricá em homenagem à rainha D. Maria 

I de Portugal. Reconhecida, torna-se independente e tem seu desenvolvimento acelerado. Em 1889, o 

recém-criado governo republicano decide elevar a Vila à categoria de cidade. 

A Estrada de Ferro de Maricá também faz parte da história da cidade. Seu primeiro trecho, em 

1888 ligava as estações de Alcântara e Rio do Ouro. Entre 1911 e 1940, a ferrovia viveu seu auge e o 

trecho foi ampliado até Cabo Frio onde registrava um grande volume de cargas da produção local. Com 

o declínio da atividade agrícola, os trechos foram sendo desativados, sendo encerramento em definitivo 

em 1966. 

A história de Maricá também é rica em personagens ilustres e nomes de representatividade, 

como o padre José de Anchieta que em 1584 realizou a “pesca milagrosa” na Lagoa de Araçatiba; a 

Princesa Isabel e o Conde D´Eu que em 1868 se hospedaram na sede da Fazenda do Pilar (Ubatiba) e 

o pesquisador britânico Charles Darwin que em 1832 incluiu Itaipuaçu em seu roteiro de pesquisas. 

Atualmente, o território municipal estende-se por 362,480 km² e é dividido em quatro distritos: 

Maricá (sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. Sua população é estimada em 157.789  mil habitantes, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE 2018). 

Ainda segundo o IBGE, em 2016, o salário médio mensal era de 2.0 salários mínimos. A 

proporção de pessoas ocupadas em relação à população total era de 11.7%. Na comparação com os 

outros municípios do estado, ocupava as posições 35 de 92 e 83 de 92, respectivamente. Já na 
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comparação com cidades do país todo, ficava na posição 1807 de 5570 e 2744 de 5570, 

respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por 

pessoa, tinha 33.8% da população nessas condições, o que o colocava na posição 58 de 92 dentre as 

cidades do estado e na posição 3821 de 5570 dentre as cidades do Brasil. 

A atividade econômica acabou por fixar-se em atividades agropastoris, indústrias de pequeno 

porte, exploração de minerais, construção civil, pesca e turismo. 

A implantação da rodovia Amaral Peixoto, a RJ-106, associada às condições do local onde se 

estruturou o núcleo histórico, propiciou grande desenvolvimento da indústria da construção civil para 

residências de veraneio e equipamentos turísticos.  

Maricá pertence à Região Metropolitana, que também abrange os municípios de Rio de Janeiro, 

Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Mesquita, Nilópolis, 

Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 

O município tem uma área total 2 de 362,6 quilômetros quadrados, correspondentes a 6,8% da 

área da Região Metropolitana. Os limites municipais, no sentido horário, são: Niterói, São Gonçalo, 

Itaboraí, Tanguá, Saquarema e Oceano Atlântico. 

O eixo rodoviário de Maricá é a RJ-106, ora duplicada, que acessa São Gonçalo e Niterói, a 

oeste, e Saquarema, a leste. A RJ-102 é a via litorânea em leito natural que segue por toda a restinga, 

de Itaipuaçu a Ponta Negra. A RJ-114 dirige-se para Itaboraí, ao norte. É dividido em quatro distritos: 

Maricá (sede), Ponta Negra, Inoã e Itaipuaçu. 

O município de Maricá também é conhecido por suas propriedades rurais – chácaras e grandes e 

fazendas –, muitas delas ricas em conteúdo histórico. O trem também já passou pela cidade e ainda 

hoje se encontram resquícios daquela época, como estações, trilhos, um túnel e uma ponte no bairro de 

Inoã, com a inscrição da Estrada de Ferro Maricá. O município possui um aeroporto localizado no 

centro urbano. 
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Figura 1. Mapa do estado do Rio de Janeiro com suas microrregiões 

 

 Aspectos demográficos 

Em 2010, de acordo com o Censo 3, Maricá tinha uma população de 127.461 habitantes, 

correspondente a 1,1% do contingente da Região Metropolitana, com uma proporção de 96,7 homens 

para cada 100 mulheres. Em 2018, segundo quadro abaixo (CEPERJ), a população apresenta 157.789 

habitantes, relatando um aumento de 32,3% da população de 2008 à 2018. A densidade demográfica 

era de 351,5 habitantes por km², contra 2.221,8 habitantes por km² de sua região. A taxa de urbanização 

correspondia a 88% da população. Em comparação com a década anterior, a população do município 

aumentou 66,1%, o 2º maior crescimento no estado. 
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Figura 2. Variação da população de Maricá de 1940 a 2018. 

Segundo a figura abaixo, é possível observar que há uma concentração maior de faixa etária entre 

os 10 e 54 anos de idade, tanto do sexo masculino quanto feminino, considerando assim uma população 

jovem e adulta maior, o que pode representar um forte potencial educacional e de mão de obra no 

município de Maricá. 

 

Figura 3. Pirâmide etária, segundo Censo do IBGE, 2010. 

Segundo o levantamento, o município possuía 67.387 domicílios, dos quais 26% eram de uso 

ocasional, demonstrando o forte perfil turístico local. 

Maricá possui sete agências de correios, seis agências bancárias e 22 estabelecimentos hoteleiros. 

Quanto aos equipamentos culturais, o município não tem cinema, mas dispõe de um teatro, um museu 

e uma biblioteca pública. 

 

 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) - Maricá é 0,765, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é o IDHM de Longevidade, com índice de 

0,850, seguida de Renda, com índice de 0,761, e de Educação, com índice de 0,692. 

 

Figura 4. Índice de desenvolvimento humano de Maricá do ano de 1991 a 2010 (Fonte: PNUD, Ipea 

e FJP) 

 

De acordo com o IBGE (2015), Maricá ocupa a 11ª posição no Estado em relação ao PIB, 

conforme indicado na Figura 4, a seguir. Cabe ressaltar que dentre os municípios limitrofes, Maricá 

ocupa a 3ª posição no ranking, sendo precedido por . 

 

Figura 5.  Posição de Maricá conforme o PIB (FONTE: IBGE, 2015) 
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De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017), a população 

estimada de Maricá no ano de 2017 foi de 157.789 habitantes, distribuídos em área territorial de 

361,995 km² (2017) e com Produto Interno Bruto (PIB) per capita de R$ 65.334,32 (2015). 

É importante destacar, porém, que a cidade de Maricá, por não ser uma cidade industrial com 

poluição ou aglomerações, tem perfil propício à vida estudantil e às atividades intelectuais.  

No gráfico a seguir, observa-se o crescimento populacional de Maricá à partir do ano de 1991 

até 2017. 

 

 

 Gráfico 1: Crescimento populacional em Maricá (1991-2017) Fonte: Dados retirados do IBGE (2017) 

*Estimado 

Dentre os municípios que compõem o raio de abrangência da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá, a cidade de Itaboraí, distante cerca de 28 Km, tem grande destaque devido ao COMPERJ, 

que espera - se em breve retomar suas atividades e voltar a ser destaque no cenário econômico. De 

acordo com estudos realizados a pedido da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro - 

FIRJAN para um cenário conservador foi estimado em 362 o número de empresas se instalando na 

área de influência do empreendimento com uma geração de 15 mil novos empregos diretos nestas 

indústrias (WILKIPÉDIA). 

O município de Maricá foi reintegrado a Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, 

conforme a Lei complementar nº133 de 15 de dezembro de 2009, que o separou da Região dos Lagos, 

turística por excelência, aproximando-o do dinamismo econômico onde o foco está centrado na 

indústria. 

A cidade de Maricá apresenta, conforme dados do IBGE (2010) 64.4% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 45.6% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 

8.1% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

0
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pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 68 

de 92, 68 de 92 e 89 de 92, respectivamente. 

Na Tabela 1, a seguir, observam-se os dados socioeconômicos relativos às cidades vizinhas 

mais próximas e já citados, podendo ser constatado que há um grande potencial a ser explorado, 

conforme os seguintes dados: 

- O somatório da população estimada destes municípios é de 2.107.531 habitantes.   

- Em Maricá e nas cidades que com ela fazem divisa, existem 60.717 alunos do Ensino Médio, que 

podem ser atendidos pela Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

- Existem 40.275 empresas cadastradas, com 406.401 empregados, que representa um interessante 

campo de trabalho para os egressos da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

O baixo poder aquisitivo médio da população apresenta-se como um grande desafio para uma 

instituição de ensino privada, cuja principal fonte de renda é o pagamento de mensalidades. Por outro 

lado, evidencia-se a necessidade de melhorar o perfil educacional da população da região, tendo em 

vista que a educação é mundialmente reconhecida como a grande alavanca para o crescimento 

econômico. 

Ganha especial importância a qualificação de profissionais para gerir negócios de forma 

eficiente e lucrativa e também o estímulo ao empreendedorismo, com o desenvolvimento de novas 

atividades econômicas, entre as quais podem-se destacar a infra - estrutura, o turismo, a agroindústria 

e os serviços em geral. 

 

Tabela 1. Dados Socioeconômicos das cidades no entorno de Maricá  

 

MUNICÍPIO 

Alunos 

no 

Ensino 

Médio 

Escolas 

de 

Ensino 

Médio 

Empresas 

(Atuantes) 

 

População 

Empregada 

(Formal) 

 

Salário 

Médio 

Mensal 

(Salário 

Mínimo)  

População 

do 

Município 

(Estimativa) 

PIB per 

Capita 
IDH  

*Distância 

da cidade de 

Maricá 

Aproximado 

Km 

 

Total de 

Unidades 

de Ensino 

Maricá 4.368 21 2.365 17.568 2,0 157.789 65.334,32 0,765 - 101 

Niterói 19.289 95 17.849 200.638 3,0 511.786 51.779,62 0,837 41 325 

São Gonçalo 26.154 132 12.148 129.689 2,1 1.077.687 15.963,41 0,739 38,1 536 

Itaboraí 7.093 31 3.063 30.522 2,2 238.695 18.520,41 0,693 28,1 154 

Tanguá 971 2 414 4.111 1,8 33870 17.389,11 0,654 41 20 

Saquarema 2.842 13 4.436 23.873 2,0 87.704 24.639,11 0,709 47,9 60 

TOTAIS 60.717 294 40.275 406.401 
Média 

2,18 
2.107.531 193.626,00 - - 

 

Fonte: IBGE (Cidades) - Ano 2017 – Pesquisa Realizada em 29 de Novembro de 2018 (Atualização) 

* Fonte: www.entrecidadesdistancia.com.br 

http://www.entrecidadesdistancia.com.br/
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 Dados Socioambientais 

 
O município de Maricá está localizado a uma latitude de 22º55'10" sul e longitude 42º49'07" 

oeste, a 5 metros de altitude na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

Maricá é rodeada por maciços costeiros e suas serras principais são: Calaboca, Mato Grosso 

(onde se localiza o ponto mais alto do Município – o Pico da Lagoinha, com 890 metros), Lagarto, 

Silvado, Espraiado e Tiririca. Com clima tropical úmido e temperatura média anual de 23°. 

Em conformidade com a lei municipal Nº 2292 de 16 de abril de 2009, foi instituído o Fundo 

Municipal de Proteção e Conservação Ambiental – FMPCA e seu Conselho Gestor com o objetivo de 

apoiar o desenvolvimento de ações que, pela gestão racional e sustentável dos recursos naturais do 

Município, colaborem para que os munícipes, das presentes e futuras gerações, tenham adequada 

qualidade de vida através do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

De acordo com esta legislação, os recursos do Fundo Municipal de Proteção e Conservação 

Ambiental – FMPCA serão aplicados na execução de projetos e atividades que voltados a custear e 

financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do Meio Ambiente, exercidas pelo Poder Público 

Municipal; como também financiar planos, programas, projetos e ações, governamentais ou privados, 

de interesse ambiental e sem fins lucrativos, que visem entre outras a proteção, recuperação, 

conservação de recursos naturais no Município ou estímulo ao seu uso sustentado; capacitação e 

aperfeiçoamento de recursos humanos em questões ambientais, podendo, para tanto, celebrar 

convênios com entidades filantrópicas, governamentais ou privadas sem fins lucrativos; 

desenvolvimento de projetos de capacitação, educação e sensibilização voltados à melhoria da 

consciência ambiental, inclusive realização de cursos, congressos e seminários; combate à poluição, 

em todas as suas formas, melhoria do esgotamento sanitário e destinação adequada de resíduos urbanos, 

industriais e da construção civil; gestão, manejo, criação e manutenção de unidades de conservação 

municipais ou de outras áreas de interesse ambiental relevante, inclusive áreas verdes, parques, praças 

e áreas remanescentes; desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas voltadas à melhoria 

ambiental e à construção do processo de sustentabilidade do Município; desenvolvimento e 

aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações 

constantes na política municipal de meio ambiente; desenvolvimento de estudos e implantação de 

programas e projetos para a reciclagem e diminuição do lixo urbano; desenvolvimento de turismo 

sustentável e ecologicamente equilibrado. Da mesma forma está previsto na presente lei a contratação 

de serviços de terceiros, inclusive assessoria técnica e científica, para elaboração e execução de 

programas e projetos; apoio às ações voltadas à construção da Agenda 21 Local no Município; apoio 
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ao desenvolvimento de atividades voltadas à implantação e manutenção do sistema municipal de 

licenciamento ambiental e incentivo ao uso de tecnologia ecologicamente equilibrada e não agressiva 

ao ambiente.  

O município de Maricá tem uma população indígena de etnia guarani na Aldeia da Mata Verde 

Bonita (Tekoa Ka’Aguy Ovy Porã) e na aldeia indígena Sítio do Céu (Pevaé Porã Tekoa Ará Hovy 

Py), que fica na localidade de Morada das Águias, em Itaipuaçu. O grupo se estabeleceu na região há 

aproximadamente sete anos, vindos de uma situação de conflito na aldeia de Camboinhas, em Niterói. 

A Aldeia Mata Verde Bonita (Tekoa Ka’ Aguy Ovy Porã), já foi visitada pela equipe do Centro 

de Informação da ONU para o Brasil (UNIC Rio), e é uma das oito comunidades guaranis no estado 

do Rio. Lá moram 73 pessoas em uma área de proteção ambiental com mais de 90 hectares. Sua língua 

materna é a variedade mbya do guarani, um idioma indígena do tronco tupi-guarani, falado por milhares 

de indígenas do Centro-Oeste ao Sul do Brasil e em países vizinhos, como Bolívia e Paraguai. 

A especificidade desse povo exige que, para que possam ser atendidos no sistema de saúde, seja 

considerado seu “modo de vida” tradicional, isto é, sua cosmovisão e forma de organização social, 

política e cultural, o que pressupõe conhecer como pensam e vivem o processo saúde-doença, que na 

grande maioria das vezes difere completamente da percepção dos não índios. 

A prestação das ações de saúde no âmbito do Ministério da Saúde, da Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) e a Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI) e 

parcerias municipais contribuem significativamente para os avanços e as melhorias da saúde dos povos 

indígenas brasileiros, principalmente nas ações voltadas à redução da mortalidade infantil, cobertura 

pré-natal, melhorias nas condições sanitárias, acesso à água de qualidade, acompanhamento das 

crianças, vacinação e vigilância à saúde da população indígena.  

O município de Maricá é exemplo de educação inclusiva em aldeias indígenas. Localizadas 

dentro de aldeias em Maricá, Para Poti Nhe e Já (em São José do Imbassaí) e Kyryngue Arandua 

(Itaipuaçu) são duas das 2.765 escolas indígenas existentes no país, segundo o Censo Escolar Brasileiro 

de 2010. Nelas, 28 alunos – entre crianças e pré-adolescentes – matriculados na Educação Infantil e no 

Ensino Fundamental I da rede municipal recebem o ensino bilíngue Português-Guarani, além de 

participarem de atividades pedagógicas específicas relacionadas à cultura de seu povo. 

Um levantamento por visita in loco realizado pelos representantes das secretarias de Saúde e de 

Urbanismo e Meio Ambiente (2017), identificou as principais demandas da comunidade nativa, 

principalmente referente à prevenção de doenças de origem sanitária, como micoses de pele. 
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O curso de Medicina Veterinária pretende colaborar através de ações extensionistas e de 

pesquisa em saúde pública em parceria com a Prefeitura Municipal de Maricá e as aldeias indígenas, 

realizando atendimento clínico dos animais presentes nas aldeias, administrando medicamentos para 

sarna, vermífugo e vacinas. Também na coleta de material para exames complementares e na execução 

de procedimentos ambulatórios em animais que apresentem escoriações. Como os dados 

epidemiológicos presentes no DATA SUS relativos a Leishmaniose estão desatualizados, não 

apresentando informações recentes, faz-se necessário um levantamento epidemiológico desta zoonose 

na região. 

Desta forma, a instalação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá permite, não só a 

formação de profissionais para atuar nas diversas áreas necessárias à execução destas atividades, mas 

também a possibilidade da realização de parcerias. 

 

 Habitação 

 

O abastecimento de água no município é realizado por rede pública encanada e a população é 

servida com energia elétrica e coleta de lixo, conforme discriminado na Tabela 2, bem como as 

instalações sanitárias. 

Tabela 2 - Indicadores de Habitação - Município - Maricá - RJ 

 

 1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 81,00 86,41 93,07 

% da população em domicílios com energia elétrica 97,20 99,44 99,99 

% da população em domicílios com coleta de lixo 33,19 72,83 94,43 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

A Tabela 3, abaixo apresenta a extensão de rede de água dos municípios da Região Metropolitana do 

Rio de Janeiro, onde estão inseridas a idade de Maricá e as cidades do entorno. 

FUNDAÇÃO CEPERJ - Anuário Estatístico do Estado do Rio de Janeiro - 2013 
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Tabela 3. Economias e ligações ativas de água, economias residenciais ativas de água e extensão da 

rede de água da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

Regiões de Governo e 

municípios 

Quantidade de 

economias ativas de 

água  

Quantidade de 

economias 

residenciais ativas 

de água  

Quantidade de 

ligações ativas 

de água  

Extensão da rede 

de água [km] 

               Estado           4.930.310          4.387.743      2.750.103               29.990,22  

Região Metropolitana           3.702.976          3.273.449      1.888.731               18.518,90  

Rio de Janeiro           2.121.065          1.883.058         882.124                 9.852,00  

Belford Roxo                97.935               91.867           81.771                    527,00  

Duque de Caxias              223.669             191.055         149.961                 1.240,00  

Guapimirim                  6.275                 5.949             5.962                    200,00  

Itaboraí                61.179               56.913           43.594                    355,00  

Itaguaí                33.016               29.347           22.137                    515,00  

Japeri                20.705               19.550           17.819                    143,00  

Magé                59.689               56.415           33.710                    255,00  

Maricá                26.622               24.883           21.947                      85,00  

Mesquita                50.522               43.880           40.324                    393,00  

Nilópolis                61.275               49.776           35.069                    234,00  

Niterói              184.688             169.919           83.811                 1.265,90  

Nova Iguaçu              261.674             229.138         164.093                    707,00  

Paracambi                12.518               11.264             9.613                      87,00  

Queimados                38.622               33.746           28.281                    336,00  

São Gonçalo              263.286             236.313         176.847                 1.509,00  

São João de Meriti              155.064             116.519           74.420                    527,00  

Seropédica                18.041               17.215           12.892                    275,00  

Tanguá                  7.131                 6.642             4.356                      13,00  

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS .2010 (adaptado) 

 

VII. Breve histórico da IES 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá – FAMAR, localizada na cidade de Maricá, que 

pertence à Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, é mantida pela Fundação Educacional 

Severino Sombra - FUSVE - com sede à Praça Martinho Nóbrega, nº 40, Centro, Vassouras, Rio de 

Janeiro.  

A origem da Mantenedora da FAMAR, surge com o objetivo de angariar fundos, com a criação 

em 1966 da Sociedade Universitária John F. Kennedy (SUNEDY), que constituiu o patrimônio inicial 

da então Fundação Universitária Sul Fluminense. Em 1967, foi eleito seu Presidente o Prof. Severino 

Sombra de Albuquerque. 

No ano seguinte, pelo Decreto n° 63.800/68 foi autorizado o funcionamento da Faculdade de 

Medicina, cujas aulas foram iniciadas em 01/07/69. Formou-se o embrião que geraria mais tarde a 

Universidade Severino Sombra, atual Universidade de Vassouras, também mantida pela Fundação 
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Educacional Severino Sombra. Em 1971, pelo Decreto n° 69.230, foi criada a Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, que teve seu funcionamento inicial na cidade vizinha de Paraíba do Sul. 

Em 25 de março de 1975, a Fundação Universitária Sul Fluminense passou a denominar-se 

Fundação Educacional Severino Sombra (FUSVE) e transferiu a Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras para sua sede, em Vassouras, passando a funcionar provisoriamente, nas dependências do 

Instituto Dr. Joaquim Teixeira Leite. 

Ainda em 1975, a FUSVE adquiriu a Chácara Visconde de Araxá para a construção dos prédios 

que abrigariam os Cursos já existentes, bem como o seu sonhado Campus Universitário. As obras, em 

ritmo acelerado, permitiram que, em 1977, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras se mudasse para 

o Pavilhão E -02 do Campus e, em 1984, o Ciclo Básico da Faculdade de Medicina foi transferido para 

o Pavilhão E-04. 

Dada a necessidade da prática docente dos alunos dos diferentes cursos de Licenciatura, sentiu-

se a necessidade de criação de um Colégio Sul Fluminense de Aplicação (COSFLAP), autorizado a 

funcionar em 1985, a exemplo do que havia acontecido em 1970, quando também foi sentida a 

necessidade da criação do Hospital Escola Jarbas Passarinho, atual Hospital Universitário de 

Vassouras, com o objetivo de facilitar a aplicabilidade prática dos conhecimentos adquiridos no Curso 

de Medicina. 

Em 03 de julho de 1997, as Faculdades Integradas Severino Sombra foram transformadas em 

Universidade Severino Sombra e, a partir de fevereiro de 2018, passou a se chamar Universidade de 

Vassouras. 

A FAMAR nasce do plano de expansão da Fundação Educacional Severino Sombra, iniciado em 

2012, e conduzido por seu atual presidente, inicialmente eleito para o triênio de 2012/2015, e reeleito 

para o triênio de 2015/2018, Eng. Marco Antonio Vaz Capute, que na realização de planejamento 

estratégico especifico para a instituição, promoveu diversas alterações na estrutura organizacional desta 

Fundação, nos campos administrativo, financeiro e acadêmico, para melhoria da gestão e maior 

controle de custos. 

Das principais ações planejadas e realizadas temos: 

a) A reorganização da gestão da Mantenedora, com a implantação de um Comitê Gestor, 

composto por quatro Superintendências (Geral, Acadêmica, Hospitalar e Administrava & 

Financeira), descentralizando a Gestão e adotando práticas colegiadas de decisão, 

proporcionando plena autonomia às Mantidas;  
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b) Reorganização da Universidade Severino Sombra com a criação de Pró-Reitorias 

específicas para otimização dos cursos, controle de despesas e incremento de receitas;  

c) Reorganização do Hospital Universitário de Vassouras (também mantido pela FUSVE), 

com a criação de diretorias hospitalares para melhoria da eficiência do atendimento, 

aumento da produção, maior controle e aumento de receitas;  

d) Recadastramento dos alunos bolsistas da USS e Colégio Sul-Fluminense de Aplicação 

(escola de ensino Básico e Fundamental mantida pela FUSVE), culminando na criação de 

política que estabelecem critérios mais claros e transparentes para concessão de bolsas, 

visando atender às exigências da Lei 12.101/2009 e alterações posteriores, que trata da 

Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS); Adesão ao FIES 

e expansão do PROUNI somente com bolsas integrais (100%). 

e) Abertura de uma nova mantida, em 2017, no município de Miguel Pereira-RJ, a Faculdade 

de Miguel Pereira (FAMIPE), com curso de Graduação em Direito e Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Pública, procurando contribuir decisivamente para a melhoria de 

qualidade dos profissionais da região. 

Depreende-se assim, que a implantação da FAMAR, proposta pela FUSVE, é encaminhada por 

um grupo engajado de gestores, imbuídos do sentimento de que Ensino Superior precisa ser gerenciado 

por pessoas capacitadas em gestão e qualificadas academicamente para atuar em cenários diversos e 

desafiadores em busca do constante desenvolvimento do país, em especial da região de atuação da 

Mantenedora. 

Considerando as exigências colocadas às instituições de ensino superior, a FAMAR compromete-se 

em atender, sempre e plenamente, a todas as premissas legais e de regulação emanadas pelo Ministério 

da Educação, além de fortalecer, continua e sistematicamente, suas políticas institucionais, 

consolidando e ampliando práticas colegiadas, em prol de uma gestão acadêmica participativa e 

autônoma. 

 

VIII. Políticas Institucionais de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 As políticas de ensino da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá estarão sempre voltadas 

para o cumprimento de objetivos definidos pelas Diretrizes Nacionais dos cursos de Graduação da IES. 

Por meio das prerrogativas definidas e balizadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, a 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá preocupa-se com a disponibilização dos mais modernos 

instrumentos de ensino, pesquisa e extensão, bem como de ferramentas virtuais de aproximação 
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professor/aluno, por meio dos quais são disponibilizados planos de curso, material de apoio ao aluno, 

exercícios e atividades que desenvolvam no aluno habilidades e competências necessárias para atuar 

nas áreas das Ciências da Saúde – Enfermagem, Medicina e Medicina Veterinária. Mais que tudo, no 

entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às práticas e à combinação de enfoques dos 

temas gerais e específicos definidos nos programas de disciplinas do Curso, não se esquecendo de que 

as questões de ordem metodológica e pedagógica são objeto de atenção permanente.  

Diante desse prisma, a ação didático-pedagógica será voltada à formação de um profissional 

capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir realidades em âmbito interno, 

regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica que se pretende esboçar na construção plena dos 

cursos da IES.  

As políticas, em destaque, serão traduzidas por diversos programas: programa de reforço ao 

aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do aluno por intermédio da iniciação 

científica e trabalho de núcleos temáticos multidisciplinares; programa de estímulo às ações 

interdisciplinares, articulando planos de ensino, incentivando avaliações instrumentalizadas por 

pesquisa e atividades de extensão; programa de apoio ao docente, realizando cursos de 

capacitação/atualização, que contemplem uso de novas tecnologias de ensino aprendizagem, que 

representem, ao docente, maior responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

programa de apoio ao discente, com a finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem em todas 

as disciplinas e atividades curriculares; programa de acompanhamento de egressos, com o objetivo de 

manter o apoio institucional ao ensino continuado e à empregabilidade;  programa de iniciação 

científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa científica, oportunizando-lhe maior 

conhecimento dos temas tratados em nível local, regional e nacional; programa de extensão, com o 

objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando o conhecimento de problemas do mundo 

presente, em particular os nacionais e regionais, bem como prestar serviços especializados à 

comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, na promoção de extensão aberta à 

participação da população, com o intuito à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 

cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição.  

A política institucional para os cursos de graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

será estabelecida de forma colegiada. Considera-se ser este princípio fundamental para atingir, garantir 

e ampliar os referenciais de qualidade. 

A Diretoria Geral, junto à Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenações dos 

Cursos de graduação, os Colegiados e Núcleo Docente Estruturante (NDE), serão os responsáveis pela 
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estruturação, acompanhamento e implantação desta política. No campo do ensino de graduação 

funcionarão plenamente os colegiados de cursos de graduação; e o núcleo docente estruturante (NDE), 

com periodicidade definida em regulamento próprio. É desta forma que se concretizarão ações como: 

revisão e atualização permanente dos projetos pedagógicos (PPCs); estruturação de estágio curricular 

supervisionado; atividades complementares; melhoria contínua da qualidade nos trabalhos de 

conclusão de curso; efe t ivação de programas de monitoria e de nivelamento. Podemos citar, 

ainda, ampliação da qualificação do corpo docente mediante a adoção de edital público de provas e 

títulos como procedimentos para a seleção de docentes; incentivo a ampliação da titulação e ampliação 

do corpo docente com professores em tempo integral e parcial. 

É oportuno, considerando o compromisso da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá com a 

qualidade do ensino, fazer referência à infraestrutura que será disponibilizada para o desenvolvimento 

do projeto educacional, constituída pelo campus sede com instalações projetadas para 

funcionamento com modernos recursos audiovisuais,  assentos  ergonômicos,  

ambientes climatizados,  e acesso à internet sem fio.  

 Destacamos também, como referência de qualidade do ensino na Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, a Implantação  de  uma Biblioteca Central que será totalmente informatizada 

e interligada online à Biblioteca Central da Universidade de Vassouras (outra Mantida), utilizando o 

Sistema PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas PUC-PR), o que possibilitará maior 

facilidade e rapidez nas consultas, empréstimos, renovação, reservas e o controle do acervo, 

promovendo acesso remoto na IES e fora dela. A Consulta ao acervo da Biblioteca Central será 

feita através do Sistema Integrado de Biblioteca – SIB-FAMAR (por autor, título ou assunto). Haverá, 

ainda, o compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de 

Janeiro – CBIES. Ademais, o acesso à “MINHA BIBLIOTECA”, plataforma eletrônica prática 

e inovadora que oferece às Instituições de Ensino Superior o acesso a milhares de livros técnicos, 

científicos e profissionais de qualidade. Os alunos podem acessar via internet o acervo com mais de 

7.500 mil títulos das principais editoras acadêmicas do país. 

Ainda na área de ensino de graduação será implantada uma Central de Estágios (CE), até o final 

do ano de 2020.  A Central de Estágios (CE) da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, estabelecerá 

processos que promoverão ações de integração, estudo, troca de experiências e pesquisa, culminando 

com o reconhecimento de um espaço para prática de estágios supervisionados nas diferentes áreas do 

conhecimento. Ações essas firmadas através de convênio com a Prefeitura Municipal e onde 

poderemos realizar uma parceria entre ensino e serviço e também está sendo elaborado as diretrizes 
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para a celebração dos Contratos Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o 

fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

Uma das características da Central de Estágios, em relação ao estágio, é não considerar a dinâmica 

do processo somente documentação, mas, principalmente, formação profissional nas diferentes áreas 

do conhecimento. 

 

IX. Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas (NEABI) 

 O Núcleo de Estudos Afro Brasileiros e Indígenas- NEABI da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá, terá por finalidade promover a produção e a disseminação do conhecimento por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão na área dos estudos afro-brasileiros e indígenas, bem como na área 

dos estudos da História Africana, Cultura Afro-Brasileira e História Indígena.  

A legislação atual preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações   

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, nos termos 

da Lei N° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis N° 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução 

CNE/CP N° 1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP N° 3/2004.  

Neste sentido, as ações do NEABI estarão relacionadas às atuações junto às comunidades 

acadêmica e civil de modo a promover interlocuções com agentes envolvidos em atividades 

extensionistas.  

Deste modo, através de pesquisa, ensino e extensão, se estabelecerá um canal de apoio e 

divulgação científica do conhecimento construído sobre questões relacionadas a negritude, 

africanidades e aos indígenas, caracterizadas na região e em seu entorno.  

         O NEABI estará ligado à Coordenação Geral da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e 

atua interdisciplinarmente, em articulação com os cursos, comunidade acadêmica, escolar e outras 

organizações da sociedade.  

        O NEABI é um órgão cuja criação está prevista no Art. 4o da Resolução nº 01 de 17/06/2004 

do Conselho Nacional de Educação que diz: Os sistemas e estabelecimentos de ensino poderão 

estabelecer canais de comunicação com grupos do movimento negro, grupos culturais negros, 

instituições formadores de professores, núcleos de estudos e pesquisas, como os Núcleos de Estudos 

Afrobrasileiros, com a finalidade de buscar subsídios e trocar experiências para planos institucionais, 

planos pedagógicos e projetos de ensino.  
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Desta forma, o Núcleo atuará tanto no apoio à implantação da transversalidade dos temas 

Relações Etnicorraciais e História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena nos diversos cursos da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, quanto promove e incentiva pesquisas e contatos com 

grupos externos que desenvolvem ações ligadas à temática afrobrasileira. Inicialmente, o NEABI 

objetiva promover e/ou apoiar as seguintes atividades:  

 Colaborar para a inserção das temáticas acima mencionadas transversalmente, Curso de Enfermagem 

da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá;  

 Participar, efetivamente, dos debates e da elaboração de proposições para a integração da temática das 

relações étnico-raciais nos PPCs (Projetos Pedagógicos de Cursos), no PDI (Plano de Desenvolvimento 

Institucional) e demais documentos institucionais;  

 Promover ações, tais como projeções comentadas de filmes; escolha e sugestão de bibliografia para 

leitura crítica com apresentação de relatórios e resenhas; incentivo a participação em eventos culturais 

temáticos; organização de palestras e exposições, e visitas guiadas a locais/monumentos ligados à 

memória afrobrasileira e indígena etc. Essas ações serão devidamente planejadas junto com a 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão para que os alunos sejam certificados.  

 Identificar dentre os trabalhos escritos oriundos dessas atividades, aqueles que poderão ser organizados 

em publicações com chancela Faculdade de Ciências Médicas de Maricá.  

 Promover a realização de reuniões científicas, seminários, conferências, painéis, simpósios, encontros, 

palestras, oficinas, atividades artístico-culturais, cursos de extensão e de pós-graduação, além de 

exposições direcionadas à área de atuação do NEABI;  

 Incentivar e orientar trabalhos de pesquisas interdisciplinares, cuja temática principal contemple a 

História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena e as Relações Interretnicas.  

 Traçar um plano de ação anual para fomentar a produção de material pedagógico e o debate sobre a 

história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, nos diversos cursos de Graduação da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá;  

 Produzir e difundir conhecimentos nas suas áreas de interesse, junto aos Cursos de Graduação da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá;  

 Produzir e divulgar publicações acadêmicas, exposições e suportes audiovisuais, que resultem de 

pesquisas e investigações em educação das relações étnico-raciais;  

 Criar um grupo de estudos para estimular pesquisas dirigidas aos direitos de indígenas e 

afrodescendentes.  
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    Em um segundo momento, após ter suas atividades consolidadas, o NEABI poderá expandir suas 

funções, passando também a:  

 Pesquisar, produzir análises e propor ações afirmativas referentes ao cumprimento da legislação 

educacional em vigor, em especial, no tocante às Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações 

Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígenas, ao Plano Nacional de 

Implementação para Educação das Relações Étnicoraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

brasileira, Africana e Indígena.  

 Constituir um grupo de referência na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, que articule e promova 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas ao campo dos estudos afro-brasileiros, relações 

raciais, história e cultura africana e história e cultura indígenas.  

 Constituir um fórum de articulação e discussão de ações, dentro e fora da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ, sobre cultura africana, afro-brasileira e indígena.  

 Organizar atividades de extensão, cursos de especialização e linhas de pesquisas que tenham como 

foco a temática étnico-racial, a História e a Cultura Africana, Afro-brasileira e Indígena;  

 Divulgar, por meio de publicações, eventos e internet, os conhecimentos e os dados gerados ou 

disponíveis em decorrência das atividades desenvolvidas;  

Promover intercâmbio de informações com outros Núcleos e demais Instituições afins. Com essas 

ações pretende-se, além de atender à legislação vigente, conscientizar os alunos dos cursos superiores 

da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá da necessidade de se discutir as questões de desigualdade, 

diferença, racismo, inclusão/exclusão no âmbito de suas atuações profissionais, levando-os a buscar 

em suas práticas cotidianas, valorizar o ser humano e seu lugar no mundo. 

Considera-se que levar em conta as características que compõem a identidade é atentar para as 

particularidades ou especificidades de cada grupo que compõe a população. Para se atingir o ideal de 

igualdade ou acesso igualitário, são indispensáveis ações que propiciem a inclusão com representação 

proporcional de integrantes de grupos vulneráveis nos diversos espaços sociais.  

A exemplo, sobre o Autismo, o Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) informa que 

1(uma) em cada 68 crianças é diagnosticada com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) nos Estados 

Unidos. Estimativas apontam que só no Brasil podem existir aproximadamente 2 milhões de 

autistas (Lei 12.764/2012), como exemplo, instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da 

Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, dando a ela os mesmos direitos legais previstos para as 

pessoas com deficiência 

 

http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=um-retrato-do-autismo-no-brasil
http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=um-retrato-do-autismo-no-brasil
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm
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X. Responsabilidade Social 

De forma articulada ao PDI, a responsabilidade social da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, terá como proposta aproximar Faculdade e Sociedade.  

Considerando a história deste país, sabe-se que o acesso ao ensino superior tem sido uma das 

variáveis para a inclusão social. O PDI da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá considerará a 

responsabilidade social articulada ao que é fim de uma instituição de ensino: educação. Considerando 

as áreas de atuação da IES a educação articula-se com a saúde, ambiente, patrimônio cultural, com 

direitos básicos de todos os cidadãos, portanto questões favorecedoras da inclusão social e, por 

extensão pré-requisitos para o desenvolvimento econômico e social de uma região, de um país. 

Entendemos que a Medicina Veterinária deva ir além do cuidado direto aos animais, ou seja, 

deve atentar-se às questões biopsicossociais, uma vez que os animais apresentam tutores que são os 

responsáveis legais por eles, apresentando, portanto, relação direta com o ambiente social que está 

envolvido. Ampliando o olhar para os demais fatores que interferem nas condições de saúde pública e 

zoonoses, agindo assim como uma profissão que inclui em sua prática ações de responsabilidade social 

participativa e autônoma.  

A responsabilidade social da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá traduz-se pela proposta 

de atender às comunidades acadêmica e social da cidade de Maricá, bem como nos municípios 

vizinhos, pela implantação das políticas no campo do ensino, pesquisa e extensão, na direção dos 

principais problemas de saúde da população, resultando em benefícios à comunidade, à região e ao 

País, aos quais têm o dever de servir. 

Uma das premissas básicas da responsabilidade social refere-se à forma como as organizações 

se relacionam com a comunidade em que estão inseridas, seja diretamente com os indivíduos, com o 

setor público, o produtivo e o mercado de trabalho.  

 

XI – Justificativa para Abertura do Curso de Medicina Veterinária 

 

A profissão de Médico Veterinário possui importância fundamental para o desenvolvimento 

econômico e sustentabilidade do Brasil. Tanto do ponto de vista de manutenção e crescimento da 

produção animal, em seus mais diversos âmbitos, mas também com relação à criação de novos campos 

de agronegócio. Além disso, o médico veterinário exerce papel essencial na promoção da sanidade 

animal, saúde pública e inspeção de produtos de origem animal, contribuindo de maneira decisiva para 

a manutenção da saúde humana e dos ecossistemas. 
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O Brasil possui mais de 1 bilhão de unidades de aves e a produção agropecuária contribui de 

maneira decisiva para a manutenção do produto interno bruto, sendo que o médico veterinário atua 

direta e indiretamente nestas cadeias produtivas. 

Para assegurar a boa formação de profissionais qualificados a promover e estender o 

agronegócio brasileiro em todas as suas múltiplas facetas, desde que conectadas à produção animal, é 

preciso contar com instituições comprometidas com o crescimento do país. 

A região de Maricá e adjacências prima por contar com atividades agropecuárias de excelência, 

dentre elas a criação de bovinos de corte e bubalinos. Segundo o Posto Municipal de Defesa 

Agropecuária (PMDA) de Maricá, existem mais de 2.449 bois e búfalos, e na última campanha de 

vacinação contra a Febre Aftosa, houve pouco mais de 50% de cobertura vacinal, isso ocorre devido à 

dificuldade no número de agentes sanitários nos municípios, o que pode ser ajustado com a 

contribuição da Faculdade através da disponibilização dos alunos em atividades complementares a sua 

formação, gerando uma parceria valiosa locorregional entre prefeitura e Faculdade.  

Além disso, a piscicultura tem recebido incentivo por parte da prefeitura através da Secretaria 

de Pesca, Aquicultura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com projetos em aquicultura e pesca, 

que preveem atividades como a piscicultura em tanques escavados, tanques-rede e fazendas lacustres, 

direcionadas para criação de corte (produção de carne), e beneficiamento da produção, com agregação 

de valor que contemplará o agricultor familiar e o pescador artesanal, que hoje vende seu produto 

através do “caminhão do peixe” subsidiado pela prefeitura de Maricá. Uma política extensionista do 

curso de Medicina Veterinária através da Faculdade, pode ajudar a qualificar esses criadores, 

aumentando o rendimento destas famílias. 

A busca por conhecimentos na área das Ciências Agrárias pode impulsionar tanto a produção 

animal como estimular a abertura de novos agronegócios. Além disso, a região se beneficiará dos 

múltiplos projetos de extensão voltados para a sanidade animal e saúde pública, uma vez que os dados 

epidemiológicos presentes no DATA SUS estão desatualizados.  

Com a implantação do Curso de Medicina Veterinária, que oferecerá disciplinas de formação 

básica e específica, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá pretende formar profissionais com 

ampla visão de sua área de conhecimento, conscientes e atualizados e que atenderão, certamente, às 

exigências da sociedade, que passa por uma contínua transformação. A grade curricular objetiva 

capacitar o discente de tal forma que sinta a segurança necessária para se lançar e vencer na disputa de 

mercado de trabalho. Para isso, traçar o perfil do egresso e uma constante análise de mercado, é 

fundamental para um projeto pedagógico atual e dinâmico, atendendo às necessidades locorregionais. 
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CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

1. DIMENSÃO 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 

1.1. Contexto Educacional 

 

Em função da atual realidade econômica, observou-se a necessidade e a importância na 

formação de profissionais capacitados para atuarem no mercado de produção de alimentos e prevenção 

da saúde humana, sendo, pois, a implantação do Curso de Medicina Veterinária propício para suprir a 

carência de profissionais ligados à área produtiva, sanitária e de saúde, com a formação de profissionais 

habilitados a prestarem serviços técnicos de orientação e solução de problemas. 

O comprometimento do curso de Medicina Veterinária com a saúde pública, sanidade dos 

animais e também da produtividade animal concretiza-se com a implantação de seus projetos de 

extensão e pesquisa. Um exemplo de projetos sociais, como Projeto de Castração de Cães e Gatos de 

rua, em parceria da FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ, prefeituras no entorno 

da Faculdade e ONGs será amplamente realizado em Maricá, através da celebração dos Contratos 

Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde (COAPES), para o fortalecimento da integração entre 

ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

O diferencial do curso de Medicina Veterinária da FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE MARICÁ, oferecido em período integral, é a oferta de variados cenários de prática para a realização 

das atividades de Estágio Supervisionado que se inicia já no 1° período do curso, com disciplinas que 

introduzem o discente em diversas áreas de atuação do médico veterinário, como a disciplina de 

Introdução a Medicina Veterinária, e a disciplina PAP I (Programa de Aprendizado Prático I), que irá 

fornecer práticas iniciais de ética, comportamento profissional e fundamentos da semiologia de 

pequenos e grandes animais. A FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ através de 

convenio com a Prefeitura de Maricá, irá desenvolver diversas práticas no futuro hospital veterinário 

municipal e na área de vigilância sanitária municipal, através da parceria estabelecida pelo COAPES, 

além das diversas fazendas da região, o aluno terá a possibilidade de desenvolver seu estágio em 

diferentes áreas de atuação do profissional Veterinário, tais como: Análises Clínicas, Clínica e Cirurgia 

de grandes e pequenos animais, Produção Animal, Diagnóstico por Imagem Veterinária, Vigilância 

Sanitária, Inspeção de Alimentos, Reprodução Animal, etc. possibilitando assim, que uma quantidade 

significativa de alunos ingresse no mercado de trabalho ou em cursos de especialização Strictu Sensu 

logo após a graduação. 
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A matriz curricular que será implantada no Campus de Maricá, está de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais (Resolução CNE/CES nº 2, de 18/02/2003) contando com a participação maciça 

do corpo docente e NDE para viabilização e implantação da mesma. 

Outro ponto muito estudado foi a reformulação de um quadro de atividades complementares 

que tivesse abrangência no ensino, pesquisa e extensão, incentivando nossos alunos a buscarem mais 

informação e prática extramuros, por isso, o trabalho interdisciplinar é apontado como horizonte do 

curso como objetivo a ser perseguido pelos discentes, através da integração progressiva de projetos de 

ensino, pesquisa e extensão. 

 

1.1.1. Dados do Curso de Medicina Veterinária 

 

Processo de Autorização: 201802591 – Processo de Autorização vinculada à Credenciamento do Curso 

de Graduação em Medicina Veterinária 

Código do Curso - 430021  

Titulação do egresso – Bacharel em Medicina Veterinária 

Endereço do Curso: Avenida Roberto Silveira,437-Flamengo-Maricá-RJ CEP:24900-000  

Site: www.faculdadedemarica.com.br 

Modalidade do Curso: Bacharelado 

 

NÚMERO DE VAGAS: Serão oferecidas 120 vagas anuais com entrada semestral. 

 

Matriz 2019.1 (Créditos) 

O Curso de Medicina Veterinária tem 4.220 horas 

 Hora/aula = 3.630 horas 

 Atividades Complementares – 200 horas 

 Estágio Supervisionado – 390 horas 

 

Tempo mínimo e máximo para integralização curricular do curso 

 Mínimo: Período 04 anos e 6 meses ou 09 semestres. 

 Máximo: Período 06 anos e 6 meses ou 13 semestres. 

 

Dimensão das Turmas Teóricas e Práticas do curso 

 Turmas Teóricas: Quarenta e cinco (45) alunos.  

 Turmas Práticas: grupos de quinze (15) alunos. 

http://www.faculdadedemarica.com.br/
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Identificação do Coordenador do Curso 

Prof.ª Me. Ana Paula Martinez de Abreu 

coord.medvet@faculdadedemarica.com.br 

 

1.2. Políticas Institucionais no âmbito do curso de Medicina Veterinária 

 

1.2.1. Políticas Institucionais de ensino no âmbito do curso de Medicina Veterinária 

 

O curso de graduação em Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

pautará pelo princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão e o perfil profissional 

do egresso, os quais também não poderão estar dissociados da regionalidade, da comunicação 

dialogada e da qualidade do fazer educativo que se concretiza através: da interação entre teoria e prática 

profissional, qualificação, aprimoramento e capacitação continuada dos docentes; do uso sistemático 

da biblioteca e dos laboratórios gerais e específicos; e da incorporação da tecnologia no processo de 

formação profissional. Assim, tem-se por objetivo realizar no Campus de Maricá uma política de 

ensino que corresponda às exigências de uma formação de qualidade e que demonstre uma postura que 

faça frente às expectativas e demandas sociais, concebendo um currículo flexível e atualizado, como o 

apoio em ferramentas que coloquem em movimento as diversas propostas para a formação de um 

profissional generalista em Medicina Veterinária. 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá proporcionará aos alunos, no decorrer de cada 

período letivo, possibilidades de participação em atividades diversificadas que auxiliam e 

complementam sua formação, pela articulação entre o curso de Medicina Veterinária e os demais 

cursos oferecidos pela instituição, pela manutenção de um currículo adequado às mudanças 

apresentadas pela sociedade, pela adoção de princípios éticos e de valorização da vida, do cuidado ao 

ser humano e sua dignidade, integralidade e conhecimento. Diversificará os espaços de ensino-

aprendizagem, orientando e estimulando os docentes para o desempenho de um papel de acompanhante 

da construção do conhecimento do aluno, como facilitador, mediador e provedor. O curso de Medicina 

Veterinária adotará metodologias diversificadas que facilitem o processo de ensino- aprendizagem 

teórico e prático e valorizam a experiência individual e coletiva dos estudantes. As estratégias de ensino 

atuarão como instrumentos de integração entre discentes e docentes e o conhecimento das 

necessidades/problemas reais da sociedade em que o curso está inserido propiciando a reflexão, a 
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crítica, a postura transformadora, tendo em vista as necessidades do mercado de trabalho e do contexto 

social, político e econômico. 

 

1.2.2. Políticas Institucionais de pesquisa no âmbito do curso de Medicina Veterinária 
 

Um dos objetivos do PPI é proporcionar o envolvimento crescente dos discentes nos programas de 

pesquisa e extensão, sincronizados com a política geral da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

para estas atividades, mirando à indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão e ao 

atendimento à comunidade por meio de programas que propiciem a ampliação da escolaridade à 

população de Maricá e região.  

Para tanto, permanentemente os alunos participarão de ações/atividades de extensão com o intuito 

de possibilitar vivência na prática. Assim, desde o início, direcionam-se a capacidade e a competência 

do aluno, para as novas e possíveis práticas advindas do conhecimento técnico-metodológico, fato que 

enriquece substancialmente o valor do título universitário que será alcançado ao final do curso.  

As Políticas Institucionais de Pesquisa promovem o desenvolvimento de projetos, envolvendo a 

comunidade, que possibilitam o contato direto com a realidade e objetivam impulsionar a iniciação 

técnico-científica, ao mesmo tempo, permitir ao aluno vivenciar práticas para o fazer prático-

pedagógico, cuja tônica remete às aprendizagens significativas e à redução do fracasso profissional, 

sempre na perspectiva da melhoria do ensino e na qualidade da formação dos profissionais.  

Como filosofia empregada nas políticas institucionais e vigente no âmbito dos cursos, o corpo 

docente possuirá carga horária atribuída para a realização das atividades de pesquisa, além do incentivo 

à apresentação de produção científica e de resultados em eventos científicos. A Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá oferecerá, também, subsídios para viabilizar a execução dos projetos de pesquisa 

apresentados pelos docentes, subsidiando desde a disponibilização de infraestrutura para a realização 

da pesquisa até o seu apoio financeiro.  

A política geral de pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá segue as seguintes 

diretrizes: priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; priorizar projetos de 

pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; garantir aos alunos participantes do grupo de 

pesquisa orientação individual e continuada; enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições brasileiras de fomento à 

pesquisa; estimular a publicação dos professores em periódicos de mérito acadêmico e a produção dos 

alunos nos periódicos dos respectivos cursos; estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares como 

mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; fortalecer a parceria interna e 
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institucional com organizações dos setores público e privado; internalizar a necessidade de apropriação 

e uso dos direitos de propriedade intelectual.  

A pesquisa na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá se apresentará como atividade central 

do campo científico a partir de duas tônicas combinadas. A primeira estimulará os docentes nas 

discussões do mundo científico, incentivando a organização de Grupos de Pesquisa. A segunda terá 

como público alvo os estudantes de graduação que complementam sua formação através da 

participação em Grupos de Pesquisa e de atividades de Iniciação Científica, contribuindo para 

despertar vocação científica e estimular o desenvolvimento do pensar cientificamente e da 

criatividade. 

Para o corpo discente, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá oferecerá bolsas de iniciação 

científica. Além das bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem ser beneficiados com bolsas 

destinadas por órgãos de fomento com os quais haja convênio. A Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá também visa estimular a participação voluntária, consubstanciada em mecanismos de 

divulgação dos trabalhos realizados: publicação e apresentação em eventos científicos. A pesquisa e a 

iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do curso ou programa, ao qual estejam 

vinculados os professores, ficando sob a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão.  

A Iniciação Científica terá como um dos seus principais objetivos despertar a vocação científica 

dos estudantes de graduação e incentivar talentos em potencial. Esse Programa estabelecerá 

mecanismos de incentivo para o desenvolvimento acadêmico dos alunos de graduação da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá e, através do estreitamento de vínculos entre o ensino e pesquisa, 

contribuirá para uma melhor formação do discente, estimulando engajamento em Projetos de 

Pesquisa desenvolvidos e orientados pelos docentes da Instituição. Ao mesmo tempo, os novos 

questionamentos e as novas práticas, decorrentes do trabalho de pesquisa, incidirão diretamente sobre 

o rendimento acadêmico do aluno, tanto no desenvolvimento de suas aptidões e seu raciocínio quanto 

na sua motivação. 

As políticas de pesquisa da Instituição serão voltadas, principalmente, para a resolução de problemas 

regionais e seguirão os princípios éticos determinados pelos documentos legais. 

Como a maioria dos trabalhos possuirá dimensão social, torna-se possível a articulação das 

pesquisas com as ações de extensão, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

Dentro desta perspectiva, a Faculdade se propõe a ser um centro promotor e estimulador da pesquisa 

científica, voltada para as necessidades da população e para o desenvolvimento regional, empenhada 

em contribuir para a diminuição dos desníveis setoriais da sociedade em que se encontrará inserida. 
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      Será implantado um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP- Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá) cujo papel-chave será a monitorização dos Projetos de Pesquisa da Instituição, assegurando 

que o delineamento da pesquisa e o seu desenvolvimento sigam os parâmetros éticos estabelecidos. 

O CEP é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, com “múnus público”, de caráter 

consultivo, deliberativo e educativo, que existe nas instituições que realizam pesquisas envolvendo 

seres humanos no Brasil, criado para defender os interesses dos sujeitos da pesquisa em sua 

integridade e dignidade e também para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões 

éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – Res. CNS 

196/96, II.14). 

    O CEP- Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será responsável pela avaliação e 

acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos. Sua missão é 

salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa, contribuir para sua qualidade e 

discutir o papel da pesquisa no desenvolvimento institucional e social da comunidade. 

Enquanto o CEP e a CEUA da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá não for instituído, os 

projetos de pesquisa serão encaminhados através da Plataforma Brasil ao CEP da Universidade de 

Vassouras. 

 

1.2.3. Políticas Institucionais de extensão no âmbito do curso de Medicina Veterinária 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá reconhece que a articulação entre a Instituição e a 

sociedade por meio da extensão é um processo que permite a transferência para a sociedade dos 

conhecimentos desenvolvidos com as atividades de ensino e pesquisa. Por outro lado, a captação das 

demandas e necessidades da sociedade possibilita orientar a produção e o desenvolvimento de novos 

saberes. Este processo estabelece relação dinâmica entre a Instituição e seu contexto social.  

As ações de extensão serão estruturadas em três eixos, de acordo com suas finalidades: 

 Formação profissional, por meio da oferta de atividades de educação permanente e continuada 

e da realização de eventos (cursos, jornadas, simpósios, mostra de trabalhos); 

 Culturais, contribuindo para a valorização e preservação da diversidade cultural da região; 

 Assistência à saúde, viabilizando uma prática pedagógica em espaços extramurais que 

oportuniza ao estudante o contato com uma realidade diferente daquela cotidianamente vivida, 

constatar a relação entre os determinantes socioeconômicos, culturais e ambientais e o processo 

saúde-doença, bem como a importância de ações intersetoriais para a promoção da saúde. 
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Nos Cursos Superiores ofertados pela IES, a Extensão é uma atividade que será desenvolvida através 

de:  

a) Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, que terão como requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação 

continuada, e que não se caracterizarão como atividades regulares do ensino formal de graduação;  

b) Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, seminários, oficinas, 

jornada, fóruns, entre outras modalidades; 

c) Programas de ação contínua: abarcam o conjunto de atividades implementadas continuamente, 

que terão como objetivos o desenvolvimento da comunidade, a integração social e a integração com 

instituições de ensino; 

d) Projeto “Populações Especiais”: os docentes e discentes dos Cursos atuarão, através de Projetos 

de Extensão multidisciplinares, em comunidades especiais como indígenas, quilombolas ou população 

rural, que geralmente apresentam dificuldade de inserção no sistema formal de saúde, bem como o de 

subsistência. Estas ações serão geralmente realizadas em finais de semana ou horários livres dos 

discentes e consistem, não só em Promoção da Saúde Pública, mas também de rastreamento, assistência 

e melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, em contrapartida, os discentes precisarão adaptar-se 

as condições limitadas de trabalho uma vez que na maioria das aldeias indígenas não há água encanada 

ou eletricidade. 

e) Projeto “Castração de cães e gatos”: os docentes e discentes do Curso, serão responsáveis por 

acompanhar os procedimentos pré-operatórios, o ato cirúrgico e anestésico, bem como o pós operatório 

dos animais, onde os alunos terão oportunidade de prática clínica e cirúrgica, bem como será realizado 

um trabalho essencial na prestação de utilidade pública aos habitantes locorregionais, reduzindo os 

diversos casos de abandono, maus tratos e disseminação de casos relacionado à saúde pública através 

das zoonoses. 

f) Feiras de Saúde: Movimento em que a comunidade acadêmica, em dia previamente agendado, 

geralmente 2 vezes por semestre, organizará uma grande ação social em um Bairro ou Praça e 

promoverá ações de promoção e educação em saúde pública, através de folhetos informativos sobre 

raiva, Esporotricose, Leishmaniose, etc. entre outras de interesse local e/ou sazonal. 

g) Participação em Campanhas de Vacinação: Acadêmicos, sempre acompanhados por docentes, 

acompanharão e auxiliarão nos dias de vacinação contra raiva, atuando em ações de educação em saúde 

e orientação aos tutores dos animais. 
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h) Educação Permanente: Os Curso de Graduação da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

através do seu corpo docente, promoverão ações de educação permanente para profissionais médicos 

veterinários por meio de palestras específicas ou outras modalidades didáticas, mini-cursos, cursos de 

especialização, semanas acadêmicas, etc. 

Os programas de extensão, ofertados aos discentes dos Cursos da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá, estarão conectados com o ensino e a pesquisa, desenvolvendo-se na forma de atividades 

permanentes ou projetos circunstanciais, sob a responsabilidade da Coordenação dos Cursos, focados 

na intercomplementaridade das abordagens e dos recursos. 

A Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão será o setor da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá responsável por implantar, acompanhar e avaliar políticas institucionais de 

práticas de investigação e de iniciação científica.  

Com a criação de meios que possibilitem gerar um ambiente propício à produção de novos 

conhecimentos, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá buscará contribuir para a qualificação e 

atualização de seu Corpo Docente e Discente em relação aos avanços científicos, ao intercâmbio de 

conhecimento científico, ao crescimento de sua comunidade acadêmica e, finalmente, para a melhoria 

do processo de ensino- aprendizagem, através da aproximação entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Os materiais didático-pedagógicos disponíveis para auxiliar na formação profissional em cada 

unidade curricular serão em quantidade suficiente nas bibliotecas da Instituição, tendo o tratamento 

técnico adequado para que sua utilização seja efetiva conforme consta nos projetos pedagógicos. 

Não é demais salientar que a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, compromete-se a 

permanecer atento às mudanças e inovações sociais e tecnológicas, mantendo uma margem de trabalho 

suficiente para adaptar seus planos à realidade do momento, mas sem perder de vista questões de longo 

prazo, como relevância socioeconômica e sustentabilidade de eventuais novas propostas de cursos. 

 

1.2.4. Políticas Institucionais de pós-graduação no âmbito do curso de Medicina 

Veterinária 
 

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento regional no processo do avanço científico 

a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, através da Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e 

Extensão, irá oferecer aos portadores de diploma de cursos superior, capacitação/especialização de 

profissionais nas diversas áreas do conhecimento. Os cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

desta Faculdade priorizam a valorização da educação continuada, pela capacitação de profissionais 

para o mercado de trabalho, contribuindo para a diminuição da desigualdade social. No âmbito do curso 

de Medicina Veterinária, haverá a oferta do programa de pós-graduação Stricto Sensu Mestrado 
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Profissional em Diagnóstico Clínico e Laboratorial em Medicina Veterinária (ANEXO X). 

 

1.2.5. Políticas Institucionais de acompanhamento do egresso no âmbito do curso de 

Medicina Veterinária 
 

A Política Institucional de acompanhamento de egressos da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá irá se estabelecer a partir de quatro eixos: incentivo a participação em eventos de atualização 

e/ou capacitação na faculdade; políticas de incentivo à formação continuada; informações sobre o 

egresso no mercado de trabalho; e avaliação do curso a partir da ótica do egresso. Neste sentido, 

visando promover um diálogo permanente da faculdade com seu egresso, serão desenvolvidas diversas 

ações, oferecendo serviços como, por exemplo, um link na página eletrônica da FACULDADE DE 

CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ para acesso do egresso, mais especificamente no curso de 

graduação de Medicina Veterinária que está hospedado no site da IES, que disponibiliza uma ficha 

cadastral e um questionário para a coleta de dados acerca da sua atuação profissional (conforme 

ANEXO II). Haverá também informes periódicos para aperfeiçoamento profissional, como os cursos 

de extensão, de especialização e de mestrado oferecidos pela Faculdade, que inicialmente será 

oferecido aos profissionais da região e posteriormente aos futuros formandos egressos do curso de 

Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. Além disso, ofereceremos uma 

política de descontos sobre mensalidades nos cursos de pós-graduação e reingresso em cursos de 

graduação, como forma de incentivo à formação continuada. Como forma de indicar a realidade dos 

egressos no mercado de trabalho e de possibilitar a participação do egresso na política de avaliação do 

curso concluído, o curso de Medicina Veterinária disponibilizará periodicamente relatórios 

provenientes da avaliação do formulário preenchido, disponível na página eletrônica da Faculdade, 

cujas informações colaborarão na apreensão de elementos da realidade externa à instituição e ao 

processo de ensino-aprendizagem, dimensionando a necessidade de adaptações frente as novas 

demandas apresentadas pelo mercado de trabalho. 

 

1.2.6. Articulação do PPC com o PPI e com o PDI 

 

Para iniciar a articulação do PPC do curso de Medicina Veterinária com o PPI e PDI da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, novas práticas gestoras e acadêmicas serão instituídas, 

como o estabelecimento do colegiado de diretores e coordenador de curso; implantação e consolidação 

de planejamento por metas para cada semestre letivo; elaboração de portfólio do curso de Medicina 

Veterinária descrevendo as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão; instituição de fórum 
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anual de coordenadores de curso para tornarem públicas as metas e articulações entre os cursos e, por 

fim, a implantação de fórum anual de coordenadorias. 

Outra questão significativa que irá fortalecer as potencialidades institucionais no campo da 

gestão acadêmica será a qualificação da equipe gestora com ampliação do conhecimento dos 

coordenadores de curso e diretores sobre todas as legislações que normatizam a oferta de cursos de 

graduação, inclusive dos instrumentais do MEC/INEP. A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

entende que a qualificação da equipe gestora será fundamental.  

Para qualificar o corpo docente considera-se como potencialidade a implantação do processo 

seletivo público onde, a partir de Edital, se processa a seleção constituída de três instrumentos de 

avaliação, a saber: análise do currículo Lattes, avaliação de prova didática e entrevista. O Edital será 

publicado no site da instituição e divulgado na mídia. 

A Diretoria Geral, junto à Coordenação de Ensino, Pesquisa e Extensão e Coordenações dos 

Cursos de graduação, os Colegiados e Núcleo Docente Estruturante (NDE), serão os responsáveis pela 

estruturação, acompanhamento e implantação desta política. No campo do ensino de graduação 

funcionarão plenamente os colegiados de cursos de graduação; e o núcleo docente estruturante (NDE), 

com periodicidade definida em regulamento próprio. É desta forma que se concretizarão ações como: 

revisão e atualização permanente dos projetos pedagógicos (PPCs); estruturação de estágio curricular 

supervisionado; atividades complementares; melhoria contínua da qualidade nos trabalhos de 

conclusão de curso; efe t ivação de programas de monitoria e de nivelamento. Podemos citar, 

ainda, ampliação da qualificação do corpo docente mediante a adoção de edital público de provas e 

títulos  como procedimentos para a seleção de docentes; incentivo a ampliação da titulação e ampliação 

do corpo docente com professores em tempo integral e parcial. 

Considerando a indissolubilidade do ensino, pesquisa e extensão, a Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá, irá estimular e criar condições institucionais para ampliar a pesquisa. A 

consolidação do plano de carreira do corpo docente com professores 40 horas e 20 horas irá fortalecer 

a criação de grupos pesquisa com participação de docentes e discentes.  

O Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) de Medicina Veterinária de Maricá possui 

identidade própria e mantém estreita relação com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

através de todas as ações descritas. 

O PPC do curso de Medicina Veterinária, busca integrar-se ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional, através de ações de acordo com os objetivos e Metas do PDI. Entre os objetivos e metas 

do PDI estão:  
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 Utilizar as diferentes unidades da rede de atenção à saúde como cenários de ensino, integrando-

se à rede em suas ações de ensino-serviço desde o início do funcionamento dos cursos em 2019; 

 Fortalecer as áreas de atuação da IES, no campo do ensino, pesquisa e extensão; 

 Ampliar e consolidar programas de pós-graduação stricto sensu;  

 Ampliar e consolidar órgãos colegiados como fonte de decisão e intervenção nas práticas de 

ensino, pesquisa e extensão;  

 Incentivar intercâmbios técnicos, científicos com agências de fomento à pesquisa no campo de 

atuação acadêmica da IES;  

 Ampliar e consolidar políticas institucionais de estímulo à formação continuada de pessoal da 

IES;  

 Ampliar e consolidar práticas institucionais de revisão contínua dos projetos pedagógicos dos 

cursos e incentivo à inovação didático-pedagógica;  

 Ampliar articulação teoria-prática pela melhoria e ampliação de laboratórios específicos no 

campo de atuação acadêmica da IES;  

 Ampliar e consolidar a responsabilidade social da IES, contribuindo para o acesso a direitos 

sociais de todos os homens e mulheres;  

 Articular a Faculdade e a comunidade gerando e compartilhando conhecimentos e inovações 

no campo do ensino, pesquisa e extensão; 

 Abertura de uma Clínica Veterinária Escola para atendimentos ambulatoriais e cirurgias de 

animais de pequeno e grande porte até final de 2019.  

Dentre esses objetivos observa-se a forte ênfase na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão também 

contemplada por este. Conforme objetivos e metas do PDI, no que diz respeito à incentivar 

intercâmbios técnicos e científicos o curso promove ações como: Visitas Técnicas; Participação em 

eventos científicos, dentro e fora da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá; Palestras e minicursos, 

através de professores convidados e participação em programas de intercâmbio. 

 

1.2.7. Coerência PPC, currículo, participação discente e DCN 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Medicina Veterinária não se resume a um documento 

burocrático, elaborado apenas para cumprimento legal. Exige de toda a comunidade acadêmica, ligada 

ao curso, maior cumplicidade e engajamento. A avaliação, entendida como um processo de análise da 

realidade, comparando situações, fatos ou elementos dessa realidade com um padrão, perpassa por toda 

a implementação do projeto, sinalizando a necessidade de constantes reformulações. A proposta 
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pedagógica do curso tem fundamental relevância, pois reflete o pensamento e a identidade de todos os 

docentes, buscando vencer o comodismo, voltando-se para uma estrutura dinâmica, pautada numa 

perspectiva crítica, responsável e contextualizada, que privilegie a vivência dos conhecimentos, o 

desenvolvimento de competências e o domínio de habilidades. Para tal, foi fundamental a participação 

do NDE do curso de Medicina Veterinária, durante diversas reuniões. Devido a sua flexibilidade, 

através de discussões este projeto deverá sofrer modificações, atendendo a necessidade de unidade de 

ação, de forma harmônica, contemplando a realidade do aluno, do professor e da sociedade. As 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos são contempladas de forma transversal 

através de conteúdos ministrados nas componentes curriculares: Sociologia, Metodologia Cientifica, 

Saúde Ambiental e Sustentabilidade, Empreendedorismo e Agronegócios, Extensão Rural, e pelas 

Optativa (Antropologia dos Grupos Afrobrasileiros e Indígena). Ademais as atividades do Núcleo de 

Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), do Grupo de Trabalho em Educação Inclusiva e do 

projeto Ações Socioambientais: contribuições dos espaços não formais de ensino, corroboram essa 

diretriz, uma vez que a dignidade e igualdade de direitos humanos e sustentabilidade ambiental são 

pilares fundamentais da Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

 

1.3.Objetivos do curso de Medicina Veterinária 
1.3.1. Objetivo Geral 

O objetivo do curso de Medicina Veterinária é formar profissionais de nível superior 

capacitados a solucionar problemas de Sanidade Animal e Saúde Pública, habilitados para atuar nas 

diversas áreas das Ciências Veterinárias pertinentes ao currículo pleno, exercendo seus conhecimentos 

na Clínica Médica, na Produção Animal e na Inspeção Sanitária, procurando fazer com que as 

descobertas científicas e tecnológicas apresentadas pelo corpo docente durante o curso sejam usadas, 

com equidade, para o bem estar da sociedade, atendendo as necessidades locais e regionais de Maricá. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Segue abaixo uma lista de objetivos que o perfil do profissional Médico Veterinário a ser formado 

pela Faculdade de Ciências Médicas de Maricá contemplará: 

 Praticar a Clínica de animais em todas as suas modalidades. 

 Coletar material, realizar e interpretar exames laboratoriais de rotina. 

 Orientar e estimular o controle e profilaxia das enfermidades dos rebanhos. 

 Aplicar medidas de Saúde Pública na profilaxia das Zoonoses. 

 Executar cirurgias para fins terapêuticos e zootécnicos (por exemplo descorna). 
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 Identificar defeitos, vícios, acidentes e doenças, bem como realizar peritagem e exames 

técnicos sobre animais e seus produtos, em questões judiciais. 

 Atuar em perícia, exame e pesquisa reveladora de fraude ou intervenção dolosa nos animais 

inscritos nas competições desportivas e nas exposições agropecuárias. 

 Atuar na inspeção e fiscalização de indústrias de alimentos de origem animal visando a níveis 

higiênico, sanitário e tecnológico satisfatórios. 

 Atuar em empresas de produção, transformação e/ou comercialização de produtos de origem 

animal. Atuar na indústria de produtos de uso veterinário tanto na produção  

 Elaborar e executar projetos de produção animal utilizando técnicas adequadas para instalações, 

manejo, nutrição e reprodução. 

 Participar do ensino, do planejamento, da coordenação e da execução técnica de trabalhos de 

reprodução animal, incluindo manejo, tecnologia do sêmen, inseminação artificial, doenças da 

reprodução e biotecnologia da reprodução, observando as exigências locais e regionais 

 Planejar, administrar e avaliar conhecimentos de produção animal, de experimentação, de 

recreação e de serviços desportivos. 

 Planejar como na fiscalização e comercialização dos mesmos. 

 Executar atividades de extensão rural em harmonia com os interesses da comunidade. 

 Participar de atividades que visam à preservação ecológica do meio ambiente, através da defesa 

da fauna e do controle da exploração das espécies de animais silvestres. 

 Ensinar disciplinas especificamente Médico-Veterinária, bem como dirigir as respectivas 

secções e laboratórios. 

 Dirigir e fiscalizar o ensino da Medicina Veterinária. 

 Possibilitar à Faculdade condições de transformar-se em um centro agregador de institutos de 

pesquisa em saúde animal, bem como realizar intercâmbios com outros centros de destaque no 

País. 

 

1.4. Perfil profissional do egresso 

 

O Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá pretende formar 

um profissional Médico Veterinário generalista, apto a compreender e traduzir as necessidades 

individuais, de grupos sociais e comunidades, com relação às atividades inerentes ao exercício 

profissional, no âmbito de seus campos específicos de atuação em saúde animal e clínica veterinária; 

saneamento ambiental e Medicina Veterinária preventiva, saúde pública e inspeção e tecnologia de 
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produtos de origem animal; zootecnia, reprodução animal e ecologia e proteção ao meio ambiente, 

devendo ter conhecimento dos fatos sociais, culturais e políticos da economia e da administração 

agropecuária e agroindustrial. Sendo detentor de capacidade de raciocínio lógico, de observação, de 

interpretação e de análise de dados e informações, bem como dos conhecimentos essenciais de 

Medicina Veterinária, para identificação e resolução de problemas. 

O profissional Médico veterinário deverá compreender e atuar no processo saúde-doença de 

forma ética e científica. Como consequência, o egresso deverá ser capaz de:  

1. Realizar suas atividades profissionais de acordo com os mais altos padrões de qualidade e os 

princípios éticos científicos e metodológicos, em contextos diversos e diante de diferentes problemas 

e situações; 

2. Estabelecer estratégias para o seu crescimento e aperfeiçoamento, dedicando-se ao 

aprendizado e ao seu aprimoramento contínuos, tanto na sua formação quanto na sua prática. 

O curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá visará à 

formação integral do aluno para sua vida profissional, para tal, o corpo docente conta com professores 

alinhados com a prática Médica-Veterinária. 

A grade curricular será de forma abrangente para fornecer ao aluno as informações primordiais 

para sua prática profissional. Desde o primeiro período, o aluno proverá de contato com a realidade da 

Medicina Veterinária, com a disciplina de Introdução à Medicina Veterinária e as disciplinas PAPI, 

PAP II e PAP III (Programa de Aprimoramento Prático). Nas disciplinas de Metodologia Científica e 

Ética e bioética, o aluno desenvolverá o senso crítico relacionado à ética profissional norteada pelo que 

rege o código de ética da profissão. 

Em todas as disciplinas o aluno será motivado a ir além dos conteúdos oferecidos pelos 

professores para que desenvolva o aprimoramento contínuo de suas informações enquanto profissional. 

Devido as necessidades locorregionais, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

implementou na matriz curricular uma disciplina optativa de Piscicultura e tem na grade como 

disciplina obrigatória, empreendedorismo e agronegócios, uma vez que foi identificado o potencial da 

região litorânea. 

A carga horária será dimensionada de forma a atender às demandas para que se alcance o perfil 

de egresso almejado pelo curso. Para tal o currículo é organizado de forma que o discente tenha 

gradativa construção do seu conhecimento e dimensionada de modo que isso ocorra de forma natural 

e que atenda à complexidade da formação profissional multifacetada de um Médico Veterinário, 

ensinando ao nosso aluno a pensar de forma integrada, para tanto utilizamos de questionário de egresso 
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próprio da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, onde verificamos as tendências do mercado de 

trabalho (ANEXO II). 

 

1.5. Estrutura Curricular 

A estrutura curricular do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá será organizada de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (resolução CNE/CES 2, de 

18 de fevereiro de 2003), considerando a integração entre teoria e prática, através de uma articulação 

entre o ensino, a pesquisa e a extensão. 

A carga horária é dimensionada de forma a atender às demandas para que se alcance o perfil de 

egresso almejado pelo curso. Para tal o currículo é organizado de forma que o discente tenha gradativa 

construção do seu conhecimento e dimensionada de modo que isso ocorra de forma natural e que atenda 

à complexidade da formação profissional multifacetada de um Médico Veterinário. 

Além da estrutura curricular padrão montada, onde constam as disciplinas obrigatórias para a 

formação do Médico Veterinário no contexto educacional, articulando o perfil do egresso com essa 

formação para atender as demandas locais e regionais, novas práticas complementares serão adotadas 

para um melhor aproveitamento do aluno, ampliando suas possibilidades de formação e aprendizagem 

dentro da instituição de ensino.  

Será adotado o espelhamento dos componentes curriculares, onde a turma será fracionada em 

pequenos grupos e os docentes lecionarão ao mesmo tempo, invertendo as classes. Dessa forma, um 

maior aproveitamento do conteúdo é perfeitamente notado, principalmente nas aulas práticas. 

Outra medida adotada será o alinhamento do conteúdo programático por período, onde as 

disciplinas correlatas serão ministradas por blocos de afinidade, como por exemplo: Quando a 

Anatomia dos Animais Domésticos II estiver estudando o conteúdo sobre sistema digestório, a 

disciplina de Biofísica e Fisiologia Veterinária II também irá estudar, bem como a Histologia 

Veterinária e Bioquímica, isto ocorrerá através de um caderno guia que será entregue ao aluno no início 

do período onde ele acompanhará o tema da semana relacionado a cada disciplina do seu período, este 

processo irá permitir a interdisciplinaridade, ensinando nosso aluno a pensar de forma integrada e 

coletada. 

Os alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá terão contato com as práticas desde o 

primeiro período, através da disciplina de PAP I (Programa de Aprendizagem Prática I) e Introdução a 

Medicina Veterinária, o que desperta maior interesse em permanecer no curso. Estes alunos irão dispor 

da disciplina de Comportamento e Bem Estar Animal, a qual está inserida no segundo período do curso, 

utilizando exemplos correlatos ao componente curricular que está sendo ministrado. Por fim, 
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disciplinas optativas com assuntos relevantes e atuais como a Biologia Molecular, Terapia Intensiva 

em Pequenos Animais, Medicina Felina, entre outras serão oferecidas a cada semestre através de 

disciplinas optativas mantendo o aluno atualizado. 

A carga horária será dimensionada de forma a atender às demandas para que se alcance o perfil 

de egresso almejado pelo curso. Para tal, o currículo será organizado de forma que o discente tenha 

gradativa construção do seu conhecimento e dimensionada de modo que isso ocorra de forma natural 

e que atenda à complexidade da formação profissional multifacetada de um Médico Veterinário. 

O projeto pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá será centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. Assim, o processo de ensino-

aprendizagem será dinâmico e voltado ao desenvolvimento do discente, induzindo o ensino das 

diversidades que mobilizam o raciocínio e a compreensão, integrando as atividades teóricas com 

práticas em laboratório, bem como potencializando a interação professor-aluno. Desta forma, novos 

paradigmas como interdisciplinaridade, pesquisa em sala de aula, estudos dirigidos e seminários para 

a construção do conhecimento, conteúdos significativos e contextualizados, situações-problema, 

habilidades, competências serão temáticas que vão permear as reflexões no Curso de Medicina 

Veterinária. 

Entende-se, na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, metodologia como o caminho para 

a construção do conhecimento, apoiado no desenvolvimento das habilidades, através das situações e 

problemas, encaminhando o aluno a buscar fundamentos teóricos para compreender, aplicar ou 

reconstruir o mundo, o que exige diálogo e participação ativa de alunos e professores. 

O dimensionamento de carga horária a Matriz do Curso de Medicina Veterinária atende os 

pareceres do MEC. O Currículo do Curso de Graduação em Medicina Veterinária será organizado de 

forma progressiva em grau de complexidade, constituído por unidades temáticas de estudo em 

substituição a lógica de organização por disciplina. Onde por uma ação conjunta dos professores 

integrantes do período deverá prezar pela interdisciplinaridade, coerente com as metodologias 

desenvolvidas no Curso, partindo do pressuposto de que os estudantes já possuem repertório de 

conhecimento que devem ser resgatados pelos professores e enriquecidos com sua problematização, 

observação, prática e teorização. Cabe ao professor o papel de facilitador do processo e dinamizador 

de experiências.  

A matriz curricular do Curso de Medicina Veterinária e os planejamentos das unidades de 

estudos estão de acordo com as diretrizes curriculares e o perfil do egresso exigido. Para que os 
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Médicos veterinários graduados tenham o perfil delineado, as estratégias empregadas no curso de 

Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, também devem tornar os currículos 

flexíveis com atividades complementares eletivas, incluindo disciplinas de enriquecimento, oferecidas 

no decorrer do curso. 

São oferecidas disciplinas optativas de áreas diversas, semestralmente, de acordo com 

calendário pré-estabelecido. 

A Matriz Curricular do Curso de Graduação em Medicina Veterinária privilegia tanto os 

aspectos teóricos, passados pelo professor em sala de aula, como as informações e experiências 

profissionais do corpo docente, altamente especializado e com vivência prática, através de dias de 

campo, aulas práticas, visitas técnicas e atendimentos clínicos. Desta forma, algumas disciplinas 

possuem além da carga horária teórica, uma carga horária prática com a finalidade de viabilizar a 

realização de tais atividades.  

Matriz Curricular 2019.1 do Curso de Medicina Veterinária, será empregada na Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá na forma de Sistema de Créditos, tendo sido elaborada pelo NDE e 

aprovada através da Portaria DG 016/2018 de 01 de outubro de 2018.  

O curso atende à legislação seguinte, que define que o curso deva ter, no mínimo, 4000 horas e 

4,5 (quatro e meio) anos para integralização:  

 

a) RESOLUÇÃO n. 2, de 18 de junho de 2007: “Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial”; 

b) DECRETO nº 5626, de 22 de dezembro de 2005: Regulamenta a Lei nº 10436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais- Libras.  

O Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Medicina Veterinária da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá será centrado no aluno como sujeito da aprendizagem e apoiado no 

professor como facilitador e mediador do processo ensino-aprendizagem. 

Assim, o processo de ensino-aprendizagem em Maricá será dinâmico. Estará voltado ao 

desenvolvimento do discente, induzindo o ensino das diversidades que mobilizam o raciocínio e a 

compreensão, integrando as atividades teóricas com práticas em laboratório, bem como 

potencializando a interação professor-aluno. Desta forma, novos paradigmas como 

interdisciplinaridade, pesquisa em sala de aula, estudos dirigidos e seminários para a construção do 

conhecimento, conteúdos significativos e contextualizados, situações-problema, habilidades, 

competências serão temáticas que irão permear as reflexões no Curso de Medicina Veterinária. 
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Entende-se, na Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, metodologia como o caminho para 

a construção do conhecimento, apoiado no desenvolvimento das habilidades, através das situações e 

problemas, encaminhando o aluno a buscar fundamentos teóricos para compreender, aplicar ou 

reconstruir o mundo, o que irá exigir diálogo e participação ativa de alunos e professores. Para tal, a 

matriz curricular apresenta disciplinas de ciclo básico e ciclo profissional (Fluxograma da Matriz 

Curricular de 2019.1 abaixo), cujo dimensionamento de carga horária da Matriz do Curso de Medicina 

Veterinária atende os pareceres do MEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fluxograma do Ciclo Básico e Profissionalizante da Matriz Curricular de 2019.1 

 

O Currículo do Curso de Graduação em Medicina Veterinária está organizado em de forma 

progressiva em grau de complexidade, constituído por unidades temáticas de estudo em substituição a 

lógica de organização por disciplina. Onde por uma ação conjunta dos professores integrantes do 
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período deverão prezar pela interdisciplinaridade, coerente com as metodologias desenvolvidas no 

Curso, partindo do pressuposto de que os estudantes já possuem repertório de conhecimento que devem 

ser resgatados pelos professores e enriquecidos com sua problematização, observação, prática e 

teorização. Cabe ao professor o papel de facilitador do processo e dinamizador de experiências.  

A matriz curricular do Curso de Medicina Veterinária e os planejamentos das unidades de 

estudos estão de acordo com as diretrizes curriculares e o perfil do egresso exigido. Para que os médicos 

veterinários graduados tenham o perfil delineado, as estratégias empregadas no curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, contará com atividades complementares 

eletivas e de conteúdo flexível, incluindo disciplinas de enriquecimento, oferecidas no decorrer do 

curso, como no caso da disciplina optativa de Piscicultura. 

Além disso, a bibliografia básica e complementar foi devidamente ajustada pelo NDE, de 

acordo com as ementas e habilidades e competências de cada disciplina, fato este devidamente 

registrado no relatório de adequação bibliográfica. 

A fim de atender a necessidade de formar um profissional atualizado e humano, disciplinas 

como Saúde Ambiental e Sustentabilidade, Sociologia, Extensão Rural e Ética e Bioética, abordam 

temas importantes de interação do profissional com a sociedade em que está inserido. Além disso, a 

disciplinas de Língua Brasileira de Sinais- Libras, que permite acessibilidade, comunicação e inclusão 

do deficiente auditivo, sendo importante educar os futuros médicos veterinários dentro de políticas 

inclusivas. 

Serão oferecidas disciplinas de áreas diversas, semestralmente, para tal segue abaixo quadro 

com algumas disciplinas a ser oferecidas de acordo com a Matriz curricular de 2019.1. 

Código Disciplinas Optativas CR CH 

Créditos 

Requisitos 

T P 

 Prática desportiva 2 30 2 0   

 Tópicos especiais em clínica médica de pequenos animais 2 30 2 0   

 Tópicos especiais em Medicina Equina: DOR 2 30 2 0   

 Patologia Clínica de Animais Silvestres 2 30 2 0   

 Medicina do Comportamento de Pequenos Animais 2 30 2 0   

 Princípios da Medicina Tradicional Chinesa em Veterinária 2 30 2 0   

 Introdução à Análise Sensorial de Alimentos 2 30 2 0   

 Clínica Médica de Felinos 2 30 2 0   
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 Doenças Respiratórias de Equinos de Trabalho e Esporte 2 30 2 0   

 Diagnóstico por Imagem em Equinos 2 30 2 0   

 Ultrassonografia em Pequenos Animais 2 30 2 0   

 Defesa Sanitária Animal 2 30 2 0  

 Diagnóstico de Claudicação em Equinos 2 30 2 0   

 Técnicas histológicas 2 30 0 2  

 Introdução ao Estudo de Libras 2 30 0 2  

 Informática 2 30 2 0  

 Biologia Molecular 2 30 2 0  

 Interpretação de Exames Laboratoriais 2 30 2 0  

 Inglês Instrumental 2 30 2 0  

 Fisiologia do Exercício 2 30 2 0  

 Piscicultura 2 30 2 0  

 Libras 2 30 2 0  

 

A Matriz Curricular do Curso de Graduação em Medicina Veterinária, irá funcionar em sistema 

de créditos e privilegia tanto os aspectos teóricos, passados pelo professor em sala de aula, como as 

informações e experiências profissionais do corpo docente, altamente especializado e com vivência 

prática, através de dias de campo, aulas práticas, visitas técnicas e atendimentos clínicos. 

Desta forma, algumas disciplinas possuem além da carga horária teórica, uma carga horária 

prática com a finalidade de viabilizar a realização de tais atividades.  

A distribuição da Carga Horária e a integralização de créditos para discentes ingressantes a partir 

de 2019.1 está ilustrada no Tabela abaixo.  

 

O curso atende à legislação seguinte, que define que o curso deva ter, no mínimo, 4000 horas e 

4,5 (quatro e meio) anos para integralização:  

a) RESOLUÇÃO n. 2, de 18 de junho de 2007: “Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial”; 

b) DECRETO nº 5626, de 22 de dezembro de 2005: Regulamenta a Lei nº 10436, de 24 de abril de 

2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais- Libras.  
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Tabela 4. Carga horária total da Matriz Curricular atual (2019.1), seguida das unidades curriculares e 

cargas horárias por semestre letivo. 

Período 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º CH/total 

Carga horária / Semestre 435h 420h 405h 420h 450h 420h 405h 405h 270h 3630h 

Estágio Supervisionado 60h 60h 60h 60h 150h 390h 

Atividades Complementares 200h 

Carga Horária Total 4220h 

 

A relação de unidades curriculares por período do curso de Medicina Veterinária da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá encontra-se nos Tabelas abaixo. 

1° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisito Co-Requisito 
T P 

1 Anatomia dos Animais Domésticos I 8 120 4 4 0 2, 4, 5, 3 

2 Histologia e Embriologia 4 60 3 1 0 1, 4, 5, 3 

3 Biologia Celular 4 60 3 1 0 1, 2, 4, 5 

4 Biofísica e Fisiologia Veterinária I 5 75 4 1 0 1, 2, 5, 3 

5 Bioquímica 4 60 3 1 0 1, 2, 4, 3 

6 Introdução à Medicina Veterinária 2 30 1 1 0 0 

7 PAP I (Programa de Aprendizagem Prática) 2 30 0 2 0 0 

  Total 29 435 18 11     

 

2° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

8 Anatomia dos Animais Domésticos II 8 120 4 4 1 9, 12 

9 Biofísica e Fisiologia Veterinária II 5 75 3 2 4, 5 8, 12 

10 Comportamento e Bem Estar Animal 2 30 2 0 0 0 

11 Genética e Melhoramento Animal 3 45 3 0 3 0 

12 Histologia Veterinária 4 60 3 1 2, 03 8, 9 

13 Parasitologia Veterinária I 4 60 3 1 0 0 

14 PAP II (Programa de Aprendizagem Prática) 2 30 0 2 7 0 

  Total 28 420 18 10     
    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 
 

3° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

15 Virologia Veterinária 2 30 2 0 3 24 

16 Metodologia Científica 2 30 2 0 0 0 

17 Parasitologia Veterinária II 4 60 3 1 13 0 

18 Bioestatística 2 30 2 0 0 0 

19 Saúde Ambiental e Sustentabilidade 2 30 2 0 0 0 

20 Sociologia 2 30 2 0 0 0 

21 Ética e Bioética Animal 2 30 2 0 0 0 

22 Bacteriologia Veterinária 4 60 2 2 3 24 

23 Micologia Veterinária 2 30 1 1 3 24 

24 Imunologia Veterinária 3 45 3 0 4 0 

25 PAP III (Programa de Aprendizagem Prática) 2 30 0 2 14 0 

  Total 27 405 21 6     

4° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

26 Suinocultura 2 30 2 0 0 33 

27 Bovinocultura 2 30 2 0 0 32, 33 

28 Equideocultura 2 30 2 0 0 32, 33 

29 Avicultura 2 30 2 0 0 33 

30 Zootecnia Geral 2 30 2 0 0 0 

31 Extensão Rural 2 30 2 0 11 0 

32 Plantas Forrageiras 2 30 1 1 0 33 

33 Nutrição Animal 4 60 3 1 5, 4 32 

34 Farmacologia Básica 4 60 3 1 5, 9 0 

35 Anatomia Patológica e Técnica de necrópsia 6 90 4 2 5, 9 0 

  Total 28 420 23 5     

 

5° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

36 Semiologia de Pequenos Animais 3 45 2 1 8, 9 37 

37 Semiologia de Grandes Animais 3 45 2 1 8, 9 36 

38 Farmacologia Aplicada à Medicina Veterinária 2 30 2 0 34, 8 0 

39 Tecnologia de Carne e Derivados 3 45 3 0 8, 12 0 

40 Tecnologia de Aves, Ovos e Mel 2 30 2 0 9 0 

41 Tecnologia de Pescado e Derivados 2 30 2 0 9 0 

42 Tecnologia de Leite e Derivados 3 45 3 0 8, 12 0 

43 Epidemiologia Veterinária 2 30 2 0 48 0 

44 Laboratório Clínico I 4 60 2 2 9 36, 37 

45 Anatomia Patológica Especial 6 90 4 2 35 0 

  Total 30 450 24 6     
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6° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

46 Sanidade Avícola 2 30 2 0 12, 15 0 

47 Doenças Infecciosas 4 60 3 1 22, 23, 15, 43 48, 49, 50 

48 Doenças Parasitárias 4 60 3 1 13, 17 47, 49, 50 

49 Clínica Médica de Pequenos Animais I 4 60 2 2 36, 044, 38 50, 52, 53 

50 Clínica Médica de Grandes Animais I 4 60 2 2 37, 044, 38 49, 52, 53 

51 Toxicologia e Plantas Tóxicas 2 30 2 0 5, 9 0 

52 Laboratório Clínico II 4 60 2 2 44 49, 50, 53 

53 Diagnóstico por Imagem Veterinária 4 60 2 2 36, 37 49, 50, 52 

  Total 28 420 18 10     

        

7° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

54 TCC I 2 30 2 0 18, 16 0 

55 Clínica Médica de Pequenos Animais II 4 60 2 2 49 56 

56 Clínica Médica de Grandes Animais II 4 60 2 2 50 55 

57 Anestesiologia Veterinária 4 60 2 2 9, 38 58 

58 Técnica Cirúrgica Veterinária 4 60 2 2 49, 50, 45 57 

59 Obstetrícia Veterinária 3 45 2 1 60 60 

60 Fisiopatologia da Reprodução 6 90 4 2 9, 38, 2 59 

  Total 27 405 16 11     

 

 

8° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

61 Saúde Pública e Zoonoses 5 75 4 1  48, 43 0 

62 
Inspeção e Higiene Sanitária  de Carne e 

Derivados 
3 45 3 0 39, 48 0 

63 
Inspeção e Higiene Sanitária  de Leite e 

Derivados 
3 45 3 0 42, 48 0 

64 
Inspeção e Higiene Sanitária  de Aves, Ovos e 

Mel 
2 30 2 0 40, 48 0 

65 
Inspeção e Higiene Sanitária  de Peixe e 

Derivados 
2 30 2 0   41, 48 0 

66 Biotecnologia da Reprodução 4 60 2 2 60 0 

67 
Patologia Clínica e Cirúrgica de Pequenos 

Animais 
4 60 2 2 58, 57, 55 68 

68 
Patologia Clínica e Cirúrgica de Grandes 

Animais 
4 60 2 2 58, 57, 56 67 

  Total 27 405 20 7     

        

 

 

 



 

60 
 

 

 

1.6. Conteúdos Curriculares 

A estrutura organizacional dos conteúdos curriculares será posta como dividida em dois 

núcleos: de formação básica e de formação profissionalizante. Porém busca-se que haja vínculo direto 

entre os dois núcleos de forma que na prática tal divisão não se perceba. O objetivo é que o discente 

tenha contato com o mundo do trabalho e com as atividades profissionais do médico veterinário desde 

o seu ingresso no curso.  

 

A) Núcleo de Formação Básica 

 Ciências Biológicas e da Saúde – incluem-se os conteúdos (teóricos e práticos) de bases 

moleculares e celulares dos processos normais e alterados, da estrutura e função dos tecidos, 

órgãos, sistemas e aparelhos, bem como processos bioquímicos, biofísicos, microbiológicos, 

imunológicos, genética molecular e bioinformática em todo desenvolvimento do processo 

saúde-doença, inerentes à Medicina Veterinária. 

 Ciências Humanas e Sociais – incluem-se os conteúdos referentes às diversas dimensões da 

relação indivíduo-sociedade, contribuindo para a compreensão dos determinantes sociais, 

culturais, comportamentais, psicológicos, éticos e legais e conteúdos envolvendo a 

comunicação, a informática, a economia e gestão administrativa em nível individual e coletivo. 

 

B) Núcleo de Formação Profissionalizante 

 Ciências da Medicina Veterinária – incluem-se os conteúdos teóricos e práticos relacionados 

com a saúde-doença, produção animal e ambiente, com ênfase nas áreas da saúde animal, 

clínica e cirurgia veterinárias, medicina veterinária preventiva, saúde pública, zootecnia, 

9° Período 

Código Disciplina CR CH 
Créditos 

Pré-Requisitos Co-Requisitos 
T P 

69 
Controle Microbiológico, Físico e Químico de 

POA 
2 30 2 0 62, 63, 64, 65 0 

70 Clínica Médica de Animais Selvagens 4 60 2 2 46, 36, 37 0 

71 Prática Hospitalar de Pequenos Animais 3 45 0 3 58, 57, 55, 53 72 

72 Prática Hospitalar de Grandes Animais 3 45 0 3 58, 57, 56, 53 71 

73 Empreendedorismo e Agronegócios 2 30 2 0 0 0 

74 Medicina Veterinária Legal 2 30 2 0 55, 56 0 

75 TCC II 2 30 2 0 54 0 

  Total 18 270 10 8     
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produção animal, inspeção e tecnologia de produtos de origem animal, contemplando os 

conteúdos teóricos e práticos a seguir: 

 Zootecnia – envolvendo sistemas de criação, manejo, nutrição, biotécnicas da reprodução, 

exploração econômica e ecologicamente sustentável, incluindo agronegócios. 

 Inspeção e Tecnologia de Produtos de Origem Animal – incluindo classificação, 

processamento, padronização e inspeção higiênica e sanitária dos produtos de origem animal e 

dos seus derivados.  

 Clínica Veterinária - incorporando conhecimentos de clínica, cirurgia e fisiopatologia da 

reprodução, com ênfase nos aspectos semiológicos e laboratoriais, visando a determinação da 

etiopatogenia, do diagnóstico, e nos tratamentos médicos ou cirúrgicos das enfermidades de 

diferentes naturezas. 

 Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Pública – reunindo conteúdos essenciais às 

atividades destinadas ao planejamento em saúde, a epidemiologia, controle e erradicação das 

enfermidades infectocontagiosas, parasitárias e zoonoses, saneamento ambiental, produção e 

controle de produtos biológicos.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Percentual relativo a integralização do curso de Medicina Veterinária 
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C) Ementas  

As ementas estarão em constante avaliação pelo NDE, levando em consideração as informações 

advindas dos egressos do curso e as atualizações constantes no campo da medicina veterinária, sendo 

coerentes com o perfil do egresso e os objetivos do curso. 

Os Planejamentos das Disciplinas, dos quais fazem parte a ementa, os objetivos, o programa, a 

metodologia e estratégias e as referências bibliográficas básicas e complementares, se encontram no 

ementário, em documento anexo (Anexo I).  

Com apoio do NDE houve adequação das ementas as bibliografias básicas e complementares, 

a fim de contemplar o perfil do futuro médico veterinário de acordo com o atual mercado de trabalho, 

o que atende as exigências do Instrumental do MEC, para avaliação de cursos.  

Como parte das Políticas de Educação Inclusiva, constante no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, para vencer as barreiras pedagógicas e de comunicação para os portadores de deficiência 

física ou sensorial no meio acadêmico está a inserção de disciplina que apresenta a abordagem e uso 

da Língua Brasileira de Sinais – Libras no curso de Medicina Veterinária, a qual consta como disciplina 

optativa, podendo ser realizada desde o 1° período do curso.  

 

1.7. Metodologia 

O uso de formas e procedimentos de ensino deve considerar que o modo pelo qual o aluno 

aprende não é um ato isolado, escolhido ao acaso, sem análise dos conteúdos trabalhados, sem 

considerar as habilidades necessárias para a execução e dos objetivos a serem alcançados. Portanto 

deve respeitar as etapas de desenvolvimento do aluno. Para tal, os métodos, técnicas e recursos 

utilizados visam a integração entre teoria, prática e realidade dos Discentes, e se materializam nas 

seguintes ações:  

a) Aulas expositivas e dialogadas, apoiadas em bibliografia especializada e atualizada 

disponíveis em formato físico e digital;  

b) Atividades em equipes;  

c) Utilização de recursos tecnológicos, como computadores, softwares e vídeos;  

d) Estudos de casos clínicos;  

e) Atividades e projetos desenvolvidos no âmbito nas disciplinas que resultem em produtos 

úteis para os Docentes e Discentes, para a IES e/ou para a comunidade;  

f) Seminários e workshops;  
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g) Visitas Técnicas a Órgãos Públicos, autarquias e demais organizações que sejam padrão de 

excelência em suas áreas de atuação;  

h) Parcerias com outros cursos da IES e organizações da sociedade em projetos e atividades;   

i) Palestras sobre temas de Medicina Veterinária e áreas afins proferidas por especialistas;  

j) Aprimoramento das aulas em sala com o emprego da lousa digital; 

l) Estudos dirigido; 

m) Aulas práticas na Clínica Veterinária e laboratórios de formação específica; 

n) Portfólio; 

o) Estudo de artigos científicos; 

p) Simulação de júri e mesa redonda para temas polêmicos dentro da profissão de médico 

veterinário. 

 

Os procedimentos de ensino-aprendizagem utilizados no Curso de Medicina Veterinária serão 

selecionados ou construídos a partir da proposta pedagógica e metodológica do Curso, estando 

estreitamente articulada com as diretrizes curriculares nacionais para a formação do médico 

veterinário, e baseada na tríade Ensino, Pesquisa e Extensão. Segundo a proposta metodológica, o 

professor precisará promover a curiosidade, a segurança e a criatividade para que a aprendizagem do 

aluno seja alcançada. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo serão disponibilizados pelos professores no 

Portal Universitário. O Ambiente Virtual de Aprendizagem, cujas ferramentas e estratégias serão 

elaboradas para propiciar um processo de aprendizagem, através de trocas entre discentes e docentes, 

coordenadores de curso e docentes/discentes, incentivando o trabalho cooperativo. Também dá suporte 

às aulas presenciais, na medida em que os docentes podem inserir arquivos com textos ou mídias 

antecessoras (pré-aula) as aulas e pós-aula. Para cada assunto, o professor poderá associar via Portal 

links, filmes, textos diversos, artigos, assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de 

exercícios, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a 

autoaprendizagem. Estes recursos, disponibilizados previamente para os alunos, favorecerão a 

análise/estudo prévio para que as aulas sejam mais produtivas. Todo material disponibilizado pelos 

professores/orientadores no Portal deverá ser mantido à disposição do aluno enquanto durar o seu 

vínculo com a instituição, possibilitando atividades de revisão e nivelamento constantes.  

As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, entre outras) previstas 

na organização curricular serão executadas mediante roteiro com objetivos bem definidos e apoiadas 
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nos conteúdos conceituais trabalhados. Dessa forma, o ensino proposto repousa sobre a utilização 

intensiva de contextualização, problematização, métodos ativos de ensino, integração curricular e 

interdisciplinaridade aguçando, no discente, sua capacidade de observação, de questionamento, de 

análise crítica, de pesquisa, de espírito científico, de avaliação, de julgamento e de disciplina, 

proporcionando sua participação ativa através de recursos didáticos inovadores, estimulando o prazer 

pelo estudo, a criatividade, a reflexão e a análise crítica.  

No curso serão adotadas estratégias de ensino diversificadas, que mobilizam menos a memória 

e mais o raciocínio e a compreensão, bem como potencializam a interação professor-aluno. Desta 

forma, paradigmas como interdisciplinaridade, pesquisa em sala de aula, construção do conhecimento, 

conteúdos significativos e contextualizados, situações-problema, habilidades e competências são 

temáticas que permearão as reflexões no âmbito do curso. O Curso também efetivará ações de inclusão 

educacional e de acessibilidade metodológica para atender a diversidade dos discentes que o 

frequentam. Segundo esta proposta metodológica, o professor deverá promover a curiosidade, a 

segurança e a criatividade para que a aprendizagem do aluno seja alcançada. Aprender a aprender 

envolve o desenvolvimento de habilidades de busca, de seleção e de avaliação crítica de dados e 

informações disponíveis em livros, periódicos, bases de dados locais e remotas, além da utilização das 

fontes pessoais de informação, incluindo a advinda da própria experiência profissional. 

Simultaneamente aos recursos tradicionais vinculados ao ensino acadêmico, caracterizados pelas aulas 

expositivas teóricas e atividades práticas demonstrativas, dinamizam-se outras atividades como, o TBL 

(Team based Learning), uma forma de aprendizagem colaborativa, que consiste de equipes, 

estrategicamente formadas; o PBL (Problem-Based Learning), Ensino Baseado em Problemas, estudos 

dirigidos e seminários sobre temas de interesses, incluindo aqueles pertinentes às ações extramuros, 

apresentação de trabalhos individuais e de grupo e debates, assim como leituras e resumos de obras 

científicas.  

Haverá uma constante preocupação em estimular o professor do curso de Medicina Veterinária 

a ser criativo, dotado de espírito transformador, buscando inovar suas práticas através do dinamismo 

das atividades desenvolvidas em sala de aula e nos ambientes tecnológicos. Neste sentido, tanto o 

professor quanto o aluno deixam de ser sujeitos passivos para se transformarem em sujeitos ativos no 

processo ensino e aprendizagem, capazes de propor ações coerentes que propiciem a superação das 

dificuldades detectadas. 
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1.8. Estágio Curricular Supervisionado 

A política de Estágio da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá cumprirá as orientações 

contidas nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do Curso de Graduação em Medicina Veterinária 

e a lei federal 11.788/2008. As DCNs do Curso de Graduação em Medicina Veterinária definem que a 

formação do médico veterinário deve garantir o desenvolvimento de estágios curriculares, sob a 

supervisão docente, em que a carga horária mínima do estágio curricular supervisionado deverá atingir 

10% da carga horária total do Curso de Graduação em Medicina Veterinária. A supracitada lei federal 

define os parâmetros para a realização dos estágios. 

O estágio supervisionado constitui atividade curricular obrigatória aos estudantes de Medicina 

Veterinária do 5o ao 9o período (Estágio Supervisionado I, II, III e IV, com 60h cada, e Estágio 

Supervisionado V com 150 h, respectivamente), perfazendo uma carga horária total de 390 horas para 

a matriz curricular integralizada a partir de 2019-1. 

O estágio curricular será desenvolvido nas áreas de Tecnologia de Alimentos, Produção e 

Reprodução Animal, Saúde Pública, Clínica Médica e Cirurgia, sendo o Estágio Supervisionado V 

reservado para a área de maior afinidade do aluno. Tal diversidade contribuirá para a formação de um 

médico veterinário generalista que desenvolva uma prática comprometida com as necessidades de 

saúde da população animal e humana, com autonomia, raciocínio investigativo, criatividade, com 

capacidade de comunicação, resolução de problemas, trabalho interdisciplinar e multiprofissional.  

Seus principais objetivos serão: 

- Proporcionar ao estudante a participação em situações reais de vida e experiências de ensino-

aprendizagem visando à educação profissional continuada, alicerçada no desenvolvimento de 

competências e habilidades e ao exercício do pensamento reflexivo e criativo; 

-Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional, possibilitando 

correspondente concretização no desenvolvimento das competências e habilidades, compromissadas 

com a realidade sócio-econômico-política do país;  

-Instrumentalizar o futuro profissional para a inserção no mundo do trabalho, para interpretar 

informações e para compreensão crítica da realidade, complementando, desse modo, a dimensão 

prática e caráter educacional do estágio;  

- Desenvolver habilidades para a elaboração de documentos científicos, para que a experiência 

profissional vivenciada pelo aluno seja sistematizada no Curso de Medicina Veterinária, através de 

diversas disciplinas, contribuindo para a atualização curricular;  
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- Propiciar um exercício profissional de qualidade, assegurado através de um planejamento 

gradativo, sistemático e acompanhamento metódico.  

Conscientes da importância do profissional Médico Veterinário no contexto Geral da saúde 

animal e humana, será estabelecido um programa de estágio contemplando diferentes áreas de atuação. 

Durante a realização dos estágios supervisionados, os alunos deverão atuar em diferentes 

cenários de prática da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá a partir do 5º período, além de que o 

aluno poderá optar por realizar o Estágio Supervisionado fora da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, em unidade conveniada e de acordo com a oferta de vagas. 

Assim, o Curso de Medicina Veterinária buscará continuamente ampliar os cenários de 

aprendizagem da prática veterinária através de convênios para estágio em serviços dentro e fora do 

município sede do curso. 

Além disso, entende-se a supervisão de estágio como acompanhamento e assessoria dada ao 

aluno no decorrer de sua prática profissional, por docentes (supervisor e preceptores de estágio) 

reconhecidos pela Coordenação do Curso, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno desempenho 

de ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a vivência prática. 

Para uma melhor gestão deste processo, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

implementará uma Central de Estágio, onde o supervisor de estágio intermediará o processo de 

legalização dos estágios intra e extra muros, através de documentos oficiais da faculdade como termo 

de compromisso e ficha de frequência e avaliação de estágio supervisionado. 

A partir do COAPES, a parceria da Prefeitura de Maricá com a Faculdade permitirá aos nossos 

alunos área de atuação de estágio e aulas práticas em saúde pública e vigilância sanitária. Para a 

prefeitura, este convênio permite alcançar áreas de atuação, que antes eram limitadas pelo contingente 

de pessoal, e a atualização de procedimentos técnico-científicos oriundos da faculdade. 

 

1.9. Atividade Complementar 

Atividades acadêmicas complementares são aquelas, ofertadas pela Instituição ou não, que têm 

a finalidade de complementar a formação dos acadêmicos e ao mesmo tempo de flexibilizar a matriz 

curricular do curso, possibilitando a discussão de temas atuais interessantes e que não constam do 

ementário das disciplinas do curso. 

As atividades complementares serão incrementadas durante todo o Curso de Graduação em 

Medicina Veterinária e serão criados mecanismos de aproveitamento de conhecimentos adquiridos 

pelo estudante através de estudos e práticas independentes presenciais ou à distância.  
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O colegiado do curso e o NDE, frente a necessidade de incentivar a pesquisa e a busca do 

conhecimento científico por nossos alunos, optaram por pontuar com maior carga horária de atividade 

complementar todas as operações e programas voltados para pesquisa, seja essa com publicação direta 

no meio científico ou não. Tais discussões serão representadas nas atas das reuniões e na reformulação 

do formulário de Atividades Complementares Obrigatórias (ANEXO III). 

As Atividades Complementares Obrigatórias do curso de Medicina Veterinária incluirão as 

atividades de monitoria, estágio não curricular, iniciação científica, pesquisa, extensão, participação 

em cursos, seminários, simpósios, ligas acadêmicas, Centro acadêmico da Medicina Veterinária, 

congressos, conferências e palestras de relevante interesse para a categoria profissional e social e visitas 

técnicas. 

Estas atividades apresentarão uma pontuação, em horas, de acordo com o Regulamento das 

Atividades Complementares Obrigatórias, específicas para cada atividade. O estudante de Medicina 

Veterinária, ao final do curso, deverá cumprir um mínimo de 200 horas de Atividades Complementares 

para receber o diploma. 

Apesar da proposta de alteração das DCNs do curso de Medicina Veterinária enviada pelo 

Conselho Federal de Medicina Veterinária, de estabelecimento de um teto de 10% da carga horária 

total do curso para atividades complementares, em fevereiro de 2017, este PPC atende as 

exigências da DCN vigente datada de 2003, quanto a regulamentação das atividades 

complementares. 

O processo de pontuação, assim como as atividades complementares a serem analisadas pela 

Coordenação do Curso será definido em reuniões pedagógicas com a participação dos corpos docente 

e discente do curso, cujas decisões estarão registradas em Atas. 

Ressalta-se que todo o tipo de atividade complementar deve ser devidamente comprovado com 

documentos adquiridos nas mesmas ao longo do curso e esses serão contabilizados e anexados a pasta 

do discente junto à secretaria geral dessa IES e planilha em ANEXO III. 

O principal objetivo deste programa será incentivar os alunos a buscarem uma atualização 

permanente dos seus conhecimentos, hábito que deverá ser por eles cultivado durante toda a vida 

profissional. 

Para a integralização da carga horária correspondente às Atividades Complementares 

Obrigatórias serão considerados os valores determinados pela tabela em anexo. 
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1.10. Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O projeto pedagógico do curso estabelece que o TCC poderá ser de natureza científica ou 

teórico-empírica, em que o estudante associa a revisão de literatura sobre o tema com pesquisa de 

campo, levantando dados da realidade.  

A modalidade do TCC, deverá ser apresentado na forma de monografia ou artigo científico 

aceito por periódico indexado, será definida através de reuniões de Colegiado do Curso e NDE, com a 

participação dos corpos docente e discente. 

A disciplina obrigatória de Trabalho de Conclusão de curso I - TCC I - visará instruir os alunos 

com relação aos moldes da escrita científica esperada no TCC, incluindo práticas de escrita científica, 

estudos bibliográficos e investigação de modelos científicos. Desse modo, ainda com vistas à 

preparação do discente para o TCC, a disciplina TCC I tem como avaliação uma prévia da parte escrita 

(projeto do TCC I) e da apresentação oral (pública). Os tópicos apresentados no TCC I deverão ser 

desenvolvidos para apresentação posterior do TCC. 

O TCC deverá ser orientado por um dos professores do Curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá e o co-orientado poderá ser um docente de outra IES, caso 

o aluno opte por realizar o Estágio Supervisionado em Unidade Conveniada. Desta forma, os estudantes 

serão estimulados a desenvolver, preferencialmente, pesquisas voltadas ao campo em que realizaram 

estágios curriculares. A procura por orientação será espontânea por parte dos estudantes e o aceite é de 

escolha do professor. Cabe aos professores de TCC I e II, em conjunto com o coordenador do curso, 

garantir que todos os estudantes tenham um orientador. 

Antes de ser iniciada a pesquisa, o TCC desenvolvido no âmbito do Curso de Medicina 

Veterinária deverá ser submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP-Faculdade de Maricá) quando 

envolver seres humanos e/ou à Comissão de Ética no uso de Animais (CEUA) quando envolver 

animais. 

Dentro das atribuições Professor Orientador, cabe orientar a elaboração e a execução do projeto 

de pesquisa e/ou plano de estudo que resultarão em TCC, zelar pelo cumprimento do trabalho proposto, 

avaliar o desempenho e rendimento do aluno ao longo da execução do trabalho, fornecendo ficha de 

acompanhamento a ser entregue ao final das atividades de orientação, zelar pelo cumprimento do 

cronograma e observar rigorosamente as normas e a formatação proposta no regulamento de TCC. 

O professor orientador poderá isentar-se da orientação em casos especiais (ANEXO VI), 

apresentando à coordenação seu relatório e justificativa, desde que até a data limite para pedido de 

afastamento da orientação, divulgada em calendário de atividades do curso. Sendo assim, caberá ao 
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coordenador, designar outro professor dar continuidade à orientação do trabalho do discente. Da 

mesma forma, o aluno poderá requerer a substituição do professor orientador, apresentando à 

coordenação do curso sua justificativa e a proposta do novo orientador, desde que até a data limite para 

substituição de professor orientador, divulgada em calendário de atividades do curso. 

Dentro das atribuições do aluno: elaborar, executar e apresentar, em data pré-estabelecida pela 

Coordenação do Curso, respeitando o Calendário Escolar, o Trabalho de Conclusão de Curso, com 

base nas orientações recebidas, apresentar periodicamente os resultados de seu trabalho para análise e 

correções e manter contato com os professores orientadores do TCC, a fim de esclarecer dúvidas quanto 

à formatação e apresentação do trabalho. 

O aluno deverá entregar seu trabalho à coordenação do curso, impreterivelmente, até a data 

estabelecida em calendário de atividades do curso. O não cumprimento deste prazo implica em 

reprovação e encaminhamento para a reapresentação dentro do prazo de trinta (30) dias, devendo ter a 

nota do trabalho escrito reduzida em 20%. 

O TCC deverá ser entregue à Coordenação de Curso em 03 (três) vias, no prazo estabelecido e 

divulgado através do calendário de atividades semestrais, sendo 01 (uma) para cada membro da 

Comissão de Avaliação ou da Banca Examinadora. 

No TCC da Medicina Veterinária, a correção do trabalho escrito terá como referência a escala 

de notas de 0 a 7,0 e a apresentação oral do trabalho terá a escala de notas de 0 a 3,0. O Coordenador 

deve compor uma Banca Examinadora com 03 (três) professores pertencentes ao corpo docente da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, sendo 01 (um) Presidente/Orientador e 02 (dois) 

Professores Convidados, sendo escolhidos a partir da aderência dos mesmos em relação ao tema. O 

resultado final da avaliação será a soma das duas médias aritméticas simples obtidas a partir das 

avaliações do trabalho escrito e da apresentação oral, lançadas ata própria. 

Para avaliação do TCC serão considerados os seguintes aspectos: desenvolvimento do tema, 

clareza, objetividade e coerência da linguagem do texto, valor técnico do tratamento do tema, 

sistematização e forma do TCC, discussão e análise crítica do tema e material bibliográfico utilizado 

(ANEXO I e ANEXO IX). 

A aprovação no TCC, ao final do processo avaliativo, é condição obrigatória para o aluno obter 

o título de Bacharel em Medicina Veterinária. É considerado “Aprovado”, o aluno que nota igual ou 

superior a 7,0 (sete). E é considerado “Reprovado”, o aluno que obtiver nota igual ou inferior a 6,9. 

O aluno que for considerado “Reprovado” terá o prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de 

divulgação de sua nota, para reapresentar o TCC, que será submetido à nova avaliação. 
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No caso de nova reprovação o aluno deverá fazer a renovação de sua matrícula no último 

período do curso, efetuando o pagamento de acordo com as normas estabelecidas pelo financeiro da 

faculdade até o momento de sua nova avaliação, sendo o prazo mínimo para a realização da mesma de 

2 meses iniciado o próximo semestre, conforme votado em colegiado do curso. 

Divulgado o resultado, o aluno poderá, no prazo de 02 (dois) dias úteis, solicitará recurso da 

avaliação do TCC. Caberá ao Coordenador, junto ao colegiado do Curso, julgar os recursos solicitados 

e determinar as medidas cabíveis, podendo resultar na realização de nova avaliação do trabalho. O 

Coordenador do Curso poderá indicar nova Comissão de Avaliação para reavaliar o trabalho, devendo 

a mesma ser submetida à aprovação do colegiado do curso. 

Uma vez aprovado, o TCC deve ser entregue no máximo 07 (sete) dias após o recebimento do 

mesmo para a correção, em 02 (duas) vias apenas em CD-ROM contendo todo o trabalho, em PDF. 

Estes arquivos serão encaminhados a Biblioteca para que possam ser disponibilizados na forma de 

repositório institucional próprio, e facilmente acessado on line na página da faculdade. 

Os casos omissos no presente PPC serão resolvidos junto aos colegiados de curso e coordenação 

do curso. 

Todas as informações sobre carga horária das disciplinas TCC I e II, forma de apresentação, 

fichas de orientação e acompanhamento, estão descritos neste PPC e no Regulamento de TCC do curso 

de Medicina Veterinária, podendo também ser encontrados no site da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá (www.faculdadedemarica.com.br) e serão disponibilizados aos alunos pelos professores das 

disciplinas citadas acima na primeira semana de aula. 

 

1.11. Apoio ao discente 

 

Cabe ressaltar que o Projeto Pedagógico do Curso é elaborado numa perspectiva de apoio ao 

discente, vislumbrando o atendimento das necessidades locorregionais. Neste contexto, resultam-se a 

seguir as ações que contribuíram para o acolhimento, permanência e desenvolvimento das 

competências e habilidades do aluno. Citam-se também a promoção de ações inovadoras, tais como, o 

emprego do Ambiente Virtual de Aprendizagem como recurso de apoio as atividades de ensino e o uso 

da lousa digital nas salas de aula.  

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE NIVELAMENTO:  

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá possui programa institucional de nivelamento. 

Este se apresenta sob a forma de disciplinas, em geral nos períodos iniciais dos cursos, considerando o 

http://www.faculdadedemarica.com.br/
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perfil do ingressante, e sob a forma de apoio pelo NAPp (Núcleo de Apoio Psicopedagógico) em 

parceria com a Central de Estágios.  

Com o objetivo de identificar e minimizar possíveis defasagens que os alunos tragam de sua 

formação anterior, serão organizadas atividades, em horários extraclasses, visando fortalecer os 

conhecimentos básicos nas seguintes áreas:  

• Língua Portuguesa: Este nivelamento promove atividades voltadas para habilidades de leitura, 

interpretação, análise e produção de textos;  

• Matemática: Aborda conteúdos vinculados às disciplinas de matemática do ciclo básico com 

a finalidade de suprir as necessidades dos alunos em conteúdo do Ensino Fundamental e Médio por 

intermédio da atividade de ensino extra intitulada de Resolução de Problemas Matemáticos;  

• Informática: O nivelamento em informática tem como público alvo alunos da instituição que 

tenham pouca desenvoltura na utilização de computadores. O objetivo principal é fornecer condições 

para que esses alunos possam utilizar recursos computacionais como: internet, suite de escritório 

(office ou OpenOffice), funções básicas do sistema operacional, recursos de impressão, entre outros.  

Ressalva-se o nivelamento em informática advindo pelos conteúdos ofertados pela disciplina 

de Informática Aplicada, como disciplina optativa na Matriz curricular de 2019.1.  

 

AÇÕES DE ACOLHIMENTO E PERMANÊNCIA:  

Em consonância com a política de acessibilidade acadêmica, proporciona uma recepção 

acolhedora para os ingressantes no Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas 

de Maricá, amenizando as dificuldades de adaptação tanto no campo acadêmico quanto no social.  

Dentre os objetivos específicos deste programa, destacam-se:  

 integrar os discentes ingressantes com seus pares;  

 conscientizar sobre a importância do momento acadêmico a ser vivido;  

 informar sobre o funcionamento do curso e da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá; 

 apresentar as DCN e o PPC;  

 falar sobre as linhas de pesquisa e extensão;  

 mostrar a realidade acadêmica do Curso;  

 demonstrar as principais áreas de atuação do Médico Veterinário e a realidade da 

profissão no cenário atual.  
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O ingressante será levado a conhecer as instalações da Faculdade, biblioteca, informática, 

laboratórios didáticos especializados, coordenações e o NAPp. Realização de cadastro para acesso ao 

portal acadêmico, webaula, acesso a biblioteca virtual e física. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE MONITORIA 

O Programa Institucional de Monitoria, para todos os Cursos de Graduação da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, será uma atividade de atendimento ao discente que visará contribuir para 

a melhoria da qualidade do processo ensino-aprendizagem, estimular a criatividade e o pensamento 

científico, além de estreitar a cooperação entre discentes e docentes. Para isso, serão selecionados 

alunos que, no âmbito das disciplinas já cursadas, demonstrarem capacidade para o desempenho de 

tarefas que auxiliem os discentes no melhor aproveitamento dos conteúdos ministrados e na realização 

de trabalhos pedagógicos; auxiliar o professor na realização de trabalhos práticos e experimentais, na 

preparação de material didático e em atividades de classe e/ou laboratório; auxiliar os docentes no 

acompanhamento de provas e trabalhos escolares. 

A Monitoria em Maricá será organizada nas modalidades remunerada e voluntária. As vagas 

existentes para cada disciplina serão solicitadas pelos Professores, apreciadas pelo Colegiado do 

Curso e encaminhadas à coordenação do curso, que as autorizará e divulgará via Edital. 

 

APOIO EXTRACLASSE  

Consiste em suporte pedagógico que contempla metodologias especiais que amparadas em 

planificação pedagógica visam atender as diferentes demandas apresentadas pelo estudante em 

particular. No atendimento de ajuda pedagógica serão fornecidas orientações sobre técnicas de estudo, 

orientações para apresentação de aula expositiva, montagem de seminários, organização e metodologia 

de estudo para as avaliações. Essas atividades serão desenvolvidas e parceria com NAPp. 

 

NÚCLEO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPp) da Faculdade desenvolverá atividades de 

atendimento à comunidade acadêmica, por encaminhamentos ou demanda espontânea. A finalidade do 

NAPp será prestar apoio à Coordenadoria de Ensino de Graduação, às Coordenações de Curso, 

professores, alunos e funcionários da instituição, que constituem seu público-alvo. 
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PROGRAMA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEPENDÊNCIA  

Será implementado também o Programa de dependência Faculade de Maricá com o intuito de 

promover a recuperação das deficiências de desempenho acadêmico do aluno da instituição que 

apresente, em qualquer momento de sua vida acadêmica, dificuldade de aprendizado e dependência, 

tendo sido reprovado em alguma disciplina.  

A Norma para o Programa de Dependência tem o objetivo de melhorar o desempenho 

acadêmico dos alunos da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, através do seu acompanhamento 

por um Professor Tutor, que atua como elemento facilitador do processo ensino-aprendizagem na 

respectiva disciplina, orientando os alunos para que tirem o máximo proveito de suas potencialidades.  

 

POLÍTICA DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE EGRESSO 

A Política Institucional de acompanhamento de egressos da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá será estabelecida a partir de quatro eixos através dos quais se articula à Assessoria de Avaliação 

da Faculdade, às Coordenações dos Cursos, Central de Estágios e Coordenadoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão. Serão eles: 

 Incentivo a participação em eventos de atualização e/ou capacitação da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá; 

 Políticas de incentivo à formação continuada. 

 Preenchimento de questionário do egresso on line, que irá contemplar perguntas relativas as 

necessidades do mercado de trabalho que nossos alunos irão encontrar, para que com isso 

possamos oferecer um ensino de qualidade e compatível com o perfil do egresso. 

 

ACESSOS E REGISTROS ACADÊMICOS 

No ato da matrícula o aluno receberá um número que o acompanha até o final do curso e é 

cadastrado no sistema TOTVS, recebendo neste momento uma senha, que o possibilitará a acessar via 

internet, de qualquer local, todos os registros acadêmicos através do site da instituição. As frequências 

de aula serão lançadas até o dia dez de cada mês pelo professor responsável. Já as notas de avaliações 

serão lançadas até quinze dias após a realização das mesmas. 

Processos como trancamento de matrículas, transferências, solicitação de declarações, segunda 

chamada de prova são feitos diretamente na Secretaria Geral, sendo que todos os formulários 

necessários estão disponibilizados no site da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. A instituição 

disponibilizará a cada estudante ingressante o Manual do Aluno, onde se encontrarão as normas 
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internas e outras orientações acadêmicas. O regimento interno poderá ser acessado, na íntegra, no site 

da Faculdade.  

 

CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá irá investir na construção de rampas e adaptações 

em instalações sanitárias para o acesso dos portadores de necessidades especiais, favorecendo desta 

forma a acessibilidade. Nos computadores da faculdade estarão disponíveis caixas de som ou fones de 

ouvido e o software DOSVOX instalado, para favorecimento de pessoas com visão reduzida. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSIBILIDADE 

O estabelecimento de uma política de acessibilidade voltada à inclusão plena dos estudantes 

com necessidades educacionais especiais e/ou mobilidade reduzida, envolve o planejamento e a 

organização de recursos e serviços para a promoção da acessibilidade arquitetônica, nas comunicações, 

nos sistemas de informação, nos materiais didáticos e pedagógicos, que devem ser disponibilizados 

nos processos seletivos e no desenvolvimento de todas as atividades que envolvam o ensino, a pesquisa 

e a extensão. Tendo em vista que a acessibilidade pressupõe medidas que vão além da dimensão 

arquitetônica e abrange a articulação dos princípios e dos valores que estão subjacentes à formulação 

das políticas e das práticas institucionais no âmbito pedagógico e da gestão, inclui o campo legal, 

curricular, das práticas avaliativas, metodológicas e a sensibilização de toda a comunidade acadêmica 

para o desenvolvimento da educação inclusiva.  

No âmbito da educação superior encontramos a acessibilidade relativa a:  

 Acessibilidade Atitudinal – percepção da pessoa com necessidades especiais sem 

preconceitos, estigmas, estereótipos e discriminações.  

 Acessibilidade Arquitetônica ou Física - eliminação das barreiras ambientais físicas nos 

edifícios, espaços e equipamentos.  

 

I - com respeito a alunos com deficiência física:  

a) eliminação de barreiras arquitetônicas para circulação do estudante, permitindo acesso aos 

espaços de uso coletivo;  

b) reserva de vagas em estacionamentos nas proximidades das unidades de serviço;  

c) construção de rampas com corrimãos ou colocação de elevadores, facilitando a circulação de 

cadeira de rodas;  
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d) adaptação de portas e banheiros com espaço suficiente para permitir o acesso de cadeira de 

rodas;  

e) colocação de barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

f) instalação de lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários de 

cadeira de rodas;  

 

II - no que concerne a alunos com deficiência visual:  

a) manutenção de sala de apoio equipada como máquina de datilografia braille, impressora 

braille acoplada ao computador, sistema de síntese de voz, gravador e fotocopiadora que amplie textos, 

software de ampliação de tela, equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com 

visão subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador;  

b) adoção de um plano de aquisição gradual de acervo bibliográfico em braille e de fitas sonoras 

para uso didático;  

c) disponibilização de professores, inclusive professores com deficiência, habilitados para o 

ensino da língua de sinais e/ou do braille, e para capacitar profissionais e equipes atuantes em todos os 

níveis de ensino;  

 

III - quanto a alunos com deficiência auditiva:  

a) disponibilização, sempre que necessário, de intérprete de língua de sinais/língua portuguesa;  

b) adoção de flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo semântico;  

c) estímulo para o aprendizado da língua portuguesa, principalmente na modalidade escrita, 

para o uso de vocabulário pertinente às matérias do curso em que o estudante estiver matriculado;  

d) disponibilização aos professores o acesso à literatura e informações sobre a especificidade 

linguística das pessoas com deficiência auditiva.  

 

 Acessibilidade Comunicacional – remoção de barreiras na comunicação interpessoal, 

escrita e virtual (digital).  

 Acessibilidade Instrumental – eliminação das barreiras existentes nos instrumentos, 

utensílios e ferramentas de estudo.  

 Acessibilidade Metodológica – remoção de barreiras nas metodologias e técnicas de 

estudo, determinada pela maneira como o professor concebe conhecimento, 

aprendizagem, avaliação e inclusão educacional.  
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Para atuar na educação de alunos com necessidades especiais, o professor deve ter como base 

da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência e 

conhecimentos específicos sobre o sistema educacional inclusivo. Essa formação possibilita a sua 

atuação no atendimento educacional especializado, tendo em vista o desenvolvimento de projetos 

interativos e interdisciplinares em parceria com outras áreas. Portanto, a faculdade deve prever, em sua 

organização curricular, formação docente voltada para a atenção à diversidade e que contemple 

conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais. Dessa 

forma, uma política educacional dirigida aos alunos com necessidades especiais possibilita que venham 

a alcançar níveis cada vez mais elevados do seu desenvolvimento acadêmico, devendo a faculdade 

promover ajustes para que possa atender a todas as necessidades educativas apresentadas por esse 

alunado.  

No processo de seletivo, especificamente, tais ajustes devem ser feitos:  

1. No edital – esclarecendo os recursos que podem ser utilizados pelo vestibulando no momento 

da prova, bem como os critérios de correção a serem adotados pela comissão do vestibular;  

2. No exame vestibular – providenciando salas especiais para cada tipo de necessidade especial 

e a forma adequada de obtenção de respostas pelo vestibulando;  

3. Na correção das provas – considerando as diferenças específicas inerentes a cada aluno com 

necessidades especiais, para que o domínio do conhecimento seja aferido por meio de critérios 

compatíveis com as características especiais desses alunos. 

 

APOIO A PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS:  

A IES estimula os cursos a promoverem congressos, seminários, simpósios, etc., que propiciem 

a participação dos alunos, sejam como organizadores ou como apresentadores de trabalhos. Há política 

institucional de subsídios para participação em eventos nacionais e internacionais, disponível no site 

da IES.  

 

ATIVIDADES DE EXTENSÃO:  

Sob o enfoque da extensão, o Curso desenvolve atividades com a meta primordial de 

sensibilizar os acadêmicos frente à importância de estarem engajados no desenvolvimento da 

sociedade, atuando na interação com o mercado, estimulando à participação discente em atividades de 
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extensão, comprovando a relevância do curso/congresso/palestra/outros na composição de sua grade 

curricular.  

Entendida como uma das funções básicas da faculdade, a extensão é a forma de intercâmbio, 

com a comunidade, contribuindo para o seu desenvolvimento e buscando, pela ação integrada, 

conhecimentos e experiências para subsidiar a avaliação e a qualificação do ensino e da pesquisa. A 

extensão é uma forma de complementar, aprofundar, atualizar e difundir os conhecimentos, 

estabelecendo com a comunidade um processo de troca e participação, sem caráter assistencialista e/ou 

sem tomar a si ações e deveres do Estado.  

Por ser uma via de transformação dentro do Ensino Superior, numa nova concepção de 

academia cidadã, a extensão rompe barreiras, contribuindo, assim, para a modificação do conceito de 

educação, passando esta a ser um processo de formação inter e transdisciplinar.  

O curso em parceria com outras instituições, ou pela ação de professores em grupos de trabalho 

ou isoladamente promove diversas atividades de extensão, como atividade permanente e atividade 

comunitária, cujo foco é aproximar-se da comunidade, construindo, compartilhando saberes e 

oportunizando experiências, visando sempre a melhoria das práticas educacionais e dos ambientes 

sociais em que ocorrem. 

 

CENTRO ACADÊMICO E LIGAS ACADÊMICAS 

 A coordenação do curso estimulará os processos de criação e elaboração de normas para que os 

alunos possam estabelecer políticas discentes de participação do processo de aprendizagem e 

integração à comunidade acadêmica. Para isso, faz-se necessário reuniões de 1 a 2 por semestre entre 

estes alunos com a coordenação para que esta parceria possa gerar a melhoria do curso de medicina 

veterinária. 

 O Centro acadêmico deve ter representatividade total de alunos, podendo ou não ter orientação 

de algum professor. As ligas acadêmicas terão representatividade estudantil, com orientação direta de 

pelo menos um professor. Ambos poderão realizar eventos técnico-científicos e deverão estar 

devidamente registrados na Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão da IES. 

 O Centro Acadêmico também terá função importantíssima de integração e acolhimento dos 

discentes em reuniões e eventos, sendo um representante legal dos alunos na IES. 
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ATIVIDADES DE PESQUISA:  

O Curso Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá pretende 

desenvolver alunos que vivenciam práticas investigativas, quer individualmente como alunos em seu 

processo de aprendizagem, quer como participantes de grupos de pesquisa em parceria com outros 

alunos e professores do Curso. Este objetivo, que faz parte do perfil do egresso, articula-se com a 

Resolução CNE/CP 1/2002. Esta propõe que na organização curricular esteja presente o 

aprimoramento em práticas investigativas e a pesquisa, como foco no processo de ensino e de 

aprendizagem. Neste sentido o Curso de Medicina Veterinária irá organizar e incentivar grupos de 

pesquisa dos quais participem alunos e professores. Tal filosofia busca incentivar projetos 

multidisciplinares e a formação de um espírito universitário que integre os diferentes cursos. 

 

1.12.Gestão do curso e os processos de Avaliação do Curso 

O processo de avaliação da qualidade do curso pressupõe a existência de instâncias coletivas 

de deliberação e avaliação. Estas deverão atuar em acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais, 

para o curso de Medicina Veterinária; com as orientações do MEC/INEP para Avaliação-autorização 

e reconhecimento - dos cursos de graduação e outras legislações pertinentes.  

São instâncias coletivas:  

a) Núcleo Docente Estruturante (NDE), responsável pela construção e acompanhamento do 

projeto pedagógico do curso e de todas as atividades a ele relacionadas;  

b) Colegiado de Curso constituído por professores e alunos.  

Esta concepção de gestão participativa possibilitará a avaliação que seja processual e atenda 

aos diferentes campos de um projeto pedagógico de Curso.  

 

Dentre os objetivos deste procedimento pretende-se atuar sobre:  

a) metodologias de ensino;  

b) avaliação e adequação de matriz curricular;  

c) resultados do ENADE;  

d) reflexão sobre a prática docente;  

e) reflexão sobre cursos de Medicina Veterinária;  

f) acompanhamento do egresso;  

g) articulação Faculdade/Sociedade.  
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Para dar efetividade a proposta disporá dos seguintes meios:  

a) Reuniões regulares com todos os alunos (semestrais);  

b) Reuniões com representantes discentes (semestrais: 2 ou mais se forem necessárias);  

c) Reunião com o Colegiado do Curso (semestral: 2 ou mais se forem necessárias);  

d) Reunião de professores (semestral: 2 ou mais se forem necessárias);  

e) Reunião com o Núcleo Docente Estruturante – NDE (semestral: 2 ou mais se forem 

necessárias).  

 

O Sistema de Avaliação da IES é coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), a 

qual é responsável pela implantação e pelo desenvolvimento dos processos de avaliação institucional. 

Ela foi instituída a partir da Lei 10.861 de 14 de abril de 2004, que criou o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - SINAES. O foco de avaliação é a análise das dez (10) dimensões do 

SINAES. A CPA da IES tem como um dos objetivos principais realizar o levantamento de informações 

de todo o processo avaliativo da Instituição, respeitando a identidade e a diversidade dos cursos que 

são oferecidos e promovendo a participação de todos os envolvidos no processo educacional. Realizada 

com frequência semestral pela CPA com o apoio operacional da coordenação, a autoavaliação de curso 

é composta prioritariamente por questões objetivas, de forma a facilitar o processo de tabulação e a 

comparação entre a série histórica.  

Os resultados serão discutidos nas reuniões realizadas na Semana Pedagógica do curso e nas 

reuniões de colegiado de curso, no início de cada semestre ou extraordinariamente quando se fizer 

necessário, caracterizando virtudes especiais que devem ser valorizadas e pontos negativos 

identificados na análise que devem ser corrigidos, e os resultados de tais discussões se refletem no 

Plano de Metas semestral do curso. Por outro lado, questões específicas serão tratadas individualmente 

com cada professor, em reunião com a Coordenação. 

 

1.13.Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de Ensino-

Aprendizagem 

 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá oferecerá o Curso de Medicina Veterinária na 

modalidade de educação superior presencial, em sistema de crédito e entende que as tecnologias da 

informação e comunicação possuem potencial formativo que podem contribuir com inovações 
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significativas no processo de ensinar e de aprender. Favorecendo a utilização das TICs, disponibiliza 

algumas tecnologias aos professores e alunos. 

Será notório que o desenvolvimento da informática e das TICs vem desempenhando um papel 

importante na formação organizacional da sociedade, permitindo uma elaboração e propagação 

permanente do conhecimento. Sendo assim, torna-se indispensável a inserção da utilização de recursos 

e ferramentas que otimizem a dinâmica no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando ao 

estudante melhor aproveitamento na construção do conhecimento, considerando ainda a possibilidade 

de acessar o material em tempo e local adequação à sua disponibilidade. 

As novas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) acarretam novos desafios 

pedagógicos às Instituições de Ensino Superior (IES), haja vista que suscitam um novo paradigma do 

papel do profissional na educação, de mero transmissor de conteúdos para mediador do processo de 

construção de conhecimento. 

Considerando que as TICs proporcionam o acesso à informação, o Curso estará em busca de 

novas maneiras de promover o uso de tecnologias da informação e comunicação no processo de ensino-

aprendizagem. 

O desenvolvimento de atividades de simulação de baixa fidelidade pode ocorrer também em 

ambientes como salas de aula pelo uso de tecnologias leve como simulações rápidas, vídeo aulas, fórum 

de discussão, vídeos fílmicos, dramatizações de casos permitindo inserir inovações ao processo de 

ensinar e aprender. Esta é uma estratégia que desperta o interesse de estudantes e a sua motivação para 

o aprendizado. 

As TICs serão utilizadas de forma sistemática e continua pelos distintos atores sociais do Curso 

de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá viabilizando apoio didático às 

atividades educacionais em salas de aula e nos laboratórios; no acesso à base de dados, bibliografias; 

no suporte às atividades desenvolvidas nos ambientes de simulação (laboratórios de habilidades); nos 

trabalhos de campo e como recurso de comunicação interativa (uso de ferramentas da web 2.0, vídeos 

e áudio digitais, softwares, sites especializados redes sociais e web conferências). 

As TICs se revelam muito eficientes nas reuniões pedagógicas, onde os professores podem 

obter informações mais precisas e dinâmicas sobre o desempenho dos alunos, através de informações 

previamente coletadas, centralizadas e transformadas em informações úteis. 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá irá implantar sistemas escolares que favorecem 

uma ampliação das modalidades do acesso do aluno às informações acadêmicas. Será utilizado o 

TOTVS, um software para gestão educacional para aprimoramento da comunicação e integração entre 
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instituição, discentes e docentes. Nesta gestão eletrônica serão colocadas informações acadêmicas 

sobre a disciplina, atividades previstas e suas avaliações, como planos de aulas, notas de avaliações, 

faltas, diário de classe, atividades, material para consulta entre outros. O sistema será acessado por 

docentes e discentes. 

A onipresença da internet impõe aos educadores a escolha entre manter uma distância ou 

proximidade com seus alunos, abrir ou não sua vida pessoal na rede social. O uso da comunicação com 

o professor por correio eletrônico e aplicativo WhatsApp favorecerá e agilizará a comunicação e o 

acesso às informações. Será possível com esta atitude permitir a multiplicação dos tempos de 

aprendizagem, de proximidade com o professor nos momentos de estudo individual. No entanto, 

sugere-se que limites sejam estabelecidos, como uma nova tendência de estender as relações para fora 

da escola. 

As TICs também estarão presentes na Clínica Veterinária, onde se encontram ferramentas que 

auxiliam na integração de informações, desde a área assistencial até a financeira e de faturamento, entre 

outras, com foco na parte assistencial, dispondo de dispositivos computacionais que auxiliam a 

organização de consultas, o reconhecimento e desenvolvimento de informações administrativas e 

clinicas. 

 

1.14.Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

 

Em consonância com as tendências contemporâneas, a Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá opta também por ampliação de atendimento de seus discentes através de ações educativas a 

distância, construindo estratégias pedagógicas que eliminem barreiras e atendam níveis, ritmos e estilos 

de aprendizagem diversos. 

O foco no discente, atenção às características psicopedagógicas e a utilização de metodologias 

que promovam a autoaprendizagem são os aspectos norteadores para a concepção teórica metodológica 

do modelo implementado. 

A Coordenação de Educação a Distância da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será 

criada para oferecimento de conteúdos didáticos com os mais diversos fins para a comunidade 

acadêmica.  

Será oferecido a tecnologia do Ambiente Virtual de Aprendizagem Institucional, onde se 

depositam os materiais didáticos disponibilizados pelos docentes, garantindo, assim, de forma 

inequívoca, o acesso de todos os discentes aos conteúdos, informações, entregas de trabalhos, fóruns 

de debates, notificações institucionais, tudo registrado e com a gestão desses processos 
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comunicacionais serão utilizados para o Campus de Maricá. Essas ações traduzem a preocupação da 

IES em associar os recursos tecnológicos com ferramentas de gestão de práticas pedagógicas exitosas. 

Para a promoção e manutenção de processo formativo dos docentes haverão capacitações para 

o uso do AVA e para a utilização de ferramentas tecnológicas e recursos didáticos a serem incorporados 

para permanência e o êxito dos discentes. 

 

1.15.Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 
 

A concepção de avaliação que norteia o processo ensino-aprendizagem do curso inspira-se no 

modelo que utiliza a avaliação como mediadora do processo de promoção humana.  

Tem-se verificado o interesse coletivo em privilegiar propostas de avaliação continuada de 

aprendizagem com a utilização de diferentes instrumentos ao longo do semestre letivo: a avaliação 

sendo um processo contínuo de coleta e análise de dados deve ser realizada por meio de técnicas e 

instrumentos diversos, dependendo dos objetivos propostos. Sendo a avaliação um meio de 

diagnosticar e de verificar em que medida os objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem 

são atingidos, o professor é que define o ato de avaliar os resultados de sua interação com a turma e a 

desta com a disciplina.  

A existência da avaliação continuada permite o acompanhamento, por parte da coordenação, 

do comprometimento do corpo docente com a filosofia do curso e da responsabilidade do aluno como 

autor na construção do processo avaliativo. Neste sentido, o Curso de Medicina Veterinária, preconiza 

a importância do professor e do aluno como peças essenciais para se atingir o projeto institucional de 

qualidade.  

O sistema utilizado vislumbra aspectos que contribuem para o aprimoramento constante do 

curso, tais como:  

a) a relação entre a teoria e a prática profissional em cada disciplina;  

b) a didática;  

c) o planejamento estratégico educacional;  

d) a administração educacional;  

e) a adequação da carga horária das disciplinas ao conteúdo tratado em sala de aula;  

f) a disponibilidade do professor.  
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O sistema de avaliação também visa à elucidação da relação entre o conhecimento adquirido e 

o perfil desejado do egresso. Em contrapartida, a coerência da retroalimentação nos processos de 

autoavaliação contribui com o aprimoramento constante do curso, indicando caminhos para novos 

projetos e programas internos.  

Ao selecionar as técnicas e instrumentos de avaliação da aprendizagem, o docente considera:  

a) os objetivos que definiu para o ensino-aprendizagem;  

b) a natureza do componente curricular ou área de estudo;  

c) os métodos e procedimento s utilizados no desenvolvimento da disciplina;  

d) as condições de realização: tempo, recursos, espaço físico etc.;  

e) o número de alunos por turma.  

 

Como exemplos de técnicas/instrumentos para se verificar o desenvolvimento cognitivo/afetivo 

do aluno, destacam-se: observação, autoavaliação, entrevista, apresentação de seminários, debates, 

painéis, testes, provas, visitas técnicas, projetos, entre outros, e os procedimentos de avaliação contidos 

no plano de aula de cada disciplina contemplam os seguintes critérios: 

a) motivação e incentivo;  

b) estabelecimento dos objetivos;  

c) adequação dos conteúdos;  

d) clareza de apresentação; 

e) ordenação e conhecimento do assunto;  

f) adequação da linguagem e recursos didáticos;  

g) capacidade de síntese;  

h) flexibilidade na utilização do planejamento.  

 

As avaliações dos alunos do curso de Medicina Veterinária serão baseadas nas competências, 

habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos, tendo como referência as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do respectivo curso e de acordo com as normas do Regimento Geral (Portaria DG 006/2018 

de 21 de setembro de 2018) da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. 

Os mecanismos de avaliação da aprendizagem deverão contemplar diferentes metodologias 

como provas escritas, provas práticas, situações-problema, avaliação atitudinal, exercícios de fixação, 

seminários, casos clínicos, entre outras a serem desenvolvidas pelos professores, respeitadas as 
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características individuais de cada uma das disciplinas do curso. Estes instrumentos avaliadores estarão 

claramente definidos nos planejamentos apresentados ao Colegiado do Curso. 

As provas, nas modalidades em que se apresentarem, serão sempre um instrumento de 

diagnóstico para fundamentar o ato da avaliação. O julgamento final do aluno, em termos de 

aprendizagem e da consequente promoção, sempre da competência do professor, deverá provir de 

observações calcadas em instrumentos tecnicamente bem elaborados, para que reflitam a verdade sobre 

a qual se há de comparar o rendimento real do aluno em função das competências esperadas e descritas 

no Projeto Pedagógico do Curso. 

Desta forma, serão utilizados, no mínimo, dois instrumentos de avaliação para cada uma das 

três notas do período letivo. Nesse aspecto, os instrumentos de medida da aprendizagem deverão ser 

circunstanciais e dinâmicos: seminários, discussão de artigos científicos, discussão de casos clínicos, 

aulas práticas, entre outros. Vale dizer que o aluno não deverá ser reprovado ou promovido meramente 

em função de provas, mas em função de seu desempenho no conjunto das atividades escolares previstas 

no currículo pleno do curso. Para isso, são permitidos todos os meios legítimos de sondagem do 

crescimento do aluno relativamente à sua postura no ambiente em que se insere e à aquisição das 

competências e das habilidades previstas no planejamento das disciplinas e das atividades. 

A avaliação do desempenho do estudante segue as normas do Regimento Geral da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá, em que a avaliação do desempenho escolar será feita por disciplina, 

incidindo sobre a frequência e o aproveitamento, com avaliações periódicas em número mínimo de três 

(3) por período letivo.  

A média de aproveitamento (MA) de cada aluno será obtida através e média aritmética simples 

entre as avaliações periódicas. Os critérios de aprovação/reprovação do Curso de Medicina Veterinária 

obedecem aos critérios determinados pelo regimental geral desta IES, a saber: 

 A nota de cada avaliação periódica deverá ser obtida como resultante de, no mínimo, dois (2) 

instrumentos distintos de avaliação, devendo a prova didática corresponder a pelo menos 80% 

da nota. 

 A Avaliação 1 (A1) será elaborada pelo docente da disciplina. 

 A Avaliação 2 (A2) e a Avaliação 3 (A3), serão elaboradas por uma banca constituída pela 

Coordenação do Curso e pelo seu Núcleo Docente estruturante (NDE), a partir de banco de 

questões elaborados por professores especialistas nas áreas, incluindo o próprio professor da 

disciplina. 

 As avaliações referidas no parágrafo anterior poderão ser corrigidas pela banca elaboradora, 
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cabendo essa decisão ao Colegiado de cada curso. 

 Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver MA maior ou igual a 7,0. 

 Será considerado aprovado o aluno que possuir frequência mínima de 75% por disciplina. 

 O aluno que obtiver média de aproveitamento (MA) inferior a 7,0 (sete) e não menor que 4,0 

(quatro), observados os limites de frequência, após o término das avaliações periódicas, 

submeter-se-á ao exame final, visando lograr sua aprovação. 

 Estará aprovado, após o exame final, o aluno que obtiver resultado igual ou superior a 6,0 (seis). 

 Para a realização do exame final, que contemplará todo conteúdo da disciplina, zera-se a média 

obtida nas avaliações parciais. 

 O exame final será elaborado nos moldes das Avaliações A2 e A3, descritas anteriormente. 

 Terá direito à segunda época o aluno que cumpra todos os itens abaixo: 

o Realizar todas as avaliações periódicas, inclusive o exame final. 

o Obtiver nota de aproveitamento no exame final de no mínimo 4,0 (quatro) e no máximo 

5,9 (cinco vg nove). 

 Para a realização da segunda época, que contemplará todo o conteúdo da disciplina, zera-se a 

nota obtida no exame final.  

 Estará aprovado após a realização do exame de segunda época o aluno que obtiver nota mínima 

de 6,0 (seis). 

 Será considerado reprovado, em uma disciplina, o aluno que se enquadrar em uma (1) ou mais 

das situações descritas abaixo: 

o Não obtiver média de aproveitamento (MA) igual ou superior a 3,0 (três) nas avaliações 

parciais do período letivo. 

o Não obtiver nota no Exame Final igual ou superior a 6,0 (seis). 

o Não obtiver nota na segunda época igual ou superior igual a 6,0 (seis) 

 O discente que reprovar na(s) mesma(s) disciplinas por mais de 3 (três) vezes consecutivas 

ficará retido no período, cursando apenas a(s) disciplina(s) em regime de dependência 100% 

presencial. 

 Terá direito a dependência o aluno reprovado por notas ou frequência. Entretanto o aluno 

reprovado pelo segundo motivo, deverá cursar a disciplina na modalidade 100% presencial. 

 Terá direito a Realização da Segunda Chamada o aluno que comprovar a impossibilidade de 

comparecimento à avaliação, na data estabelecida em calendário, mediante apresentação de 

atestado Médico (segundo legislação vigente) ou outros motivos comprováveis de força maior. 
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 A vista da prova é um direito do aluno e um dever do professor. A mesma deverá ser realizada 

na aula subsequente a data da avaliação. 

 Havendo discordância, durante os procedimentos de vista de prova, o aluno poderá requerer 

revisão do julgamento de prova escrita, mediante requerimento dirigido ao Coordenador do 

Curso, no prazo máximo de dois (2) dias úteis, após a divulgação do resultado. 

 Os casos não previstos neste PPC deverão ser contemplados pelas demais normas do regimental 

geral desta IES e, caso necessário, deliberados pelo colegiado do Curso. 

 

O processo avaliativo das disciplinas de estágios supervisionados será realizado pelos 

orientadores/professores com objetivo de avaliar o processo de aprendizagem e participação prática 

realizada nas atividades desenvolvidas durante todo o semestre.  

Os instrumentos utilizados para a avalição do estágio incluem a avaliação feita pelo orientador, 

supervisor e a auto avaliação do estudante. A MA das avaliações propostas devem ser 7,0 (sete) e 100% 

de frequência. 

A adoção do Portfólio, instrumento de desenvolvimento da capacidade de auto avaliação e 

reflexão do estudante nas disciplinas de estágio, permite a construção pessoal com as evidências da 

aprendizagem, de forma individual e singular. 

 

1.16.Número de vagas 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá apresentará uma infraestrutura física, tecnológica 

e de recursos humanos e materiais compatíveis com as propostas pedagógicas oferecidas pelos seus 

cursos. 

A infraestrutura física contará com instalações apropriadas e em número suficiente para atender 

toda a comunidade acadêmica, como salas de aulas, salas especiais, laboratórios, biblioteca, clínica 

Veterinária equipada com estrutura adequada para atendimento de pequenos animais, animais 

selvagens e grandes animais de toda a região, bem como para desenvolvimento de projetos de extensão 

multidisciplinares e elaboração de projetos de pesquisas. Para um melhor aproveitamento dos alunos, 

as aulas práticas serão espelhadas e divididas em grupos de 20 alunos. 

Serão disponibilizados recursos tecnológicos, como lousa digital em salas de aula e 

laboratórios, para atender aos objetivos dos cursos e a sua proposta pedagógica, e assim oferecer um 

atendimento mais eficaz e humanizado. 
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A formação atual do corpo docente e técnico-administrativo busca atender os delineamentos da 

proposta pedagógica dos cursos, valorizando titulação, formação acadêmica, experiência profissional, 

habilidades e competências sendo reavaliados pela Instituição. 

Os materiais didático-pedagógicos disponíveis para auxiliar na formação profissional em cada 

componente curricular serão em quantidade suficiente nas bibliotecas da Instituição, tendo o tratamento 

técnico adequado para que sua utilização seja efetiva conforme consta nos projetos pedagógicos. 

O Curso de Graduação em Medicina Veterinária oferecerá 60 (sessenta) vagas por semestre 

letivo – 120 (cento e vinte) anuais, a fim de propiciar aos candidatos um ensino de alto nível de 

qualidade, adequado ao que o mercado de trabalho espera, favorecendo o crescimento desta profissão 

na região. 

Este quantitativo de vagas oferecidas estará em acordo com a quantidade de títulos de livros na 

biblioteca, com a infraestrutura da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, como a capacidade das 

salas de aula, dos serviços administrativos prestados, bem como pelo corpo docente do curso. 

O Curso de Graduação em Medicina Veterinária, considerando as vagas oferecidas possuirá à 

sua disposição todos os recursos próprios e os recursos comuns a todos os cursos da Instituição, como 

ambientes de convivência e os setores de atendimento aos discentes como Secretaria, Tesouraria, 

Ouvidoria e Bibliotecas. 

 

1.17.Integração do curso com o sistema local e regional de saúde (SUS) 

 

A publicação da Portaria N°2488 de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de 

Atenção Básica do SUS, inclui a Medicina Veterinária na classe de profissionais envolvidos 

diretamente na melhoria da Saúde Pública Brasileira. A Medicina Veterinária é reconhecida como 

profissão da área de Saúde (Resolução CNS 287/98), fazendo jus à função essencial do Médico 

Veterinário na saúde pública, bem-estar animal, inspeção sanitária de produtos de origem animal e 

prevenção de zoonoses. 

Vários bairros do município serão visitados, além de escolas, igrejas e centros comunitários, 

onde palestras educativas serão proferidas por alunos e professores. O trabalho será contínuo, onde 

novos bairros serão visitados e outros, dependendo da necessidade demandada pelo próprio agente de 

saúde ou de endemia da Secretaria de Saúde serão visitados novamente. Essa integração entre 

Faculdade e município é de extrema importância no controle das enfermidades antropozoonóticas e 
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principalmente no engajamento do aluno nos problemas reais da população do município em que nossa 

instituição está inserida. 

Esta integração tem como cerne o desenvolvimento da responsabilidade profissional dos 

discentes, proporcionando vivência na comunicação com o público, além do bem-estar animal e 

sanidade pública. Oferece também oportunidades de contribuição para a educação da população e 

satisfação profissional para os docentes, que participarão ativamente em projetos de importância social 

e comunitária. 

É essencial ressaltar a crescente importância da Medicina Veterinária no controle sanitário de 

zoonoses e doenças emergentes, além da obrigação profissional com relação à educação de tutores de 

animais domésticos. 

Serão também cenários de prática os projetos de extensão da Faculdade, desenvolvidos em 

parceria com os profissionais de saúde das instituições envolvidas como feiras de saúde e projeto de 

Castração de Cães e Gatos entre outros. 

Com relação aos animais de produção, o engajamento dos alunos e dos docentes em visitas a 

estabelecimentos produtores e de processamento de produtos de origem animal, possibilitará a 

exposição dos discentes à enorme responsabilidade do Médico Veterinário quanto aos cuidados durante 

a industrialização de produtos para o consumo humano, tanto do ponto de vista da prevenção de 

doenças, quanto de ponto de vista da qualidade dos produtos. 

O Brasil é grande exportador de produtos de origem animal, e quaisquer falhas na fiscalização 

e controle destes produtos, das quais participa ativamente o Médico Veterinário, podem trazer 

repercussões negativas para a imagem e economia do país. 

Durante o ensino da Profissão de Médico Veterinário é importante ressaltar que a cooperação 

entre outras profissões relacionadas à Saúde Pública é de suma importância, e para tal, a Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá irá promover eventos e jornadas científicas que englobam a Medicina, a 

Medicina Veterinária, a Enfermagem entre outros, para que seja estimulado o convívio inter-

profissional, a comunicação e a colaboração entre discentes e docentes. Os resultados desta interação 

estarão evidenciados nos inúmeros projetos de pesquisa e extensão envolvendo estudantes e 

professores de diversas das áreas da Saúde. 

 

1.18.Atividades práticas de ensino para áreas de saúde 

 

Durante a formação profissional do estudante de Medicina Veterinária, a contínua exposição à 

aplicação prática dos princípios teóricos contribuirá para o desenvolvimento de habilidades, 
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competências e confiança na execução de tarefas essenciais ao bom exercício da profissão. Estas 

habilidades e competências serão estabelecidas pelas diretrizes da matriz curricular do curso, levando 

em consideração o mercado de trabalho e o campo de atuação do Médico Veterinário. 

A formação de generalistas faz necessária a apresentação de práticas variadas para que o 

discente tenha capacidade de adquirir competências no diagnóstico e tratamento de diversas espécies 

animais. 

Com este foco, a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá oferecerá práticas que vão desde o 

atendimento clínico de pequenos animais na Clínica Veterinária da Faculdade, atendimento domiciliar 

de grandes animais, cooperação com os Bombeiros e Polícia Federal no atendimento de animais 

silvestres feridos ou capturados, práticas de controle sanitário de zoonoses e doenças infecciosas em 

áreas públicas, visitas técnicas a fazendas de produção animal e instalações industriais de 

processamento de produtos de origem animal, teste e desenvolvimento de novas técnicas aplicadas e 

comunicação com a população. 

Os docentes da Medicina Veterinária serão, em sua maioria, especialistas em suas áreas, e com 

contatos ativos na indústria e no mercado de trabalho, possibilitando a criação de oportunidades de 

visitas para a observação dos aspectos práticos da Medicina Veterinária.  

A inserção do estudante nos cenários de prática ocorrerá desde o primeiro período do curso, 

dentro das disciplinas de Introdução à Medicina Veterinária e PAP I, II e III (Programa de 

Aprendizagem Prática), onde os alunos serão apresentados às diversas facetas da profissão (visitas 

técnicas) e iniciarão o convívio dentro das clinicas veterinárias de pequenos e grandes animais 

(aprendendo anamnese, histórico do paciente, ética profissional e relação interpessoal com os 

profissionais), respectivamente. 

Os estágios curriculares, distribuídos em quatro áreas distintas, oferecerá oportunidade de 

treinamento prático em áreas consideradas como pilares da Medicina Veterinária pela DCN. 
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2. DIMENSÃO 2: CORPO DOCENTE 

2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) será o órgão consultivo responsável pela concepção 

do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Medicina Veterinária e terá por objetivo a implantação e 

consolidação do mesmo. A sua constituição seguirá as orientações do Ministério de Educação 

(MEC/INEP). O NDE terá como presidente a Coordenadora do Curso de Medicina Veterinária, Profa. 

Me. Ana Paula Martinez de Abreu e é composto por um grupo de 8 docentes, que foram nomeados 

através da Portaria DG 003/2018 de 09 de agosto de 2018. Além disso, o NDE apresenta 87,5% (7/8) 

dos professores em regime de trabalho Integral. 

Tabela 5. Integrantes do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade 

de Ciências Médicas de Maricá (2019)  

NDE 
Regime de 

Trabalho 
Titulação Formação Acadêmica 

Ana Paula Martinez de Abreu Integral Mestrado Medicina Veterinária 

Erica Cristina Rocha Roier Integral Doutorado Medicina Veterinária 

Guilherme Marques Soares Parcial Doutorado Medicina Veterinária 

Gustavo Mendes Gomes Integral Doutorado Medicina Veterinária 

Leticia Patrão de Macedo Gomes Integral Mestrado Medicina Veterinária 

Marcelo Flores Catelli Integral Doutorado Biomedicina 

Renata Fernandes Ferreira de Moraes Integral Doutorado Medicina Veterinária 

Vinicius Marins Carraro Integral Doutorado Ciências Biológicas 

  

 Tabela 6. Composição por titulação do Núcleo Docente Estruturante (2019)  

Titulações Total Percentagem 

Doutores 6 75% 

Mestres 2 25% 

 

Tabela 7. Composição por graduação do Núcleo Docente Estruturante (2018) 

Formação Acadêmica Total Percentagem 

Medicina Veterinária 6 75% 

Outras 2 25% 
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A indicação dos representantes docentes será feita pelo Colegiado de Curso para um mandato 

de 1 (um) ano, com possibilidade de recondução. Para compor o NDE os docentes deverão possuir 

titulação acadêmica obtida em programas de pós-graduação Stricto Sensu e destes, pelo menos 60% 

(sessenta por cento) deverá ter título de Doutor. O percentual de docentes que irá compor o NDE com 

formação na área do curso será, de pelo menos, 75%. 

Serão atribuições do NDE: 

 Elaborar o Projeto Pedagógico do curso definindo sua concepção e fundamentos; 

 Estabelecer o perfil profissional do egresso; 

 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no Colegiado de Curso, 

sempre que necessário; 

 Supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas pelo Colegiado de 

Curso; 

 Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 

 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo 

projeto pedagógico; 

 Acompanhar as atividades do corpo docente, recomendando ao Colegiado de Curso a abertura 

de processo seletivo para contratação ou substituição de docentes, quando necessário.  

 O NDE irá se reunir por convocação de iniciativa do seu Presidente ou Coordenador, uma vez 

por semana e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pela maioria de seus 

membros titulares. As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no 

número de presentes. Sempre que necessário, os tópicos discutidos serão revistos e novamente 

submetidos a votação para aprovação. Estes serão discutidos entre o corpo docente e o colegiado para 

intensificar a participação dos mesmos nas decisões que irão interferir diretamente na qualidade do 

curso. 

O mandato do representante do NDE será de dois a três anos ou que cubram o tempo desde o 

último ato regulatório, com possibilidade de recondução para novo mandato. Havendo necessidade de 

substituição de um membro do NDE, no meio ou no fim do mandato, busca-se a substituição gradual 

para manutenção de pelo menos mais da metade para que instrua o novo membro sobre a dinâmica de 

atuação do Núcleo.  
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Durante o segundo semestre de 2018, o NDE do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá realizou reuniões semanais para discussão de assuntos pertinentes à 

elaboração do Projeto Pedagógico do curso para a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, do estudo 

da matriz curricular adaptada ao “Sistema de créditos”, da atualização e adequação das referências 

bibliográficas, da atualização do requerimento de atividades complementares e da alteração no modelo 

de trabalho de conclusão de curso. Os estudos continuam, com o objetivo de implantar (provavelmente) 

no ano de 2019 a nova matriz curricular. O NDE do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de 

Ciências Médicas de Maricá, conforme registros de presenças e atas participa ativamente do 

planejamento e da execução de todas as atividades do curso. 

 

2.2. Atuação e regime de trabalho do Coordenador do Curso 

2.2.1 Atuação  

A Coordenação do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

cabe as responsabilidades acadêmico-administrativas, pedagógicas e de representatividade em eventos 

intra e extramuros. Também lhe compete presidir o NDE, o colegiado do curso e o corpo docente, cujas 

reuniões ocorrerão, pelo menos, duas vezes no semestre, além de reunir-se regularmente com os grupos 

de representação discente, quando serão destacadas as necessidades e/ou fragilidades incluídas no 

plano de metas da coordenação.  

A interação com os docentes envolverá tanto ações individuais quanto coletivas e os encontros 

poderão ocorrer por demanda da Coordenação ou por demanda dos docentes, sempre que necessário, 

além dos encontros nas capacitações semestrais, que favorecerão a integração.  

Caso o discente queira ser atendido pelo coordenador, basta se dirigir à Coordenação do Curso 

e agendar um horário, podendo ser atendido até imediatamente de acordo com a demanda de atividades 

no momento. A relação da coordenação com os docentes e discentes será reforçada nas atividades do 

Colegiado do Curso, onde ambos os grupos possuem representação regulamentada e implantada.  

A coordenação manterá encontro regular com membros do NDE para o devido 

acompanhamento e discussão do funcionamento do curso e da situação atual das ações encaminhadas 

pelos demais órgãos de representação discente ou docente, ou pela própria Coordenação.  

 

 Segundo o Regimento Interno, caberá especificamente ao Coordenador de Curso: 
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I -  Impulsionar e aprimorar o trabalho conjunto da Comunidade Acadêmica, em benefício do 

Ensino de Graduação; 

II -  Coordenar a elaboração do Catálogo Geral da FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS 

DE MARICÁ, com a estrutura de cada Curso, em termos de grade curricular, carga horária e 

pré-requisitos de avaliação; 

III -  Apreciar a proposta do Calendário Acadêmico da FACULDADE DE CIÊNCIAS 

MÉDICAS DE MARICÁ, a ser aprovado pelo CONSEPE; 

IV -  Manter sob sua supervisão o sistema acadêmico de Ensino de Graduação; 

V -  Promover a compatibilização dos horários de aulas de cada Unidade de Ensino com o 

espaço físico disponível; 

VI -  Supervisionar o estrito cumprimento dos currículos dos Cursos de Graduação; 

VII -  Opinar, a nível do Ensino de Graduação, sobre mudanças de Curso, de turnos, de 

transferências internas, externas e de adaptações;  

VIII -  Opinar, a nível do Ensino de Graduação, sobre processo de cancelamento, substituição 

e inclusão de disciplinas;  

IX -  Aprovar modelos padronizados, a nível do Ensino de Graduação, respeitados o 

Regimento Geral e a Legislação vigente; 

X -  Divulgar, na área da FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ, 

informações sobre órgãos e entidades de financiamento de projetos de Ensino de Graduação; 

XI -  Sugerir e intermediar frente à Direção Geral e à Coordenação-Geral de Ensino, 

convênios com Entidades particulares e públicas, objetivando a realização e o 

desenvolvimento das atividades de Ensino de Graduação; 

XII -  Examinar e emitir parecer sobre alterações no sistema acadêmico-administrativo, a 

nível do Ensino de Graduação, procedendo o seu encaminhamento aos Órgãos Superiores, 

para deliberação; 
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XIII -  Apreciar e emitir parecer sobre os relatórios anuais do Colegiado de Curso, a nível do 

Ensino de Graduação, para encaminhamento aos Órgãos Superiores; 

XIV -  Fazer elaborar os Projetos visando a implantação de Cursos de Graduação, bem como 

seus Processos de Renovação de Reconhecimento; 

XV -  Examinar processos referentes a questões de Ensino de Graduação; 

XVI -  Receber e analisar as representações de natureza administrativa e disciplinar, a nível 

do Ensino de Graduação, emitindo pareceres para a Coordenação-Geral de Ensino tomar as 

providências cabíveis; 

XVII -  Emitir pareceres, a nível do Ensino de Graduação, sempre que consultado pela 

Coordenação-Geral de Ensino;  

XVIII -  Incentivar e fiscalizar o funcionamento dos Colegiados de Cursos; 

XIX -  Participar, sempre que necessário, das reuniões de Colegiados de Cursos; 

XX -  Coordenar, supervisionar e fiscalizar todas as atividades didático-pedagógicas da 

FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ no ensino de graduação; 

XXI -  Viabilizar condições para a efetivação dos Trabalhos de Conclusão de Cursos de 

Graduação; 

XXII -  Analisar as estratégias adotadas pelos Cursos de Graduação, com vistas ao 

aperfeiçoamento de ações didático-pedagógicas e sugerir novos procedimentos, com o 

envolvimento de Docentes e Discentes; 

XXIII -  Elaborar, conjuntamente com a Coordenação-Geral de Ensino, planejamentos e 

estratégias para o desenvolvimento e expansão do Ensino de Graduação da FACULDADE 

DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MARICÁ.  

XXIV -  Convocar e presidir o Colegiado de Curso;  

XXV -  Elaborar os horários de funcionamento do Curso;  

XXVI -  Coordenar as atividades do Curso, em estrito entendimento com a Coordenação-

Geral de Ensino; 
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XXVII -  Zelar pela qualidade do Ensino e demais atividades escolares do Curso, assim como, 

pelo desempenho, frequência e atividade dos Professores;  

XXVIII -  Zelar pelos laboratórios e outros serviços necessários ao ensino do Curso e por sua 

manutenção;  

XXIX -  Autorizar a expedição dos diplomas de alunos concluintes dos Cursos sob sua 

responsabilidade; 

XXX -  Promover a auto avaliação do Curso sob a sua responsabilidade;  

XXXI -  Propor aos Órgãos competentes a lotação de docentes, conforme as suas 

necessidades, opinando também sobre o afastamento ou relotação dos mesmos;  

XXXII -  Decidir sobre os recursos, contra atos de professores, interpostos por alunos, 

relacionados com o ensino e os trabalhos escolares; 

XXXIII -  Coordenar a elaboração de lista de títulos bibliográficos e outros materiais 

necessários ao Curso sob sua responsabilidade;  

XXXIV -  Emitir parecer em assuntos de sua competência, quando solicitado pelas instâncias 

superiores, a saber: Coordenação-Geral de Ensino ou Direção-Geral;  

XXXV -  Zelar pela regularidade e qualidade do ensino ministrado no Curso sob sua 

responsabilidade.  

 

2.2.2 Experiência profissional, de magistério superior e de gestão acadêmica  

A Profa. Ana Paula Martinez de Abreu, com titulação de Mestre em Biologia Animal, possui 

aproximadamente 14 (treze) anos de experiência no exercício da profissional de Médico Veterinário e 

aproximadamente 9 (nove) anos de experiência no magistério superior, sendo 3 (três) anos no exercício 

da gestão acadêmica.  

 

2.2.3 Regime  

A coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, Prof. Ana Paula Martinez de Abreu (Portaria PR 025/2018 de 08 de agosto de 2018), atua em 

regime integral (40 horas semanais), destinando 20 horas para a gestão do curso em Medicina 
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Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. O quadro de horário da Coordenadora será 

disponibilizado a todos os discentes e docentes, desde o início do semestre, estando suas horas, 

cuidadosamente, distribuídas em dias da semana e turnos diversificados, de modo que atendam às 

diferentes demandas dos diferentes públicos. Além disso, a coordenação manterá grupos de 

comunicação direta, através das redes sociais e aplicativos, com os alunos representantes de todos os 

períodos, todos os docentes, egressos do curso (quando houver), auxiliares técnicos administrativos, 

demais coordenadores de cursos da faculdade, Coordenadoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão 

e Diretor Geral, promovendo uma aproximação, estreitando as interlocuções, o tempo de resposta a 

determinadas demandas de natureza simples e promovendo ainda um eficiente canal de avisos, 

divulgações, solicitações ou reivindicações. 

 

2.3. Titulação do Corpo Docente 

O corpo docente será constituído por Doutores (64,7%) e Mestres (35,3%). Abaixo, encontra-

se a relação do corpo docente do curso de Medicina Veterinária. 

Em relação ao Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD), é possível observar que ao 

calcularmos, o curso apresenta IQCD = 4,8 (variável de 1 - 5), o que nos permite verificar que o corpo 

docente apresenta um excelente desempenho comparado as instituições de ensino superior. 

 

Tabela 8. Corpo docente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá em 2019. 

Nome do Docente Titulação 
Regime de 

Trabalho 
Lattes (Link) 

Ana Paula Martinez de Abreu Mestrado Integral http://lattes.cnpq.br/2317384923867126 

Barbara Cruz T. de M. Fernandes Doutorado Integral http://lattes.cnpq.br/7631380550734567 

Bruna de Azevedo Baeta  Doutorado Parcial http://lattes.cnpq.br/8016012971743463 

Catia Maria Santos Diogo Silva  Doutorado Parcial http://lattes.cnpq.br/5840590989535907 

Eduardo Butturini de Carvalho Mestrado Horista http://lattes.cnpq.br/0182982151807116 

Erica Cristina Rocha Roier  Doutorado Integral http://lattes.cnpq.br/3538932429235543 

Fabio Sartori Mestrado Horista http://lattes.cnpq.br/6075634474383008 

Gustavo Mendes Gomes Doutorado Integral http://lattes.cnpq.br/3235319534131230 

Guilherme Marques Soares Doutorado Parcial http://lattes.cnpq.br/9116323178127878 

Irenilda R. B. de R. M. Cavalcanti Doutorado Parcial http://lattes.cnpq.br/2659703877718170 

Letícia Patrão de Macedo Gomes Mestrado Integral http://lattes.cnpq.br/1106362387120598 

Marcelo Flores Catelli Doutorado Integral http://lattes.cnpq.br/1916059199594479 
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Marcia Torres Ramos Mestrado Parcial http://lattes.cnpq.br/9339690054022664 

Ramon Loureiro Pimenta Doutorado Parcial http://lattes.cnpq.br/8695778538295691 

Renata Fernandes Ferreira de Moraes Doutorado Integral http://lattes.cnpq.br/0854314246390317 

Thiago Luiz Pereira Marques  Mestrado Horista http://lattes.cnpq.br/2381665934081615 

Vinicius Marins Carraro Doutorado Integral http://lattes.cnpq.br/3674038259831762 

 

Tabela 9. Distribuição percentual por titulação do corpo docente do curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá em 2019. 

Titulações Total Percentagem 

Doutores 11 64,7% 

Mestres 6 35,3% 

 

2.4.Regime de Trabalho do Corpo Docente 

A Tabela 10 apresenta o corpo docente da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, o regime 

de trabalho dos 17 (dezessete) professores que compõem o corpo docente do curso de Medicina 

Veterinária está distribuído da seguinte forma: 8/17 (47,1%) do corpo docente em regime de trabalho 

integral; 6/17 (35,3%) parcial, e 3/17 (17,6%) em Regime de trabalho horista. 

O que irá permitir o atendimento integral da demanda de atendimento de aluno, da coordenação 

no âmbito de melhorias nos ambientes tecnológicos, de orientação de TCC, participação no colegiado 

e alguns professores no NDE, o planejamento e melhorias no ensino e aprendizagem, preparação e 

correção das avaliações de aprendizagem, pesquisa e extensão, que serão devidamente comprovados 

nos planos individuais de trabalho (PIT) (modelo em ANEXO XI) e pelo próprio plano de ensino e 

aprendizagem periódico. 

A composição do quadro docente da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá será realizada 

a partir de edital público de provas e títulos, divulgado no site da IES. Privilegiando a admissão de 

profissionais, por processo público de provas e títulos, que possam dedicar uma carga horária de, no 

mínimo 12 horas semanais, sendo oferecido aos possuidores de título de Mestre ou Doutor a 

oportunidade de desenvolverem atividades de pesquisa e/ou extensão segundo as normas estabelecidas 

pelas respectivas coordenadorias. 

A fim de que seja mantido o padrão de qualidade, necessário ao Curso de Medicina Veterinária, 

os docentes possuirão a visão do professor/pesquisador, cuja competência lhes permitirá construir o 

conhecimento através de uma constante atitude investigativa e crítica.  
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O plano de carreira docente institucionalizada visará encorajar a qualificação docente com 

promoções e progressões por tempo ou aprimoramento acadêmico. 

Tabela 10. Distribuição percentual por regime de trabalho do corpo docente do curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá em 2019. 

Regime de trabalho Total Percentagem 

Integral 8 47,1% 

Parcial 6 35,3% 

Horistas 3 17,6% 

 

2.5.Experiência Profissional do Corpo Docente 

O Curso de Medicina Veterinária integra docentes formados em diversas áreas nos cursos de 

Medicina Veterinária, Biologia, Biomedicina e História. Vários destes professores prestam ou já 

realizaram serviços a empresas de pequeno, médio e grande porte e também centros de pesquisa de 

excelência, entre outras de expressão regional e nacional. Já foram alunos ou cursam programas de 

Doutorado, em instituições consagradas como o UFRJ, UNESP, UFRRJ, UFF e UERJ.  

Quanto ao tempo de formado, de acordo com o currículo Lattes dos professores (link na Tabela 

8), apenas 1/17 (5,9%) dos docentes do curso de Medicina Veterinária apresenta menos de 10 anos de 

formado, ou seja, 94,1% já está formado há mais de 10 anos. Além disso, 5/17 (29,4%) apresentam 

menos de 10 anos em experiência profissional excluindo docência, destes apenas 1 professor tem 

menos de 5 anos de experiência, enquanto que 70,6% (12/17) apresentam mais de 10 anos de 

experiência (Tabela 11). 

 

Tabela 11. Experiência profissional do corpo docente do curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá em 2019. 

Docente 
Tempo de Formado 

(Anos) 

Experiência Profissional não 

Docência (Anos) 
Área da Graduação 

Ana Paula Martinez de Abreu 13 13 Medicina Veterinária 

Barbara Cruz T. de M. Fernandes 22 6 Medicina Veterinária 

Bruna de Azevedo Baêta 10 4 Medicina Veterinária 

Catia Maria Santos Diogo Silva 28 24 Ciências Biológicas 

Eduardo Butturini de Carvalho 10 10 Medicina Veterinária 

Erica Cristina Rocha Roier 14 14 Medicina Veterinária 

Fabio Sartori 24 8 Medicina Veterinária 

Guilherme Marques Soares 22 13 Medicina Veterinária 
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Gustavo Mendes Gomes 17 17 Medicina Veterinária 

Irenilda R. B. de R. M. Cavalcanti 20 18 História 

Letícia Patrão de Macedo Gomes 18 18 Medicina Veterinária 

Marcelo Flores Catelli 25 25 Biomedicina 

Marcia Torres Ramos 23 23 Medicina Veterinária 

Ramon Loureiro Pimenta 8 8 Medicina Veterinária 

Renata Fernandes Ferreira de Moraes 16 16 Medicina Veterinária 

Thiago Luiz Pereira Marques 15 15 Medicina Veterinária 

Vinícius Marins Carraro 30 6 Ciências Biológicas 

 

No tocante ao desenvolvimento das habilidades e competências do egresso, o corpo docente 

formado por 17 professores, corrobora para tal finalidade. Como podemos observar na tabela acima, o 

corpo docente é multidisciplinar composto por Médicos Veterinários (76,5%), Biólogos (11,76%), 

Biomédicos (5,9%) e Historiadores (5,9%), abrangendo o perfil do egresso de acordo com a aderência 

para as disciplinas a serem ministradas no curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá. 

O plano de ensino e aprendizagem que será apresentado semestralmente em cada unidade 

curricular vislumbrará uma análise periódica do docente com relação ao conteúdo do ementário a serem 

ministrados. O plano de ensino e aprendizagem apresentará um resumo sobre a carreira do docente 

evidenciando sua expertise com relação a sua experiência profissional associada à sua experiência no 

ensino superior, isto o credencia para uma atuação de maior relevância fomentando análises críticas no 

que tange ao apoio e incentivo a evolução do discente no âmbito profissional e acadêmico.  

O plano de ensino e aprendizagem apresenta a ementa e os conteúdos programáticos da unidade 

curricular, estes conteúdos são direcionados, para o atendimento do perfil do egresso contemplando 

uma ou mais habilidades e competências a serem estimuladas pelo objetivo da unidade curricular e até 

mesmo alavancar novos métodos e critérios avaliativos. Os professores estimulam a pesquisa 

acadêmica, fomentando e despertando o raciocínio dos alunos para solucionar problemas por meio de 

literatura disponibilizada através de bibliográficas físicas, virtuais, periódicos indexados e meio áudios 

visuais. 

 

2.6.Experiência no exercício da docência superior do Corpo Docente 

Os professores têm uma média de tempo de formado de 18 anos e no exercício da docência no 

curso de Medicina Veterinária de 10 anos, aproximadamente. O plano de ensino e aprendizagem 
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apresenta um resumo sobre a carreira do docente evidenciando sua expertise com relação a sua 

experiência profissional associada à sua experiência no ensino superior, isto o credencia para uma 

atuação de maior relevância fomentando analises críticas no que tange ao apoio e incentivo a evolução 

do discente no âmbito profissional e acadêmico (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Tempo de docência (em anos) do corpo docente do curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá em 2019. 

Docente 
Tempo de Formado 

(Anos) 

Tempo de 

Docência (Anos) 

Titulação 

Máxima 
Área da Graduação 

Ana Paula Martinez de Abreu 13 
10  X   

Medicina Veterinária 

Barbara Cruz T. de M. Fernandes 22 
16   X  

Medicina Veterinária 

Bruna de Azevedo Baêta 10 
3   X  

Medicina Veterinária 

Catia Maria Santos Diogo Silva 28 
18   X  

Ciências Biológicas 

Eduardo Butturini de Carvalho 10 
1    X 

Medicina Veterinária 

Erica Cristina Rocha Roier 14 
4   X  

Medicina Veterinária 

Fabio Sartori 24 
22    X 

Medicina Veterinária 

Guilherme Marques Soares 22 
9    X 

Medicina Veterinária 

Gustavo Mendes Gomes 17 
10    X 

Medicina Veterinária 

Irenilda R. B. de R. M. Cavalcanti 20 
18    X 

História 

Letícia Patrão de Macedo Gomes 18 
6    X 

Medicina Veterinária 

Marcelo Flores Catelli 25 
19   X  

Biomedicina 

Marcia Torres Ramos 23 
7    X 

Medicina Veterinária 

Ramon Loureiro Pimenta 8 
5   X  

Medicina Veterinária 

Renata Fernandes Ferreira de Moraes 16 
4    X 

Medicina Veterinária 

Thiago Luiz Pereira Marques 15 
4    X 

Medicina Veterinária 

Vinícius Marins Carraro 30 
20   X  

Ciências Biológicas 

Tempo médio 18,5 10,3     
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 O plano de ensino e aprendizagem apresenta as práticas metodológicas e recurso 

complementares que serão empregados nos diversos ambientes didático-pedagógica, tais como: 

 Atividades em sala de aula com aulas expositivas, interação do aluno com o conteúdo, através 

de perguntas, aplicativos educacionais, exercícios e trabalhos em grupo e individual, vídeos 

demonstrativos de equipamentos, etc, apresentação de slide relacionando teoria e prática e 

emprego da lousa interativa/digital nas atividades de ensino.  

 Atividades externas através de visitas técnicas.  

 Atividades em laboratórios didáticos especializados, onde é produzido o embasamento entre a 

teoria e a prática por meio de apresentação de equipamentos, e elaboração de atividades práticas 

de acordo com o conteúdo programático.  

 Atividades nos laboratórios de informática: com fomentos sobre o despertar para o raciocínio 

dos alunos para solucionar problemas através de pesquisa em periódicos indexados.  

 Atividades na biblioteca física ou virtual: os alunos são estimulados na busca do conhecimento, 

com visita às bibliotecas de forma individual e em grupos.  

 O plano de ensino e aprendizagem também pode corroborar para o diagnóstico dos alunos por 

intermédio de várias práticas da experiência docente com rotinas diárias através de perguntas, 

exercícios propostos ao final do conteúdo, trabalhos individuais e em grupo, avaliações 

periódicas teóricas e práticas e de seminários. 

 

2.7.Funcionamento do Colegiado do Curso 

O Colegiado do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá 

assumirá o papel de fórum central de debates e discussões acadêmicas pertinentes ao curso. Será 

formado por todos os docentes e um representante discente.  

O discente eleito por seus pares terá seu mandato até decisão da própria turma ou até sua 

formatura.  

Seguindo as normas do Regimento Geral da IES (Portaria DG 006/2018 de 21 de setembro de 

2018) e Regulamento do Colegiado de Curso, o Colegiado de Curso reúne-se ordinariamente, em datas 

fixadas pelo Coordenador, e extraordinariamente quando convocada pelo seu Coordenador, por 

iniciativa própria, por solicitação do Diretor ou a requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros.  

As decisões do Colegiado de Curso serão registradas em ata própria, e encaminhadas à 

Coordenação do Curso, que será responsável por seu devido cumprimento ou caso pertinente 

encaminhamento ao NDE e atualização do acompanhamento decisórios. Das decisões do Colegiado, 
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cabe recurso aos colegiados Superiores da Faculdade (CONSEPE e CONSU). Compete ao Conselho 

Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE) analisar os recursos impetrados que estejam 

relacionados às decisões de natureza acadêmica e, ao Conselho Universitário (CONSU), aquelas de 

natureza administrativa e disciplinar.  

 Compete ao Colegiado de Curso:  

I -  Colaborar com o Coordenador na elaboração do Projeto Pedagógico do Curso;  

II -  Opinar e aprovar o calendário de atividades do curso, tais, como, o cronograma de 

reuniões ordinárias, atividades extras classe, entre outras;  

III -  Analisar os resultados apresentados pelos concluintes, com a finalidade de conhecer o 

seu desempenho, e propor mudanças curriculares, quando for o caso;  

IV -  Opinar sobre a reestruturação ou reformulação do currículo do curso;  

V -  Elaborar projetos de ensino, pesquisa e extensão, submetendo-os à aprovação do 

CONSEPE;  

VI -  Exercer as demais competências previstas em lei e neste Regimento. 

2.9. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

As atividades de produção Científica e tecnológica terão como principal objetivo estimular a 

investigação científica e acadêmica, integrando o ensino, a extensão e a pesquisa, contribuindo para o 

desenvolvimento técnico-científico da região. As produções do Corpo Docente serão subdivididas nos 

seguintes itens: 

 Livros e capítulos de livro; 

 Artigos publicados em periódicos especializados; 

 Trabalhos publicados em anais de congressos e eventos (completos ou resumos); 

 Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos publicados; 

 Propriedade intelectual depositada ou registrada; 

 Produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas relevantes. 

O Corpo Docente do Curso de Medicina Veterinária contribuirá ativamente para a produção 

científica da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá através de pesquisas colaborativas, orientações 
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de trabalho de conclusão de curso e iniciação científica e participação em bancas de avaliação de 

jornadas científicas e dissertações. 

A produção científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes que estarão vinculados à 

instituição pode ser vista com detalhes na Tabela a seguir, onde observa-se que 82,3% (14/17) 

apresentam no mínimo 9 produções nos últimos 3 anos. 

 

Tabela 13. Produção científica do corpo docente (n=17) do curso de Medicina Veterinária da 

Faculdade de Ciências Médicas de Maricá de 2016-2018. 
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3. DIMENSÃO 3: INFRAESTRUTURA 

3.1. Espaço de trabalho para docentes de tempo integral 

Os gabinetes de trabalho destinados aos docentes de tempo integral apresentam com conforto e 

infraestrutura necessários ao desenvolvimento do processo de ensino aprendizagem de qualidade. Os 

gabinetes individuais contarão com espaço confortável, ventilação e climatização, boas condições de 

limpeza, de iluminação e acústica, e estarão equipados com mesas e computadores com acesso à 

internet. Possuirão dimensões adequadas onde os docentes poderão complementar suas atividades 

acadêmicas, individualmente ou em pares, garantindo privacidade para o atendimento a discentes e 

orientandos e para a guarda de material e equipamentos pessoais com segurança. 

Haverá, ainda, uma sala para reuniões com docentes ou discentes. 

 

3.2. Espaço de trabalho para a Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 A Secretaria das Coordenações é o órgão de serviços acadêmicos diretamente ligado aos 

coordenadores dos cursos. Está localizado no 1º pavimento do campus universitário de Maricá, possui 

placas de identificação em português e também em hebraico, climatização, boa iluminação, mobiliários 

novos e adequados, e excelente estrutura de informática. Conta com o apoio de funcionários 

administrativos que atendem aos coordenadores dos cursos.  

No mesmo prédio, funcionam os espaços de trabalho dos Coordenadores de Curso. Cada 

coordenador dispõe de um telefone, impressora multifuncional, mobiliário para acomodação com 

conforto e atendimento ao discente, docente e comunidade, um computador com acesso à internet e 

com sistema TOTVS educacional instalado, que permite consultas diversas sobre a vida acadêmica, 

pedidos de compras, acompanhamento das atividades docente e acesso ao ambiente de aprendizagem 

virtual. Também há uma sala de reuniões no mesmo bloco e espaço destinado para o atendimento de 

indivíduos e em grupos com privacidade, para reuniões de colegiado de curso e outras, bem como uma 

sala de reuniões do NDE (que também serve para reuniões de outro caráter). Em todos os casos, a 

conservação é realizada diariamente por funcionário alocado a estes setores. 

 

3.3. Sala dos Professores 

O Curso possui sala de professores implantada para os docentes do curso. A sala é 

disponibilizada em todos os turnos, possui equipamentos de informática e rede wireless, além de 

adequada dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação e 

comodidade. A Sala de Professores possui computadores com acesso à internet, sofá, aparelho de TV, 
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equipamentos de laser e descanso, além de mesa para reuniões e espaço para guarda de equipamentos. 

É um espaço de convivência para os docentes, onde podem trocar experiências e receber alunos, quando 

houver necessidade. Localizada próxima ao espaço da coordenação o que facilita a integração e a 

comunicação. Este ambiente permitirá o acesso a mesas coletivas, sanitários e sala de descanso (sofás 

e TV), disporá de apoio técnico-administrativo e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 

 

3.4. Salas de aula 

Todas as salas de aula da mantida apresentam dimensões e acústica necessárias para atender à 

quantidade de alunos em seu interior; com climatização e iluminação que obedecem aos índices 

estabelecidos segundo normas para salas de aula.   

A faculdade disporá de um amplo conjunto de salas para o desenvolvimento de suas atividades. 

Contará com aproximadamente 30 salas (excetuando-se os espaços destinados às aulas práticas), sendo 

que destas, 04 (quatro) estarão finalizadas como modelo de como irá funcionar o curso. Todas 

apresentam iluminação, ventilação e climatização, em excelente estado de conservação e limpeza, 

informatizadas, acessíveis aos portadores de necessidades especiais e com recursos de multimídia para 

a realização das aulas, proporcionando um ambiente adequado e confortável ao processo ensino-

aprendizagem.  

As salas maiores serão utilizadas, preferencialmente, para atividades como TBL (Team Based 

Learning) e Seminários de Integração Curricular e Comunitária (SICC). Os Cursos contarão com cinco 

salas especiais para atividades diferenciadas, em pequenos grupos, que terão cadeiras em disposição 

circular e em nível para facilitar a utilização de metodologias ativas. 

O mobiliário e aparelhagem específica serão suficientes, adequados e ergonômicos, sendo 

diariamente executados serviços de limpeza e manutenção, que colaboram na conservação dos móveis, 

pisos e equipamentos existentes. 

Além disso, as salas terão projetor, computador integrado a lousa digital/interativa e com alta 

definição, que poderão dinamizar e estimular o aprendizado, baseado em trabalhos colaborativos e no 

aprimoramento da capacidade de observação, recurso este comprovadamente exitoso. 

 

3.5. Acesso dos alunos aos equipamentos de informática 

A Assessoria de Recursos Técnicos e Administrativos da FUSVE será a responsável pelo 

planejamento e gestão de todo o trabalho informatizado dos diversos setores, bem como pelo 

planejamento de modificação e ampliação dos recursos e da estrutura da faculdade, que disporão de 
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equipamentos para uso acadêmico, disponíveis das 8h às 18h distribuídas no laboratório, área de uso 

comunitário. O laboratório de informática estará equipado com datashow, terminais em rede em 

número suficiente, disponibilizados para consultas e pesquisas.   

A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte dos 

professores aos responsáveis pelos laboratórios. A mantida adotará a forma de licenciamento do Office 

365, da Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios, incluindo fornecimento de e-

mail Institucional para alunos e professores, versões de aplicativos. 

A utilização da Internet através de wifi será gratuita na forma de contas, utilizando matrícula 

no curso e senha para acesso, nos laboratórios e sala dos professores, também será gratuita e ilimitada 

para os professores. 

 

3.6. Bibliografia Básica 

O acervo indicado pelo ementário das disciplinas referentes à bibliografia básica atende em 

quantidade suficiente e proporcional aos alunos por turma e se encontra plenamente informatizada, 

atualizada e tombada pela IES, e podem ser visualizadas neste PPC e na Biblioteca.  

O acervo é referendado por meio de um relatório de adequação elaborado pelo NDE do curso 

de Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá. O relatório de adequação tem 

como objetivo a comprovação e compatibilidade das bibliografias básicas com as ementas e os 

conteúdos programáticos de todas as unidades curriculares da estrutura curricular do curso de Medicina 

Veterinária relacionando a disponibilidade de títulos físicos ou virtuais com o número de vagas anuais 

pretendidas.  

Após a autorização do curso, será fundamental, nesta metodológica, a participação de todos os 

professores para realização de uma análise completa das bibliografias (física, virtual e periódicos) e 

posteriori submissão dos resultados para verificação e validação do NDE, para o atendimento de 

excelência ao discente.  

O acervo é hibrido, empregando títulos com acervo físico (AF) e virtual (AD), como forma de 

garantia de acesso, contínuo (24 horas por dia pela minha biblioteca) ou até mesmo como um possível 

plano de contingencia pela utilização do acervo físico disponível na biblioteca.  

Outrossim, o próprio discente uma vez conhecendo a MINHA BIBLIOTECA poderá usufruir 

de cerca de 8000 títulos e que pelo menos 30% do acervo físico da bibliografia básica também tem os 

mesmos títulos no acervo virtual, quase um título de acesso misto (físico ou virtual) por unidade 

curricular.  
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Na impossibilidade de temporariamente, os discentes e os docentes, ficarem sem acesso aos 

títulos do acervo virtual da MINHA BIBLIOTECA. Como forma de garantia ao acesso nos títulos que 

constituem toda a ementa e conteúdos programáticos do curso, a biblioteca possui acervo 100% físico 

na bibliografia básica para todas as unidades curriculares podendo ser empregados na contingência 

para a complementação.  

 

3.7. Bibliografia Complementar 

O acervo indicado pelo programa das disciplinas referentes à bibliografia complementar atende 

em quantidade suficiente e proporcional aos alunos por turma e se encontra plenamente informatizada, 

atualizada e tombada pela IES, e podem ser visualizadas neste PPC e na Biblioteca Central.  

As bibliografias complementares apresentam no mínimo de quatro títulos e o acervo é na sua 

maioria, virtual, com contrato com a MINHA BIBLIOTECA. A decisão pelos títulos é devida a 

garantia do conteúdo programático da unidade curricular e relacionar também com conteúdos de 

disciplinas antecedentes e ou sucessoras a está, afirmando o comprometimento da IES com a 

interdisciplinaridade, devidamente referendado pelo relatório de adequação com o propósito de 

comprovação e compatibilidade das bibliografias complementares com as ementas e os conteúdos 

programáticos de todas as unidades curriculares da estrutura curricular do curso de Medicina 

Veterinária relacionando a disponibilidade de títulos físicos ou virtuais com o número de vagas anuais 

pretendidas.  

Após a autorização do curso, será fundamental, nesta metodológica, a participação de todos os 

professores para realização de uma análise completa das bibliografias (física, virtual e periódicos) e 

posteriori submissão dos resultados para verificação e validação do NDE, para o atendimento de 

excelência ao discente.  

Na impossibilidade de temporariamente, os discentes e os docentes, ficarem sem acesso aos 

títulos do acervo virtual da MINHA BIBLIOTECA. Como forma de garantia ao acesso nos títulos que 

constituem toda a ementa e conteúdos programáticos do curso, a biblioteca possui acervo físico na 

maioria dos títulos da bibliografia complementar para todas as unidades curriculares podendo ser 

empregados na contingência para a complementação.  

 

3.8. Periódicos Especializados  

Os periódicos especializados são encontrados na Biblioteca da IES e atendem em quantidade 

suficiente e proporcional aos alunos, além de serem atualizados periodicamente.  
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Tabela 14. Apresenta a relação de periódicos por unidade curricular embasadas na adequação 

pelas ementas e conteúdos programáticos, nas bibliografias básica e complementar, com o devido de 

acordo do docente. 

  

DISCIPLINA BIBLIOGRAFIA PERÍODICO(S) 

ESPECIALIZADO (S) 

LINK 

1 

Anatomia dos 

Animais 

Doméstico I 

Básica Anatomia, histologia, 

embryologia 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264  

Complementar 
Anatomy research 
intrenational 

https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/ 

2 
Histologia e 

Embriologia 

Básica Anatomia, histologia, 

embryologia 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264 

Complementar 
Current Trends in Clinical 
Embryology 

https://www.cce-online.org/ 

3 Biologia Celular 

Básica 
Medical journal of cell 

biology 

https://content.sciendo.com/view/journals/acb/acb-overview.xml 

Complementar 
Journal of molecular 

histology 

https://link-springer-

com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735  

4 

Biofísica e 

Fisiologia 

Veterinária I 

Básica 
Archives of biochemistry 

and biophysics 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-

biochemistry-and-biophysics/issues 

Complementar 

Journal of  animal 

physiology and animal 
nutrition 

https://onlinelibrary-
wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396 

5 Bioquímica 

Básica Biochemistry 

https://link-springer-

com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10541 

Complementar 
Archives of biochemistry 

and biophysics 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-

biochemistry-and-biophysics/issues 

6 

Introdução à 

Medicina 

Veterinária 

Básica 
Journal of medicine 

veterinary 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442 

Complementar 

Brazilian Journal of 

Veterinary Research and 

Animal Science 

http://www.revistas.usp.br/bjvras 

7 

PAP I (Programa 

de Aprendizagem 

Prática) 

Básica 
Journal of medicine 

veterinary 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442 

Complementar 

Brazilian Journal of 

Veterinary Research and 

Animal Science 

http://www.revistas.usp.br/bjvras 

8 

Anatomia dos 

Animais 

Doméstico II 

Básica Anatomia, histologia, 

embryologia 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264 

Complementar 
Anatomy research 

intrenational 

https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/ 

9 

Biofísica e 

Fisiologia 

Veterinária IÍ 

Básica 
Archives of biochemistry 
and biophysics 

https://www-
sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-

biochemistry-and-biophysics/issues 

Complementar 

Journal of  animal 

physiology and animal 

nutrition 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396 

10 Básica Animal behavior cognition 

http://animalbehaviorandcognition.org/archives.php 

https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/
https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://www.cce-online.org/
https://www.cce-online.org/
https://content.sciendo.com/view/journals/acb/acb-overview.xml
https://content.sciendo.com/view/journals/acb/acb-overview.xml
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/
https://www.hindawi.com/journals/ari/contents/
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/archives-of-biochemistry-and-biophysics/issues
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396
http://animalbehaviorandcognition.org/archives.php
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Comportamento e 

Bem Estar 

Animal 

Complementar 

Journal of experimental 

psychology: animal 

learning and cognition 

https://psycnet-apa-
org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/xan/45/1 

11 

Genética e 

Melhoramento 

Animal 

Básica 
American journal of 

medical genetics 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/10968628 

Complementar Animal genetics 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/13652052 

12 
Histologia 

Veterinária 

Básica Anatomia, histologia, 
embryologia 

https://onlinelibrary-
wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264  

Complementar 
Journal of molecular 

histology 

https://link-springer-

com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735  

13 
Parasitologia 

Veterinária I 

Básica 
Revista Brasileira de 

Parasitologia Veterinária 

http://rbpv.org.br/volumes 

Complementar 
International journal for 

parasitology 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-

journal-for-parasitology/issues 

14 

PAP II 

(Programa de 

Aprendizagem 

Prática) 

Básica 
Journal of medicine 

veterinary 

https://onlinelibrary-
wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442 

Complementar 

Brazilian Journal of 

Veterinary Research and 

Animal Science 

http://www.revistas.usp.br/bjvras 

15 
Virologia 

Veterinária 

Básica Veterinary microbiology 

https://www-
sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-

microbiology/issues 

Complementar 
Brazilian journal of 

microbiology 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-

8382&lng=en&nrm=iso 

16 
Metodologia 

Científica 

Básica 
Journal of medicine 
veterinary 

https://onlinelibrary-
wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442 

Complementar 

Arquivo brasileiro de 

medicina veterinária e 

zootecnia 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-

0935&lng=en&nrm=iso 

17 
Parasitologia 

Veterinária II 

Básica 
Revista Brasileira de 
Parasitologia Veterinária 

http://rbpv.org.br/volumes 

Complementar 
International journal for 

parasitology 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-
journal-for-parasitology/issues 

18 Bioestatística 

Básica Biostatistics 

https://academic-oup-
com.ez209.periodicos.capes.gov.br/biostatistics/issue 

Complementar 
Journal of biostatistics and 

epidemiology 

http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe 

19 
Saúde Ambiental 

e Sustentabilidade 

Básica 
Revista brasileira de 

agropecuária sustentável 

https://periodicos.ufv.br/ojs/rbas/issue/archive 

Complementar 
Advanced studies in 
biology 

http://www.m-hikari.com/asb/index.html 

20 Sociologia 

Básica 
Revista brasileira de 

sociologia 

Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal = 

http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive 

Complementar 
Revista estudos de 
sociologia 

https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/issue/archive 

21 
Ética e Bioética 

Animal 

Básica Bioethics 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14678519 

Complementar Ethics e bioethics 

https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/ebce-overview.xml 

22 
Bacteriologia 

Veterinária 

Básica Veterinary microbiology 

https://www-
sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-

microbiology/issues 

Complementar 
Brazilian journal of 

microbiology 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-

8382&lng=en&nrm=iso 

https://psycnet-apa-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/xan/45/1
https://psycnet-apa-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/xan/45/1
https://psycnet-apa-org.ez209.periodicos.capes.gov.br/PsycARTICLES/journal/xan/45/1
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/10968628
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/10968628
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/13652052
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390264
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
https://link-springer-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/volumesAndIssues/10735
http://rbpv.org.br/volumes
http://rbpv.org.br/volumes
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-0935&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-0935&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0102-0935&lng=en&nrm=iso
http://rbpv.org.br/volumes
http://rbpv.org.br/volumes
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/international-journal-for-parasitology/issues
https://academic-oup-com.ez209.periodicos.capes.gov.br/biostatistics/issue
http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe
http://jbe.tums.ac.ir/index.php/jbe
https://periodicos.ufv.br/ojs/rbas/issue/archive
https://periodicos.ufv.br/ojs/rbas/issue/archive
http://www.m-hikari.com/asb/index.html
http://www.m-hikari.com/asb/index.html
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/issue/archive
https://periodicos.fclar.unesp.br/estudos/issue/archive
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14678519
https://content.sciendo.com/view/journals/ebce/ebce-overview.xml
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
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23 
Micologia 

Veterinária 

Básica Veterinary microbiology 

https://www-
sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-

microbiology/issues 

Complementar 
Brazilian journal of 

microbiology 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-

8382&lng=en&nrm=iso 

24 
Imunologia 

Veterinária 

Básica 
Veterinary immunology 

and immunopathology 

https://www-

sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-
immunology-and-immunopathology/issues 

Complementar 
Brazilian journal of 

microbiology 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-

8382&lng=en&nrm=iso 

25 

PAP III 

(Programa de 

Aprendizagem 

Prática) 

Básica 
Journal of medicine 

veterinary 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442 

Complementar 

Brazilian Journal of 
Veterinary Research and 

Animal Science 

http://www.revistas.usp.br/bjvras 

26 Suinocultura 

Básica 
Archivos latinoamericanos  

de producción animal 

http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive 

Complementar 
Revista brasileira de 
sociologia 

Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal = 

http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive 

27 Bovinocultura 

Básica 
Archivos latinoamericanos  

de producción animal 

http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive 

Complementar 
Revista brasileira de 

sociologia 

Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal = 
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive 

28 Equideocultura 

Básica 
Archivos latinoamericanos  
de producción animal 

http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive 

Complementar 
Revista brasileira de 

sociologia 

Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal = 

http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive 

29 Avicultura 

Básica 
Archivos latinoamericanos  

de producción animal 

http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive 

Complementar 
Revista brasileira de 
sociologia 

Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal = 

http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive 

30 Zootecnia Geral 

Básica 
Archivos latinoamericanos  

de producción animal 

http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive 

Complementar 
Revista brasileira de 

sociologia 

Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal = 
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive 

31 Extensão Rural 

Básica 
Revista de economia e 
sociologia rural 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0103-

2003&lng=pt&nrm=iso 

Complementar 
Archivos latinoamericanos  

de producción animal 

http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive 

32 
Plantas 

Forrageiras 

Básica Animal nutrition 

https://www.sciencedirect.com/journal/animal-nutrition/issues 

Complementar 

Journal of  animal 

physiology and animal 

nutrition 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396 

33 Nutrição Animal 

Básica Animal nutrition 

https://www.sciencedirect.com/journal/animal-nutrition/issues 

Complementar 

Journal of  animal 

physiology and animal 

nutrition 

https://onlinelibrary-

wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390396 

34 
Farmacologia 

Básica 

Básica 

American journal of 

pharmacology and 

pharmacotherapeutics 

http://www.imedpub.com/pharmacology-and-pharmacotherapeutics/ 

Complementar 

Journal of veterinary 
pharmacology and 

therapeutics 

https://onlinelibrary-
wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/13652885 

35 
Anatomia 

Patológica e 
Básica 

Brazilian journal of 
veterinary pathology 

http://bjvp.org.br/category/bjvp-archive/ 

https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-microbiology/issues
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-immunology-and-immunopathology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-immunology-and-immunopathology/issues
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=1517-8382&lng=en&nrm=iso
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
https://onlinelibrary-wiley.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/14390442
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://www.revistas.usp.br/bjvras
http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive
http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive
http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive
http://ojs.alpa.org.ve/index.php/ojs_files/issue/archive
http://revistas.ufba.br/index.php/rbspa/issue/archive
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Técnica de 

Necropsia 

Complementar 
Veterinary immunology 

and immunopathology 

https://www-
sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-

immunology-and-immunopathology/issues 

 

 

3.9. Laboratórios Didáticos de Formação Básica 

Os laboratórios didáticos especializados da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá contam 

com amplas instalações e equipamentos adequados, tanto à formação acadêmica, quanto em quantidade 

para o número de alunos do curso. Todos os ambientes têm acessibilidade, aclimatação, ergonomia e 

segurança, nos quais as atividades práticas são conduzidas por professores e acompanhadas por 

técnicos especializados, sempre com o objetivo de consolidar os conceitos desenvolvidos em outras 

atividades e etapas do processo ensino-aprendizagem. 

Todo insumo necessário às práticas de ensino será armazenado, ficará sob a custódia dos 

técnicos e será disponibilizado anteriormente às aulas práticas de acordo com a especificidade de cada 

Programa de Aprendizagem. 

Os laboratórios possuem o seu Protocolo de Experimentos (Protocolos Operacionais Padrão – 

POPs) que expressam detalhadamente o planejamento das atividades práticas realizadas para o alcance 

dos objetivos pedagógicos bem como o tipo e o funcionamento dos seus equipamentos, instrumentos 

e materiais, padronizando e minimizando a ocorrência de desvios na execução das atividades práticas 

fundamentais à complementação do conteúdo teórico.  

Cada laboratório possui o seu POP referente aos experimentos realizados e aos seus 

equipamentos. O POP referente aos experimentos realizados contém informações sobre: data de 

emissão e vigência; Programas de Aprendizagem que utilizam o laboratório; identificação do 

responsável pela elaboração e autorização do POP; identificação da atividade realizada (método); 

identificação do professor responsável; instruções sequenciais das etapas fundamentais à realização da 

atividade, atendendo aos critérios de biossegurança.  

O POP referente aos equipamentos contém informações sobre: data de emissão e vigência; 

Programas de Aprendizagem que utilizam o laboratório; identificação do responsável pela elaboração 

e autorização do POP; normas de funcionamento (boas práticas) do laboratório; listagem dos 

equipamentos (tipo, quantidade, modelo, patrimônio); instruções de funcionamento de cada 

equipamento; manutenção e histórico de revisão do protocolo.  

https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-immunology-and-immunopathology/issues
https://www-sciencedirect.ez209.periodicos.capes.gov.br/journal/veterinary-immunology-and-immunopathology/issues
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As atividades realizadas nos laboratórios didáticos atenderão aos princípios éticos e, em caso 

de experimentos em que houver a utilização de animais, para que ele seja executado, será necessária a 

aprovação pelo Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA). 

 

3.8.1. Laboratório de Biofísica/ Bioquímica/ Fisiologia/ Imunologia 

O laboratório apresenta aproximadamente 34m², com duas bancadas principais ao centro, onde 

há sobre sua superfície bicos de Bunsen. Um total de 20 banquetas serão distribuídas ao redor destas 

bancadas para conforto dos alunos durante as aulas práticas, uma vez que as aulas práticas terão no 

máximo 20 alunos por grupo. 

Uma bancada lateral é modular e apresenta aproximadamente 4 metros de comprimento, terá 

sobre sua superfície a distribuição da maioria dos equipamentos e na parte de baixo um armário onde 

ficam guardados os insumos e vidrarias, neste laboratório também podemos observar duas pias (uma 

suja e outra limpa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Planta Baixa do Laboratório de Bioquímica, Biofísica, Imunologia e Fisiologia 

 

Neste laboratório serão realizadas atividades práticas como a dosagem das principais substâncias 

envolvidas nas reações bioquímicas corporais consolidando o ensino teórico dos programas de 

aprendizagem. Desta forma, o discente conhecerá os métodos laboratoriais de auxílio diagnóstico, sua 
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interpretação e sua aplicabilidade clínica. Para a segurança dos usuários tem um chuveiro e um lava 

olhos. 

Além disso, neste laboratório haverá os seguintes equipamentos para uso em aulas práticas: 01 

analisador bioquímico semi-automático, 01 macrocentrífuga clínica, 01 microcentrífuga para 

hematócrito, 01 destilador de água, 01 maca de exame clínico (adulto), 01 estufa de secagem de vidraria 

e 10 microscópios binoculares. 

 

8.2. Laboratório de Microbiologia/ Parasitologia 

O laboratório apresenta aproximadamente 34m², com três bancadas lateralmente localizadas, 

onde há sobre sua superfície bicos de Bunsen e microscópios. Um total de 8 banquetas serão 

distribuídas ao redor de cada bancada para conforto dos alunos durante as aulas práticas, uma vez que 

as aulas práticas terão no máximo 20 alunos por grupo. 

 Haverá atividades relacionadas ao isolamento de organismos de origem bacteriana ou 

parasitológica, atendendo de forma ideal, as áreas de Microbiologia, Bacteriologia, Virologia, 

Parasitologia e Micologia.  Próximo a pia, observamos equipamentos adequados ao cultivo, isolamento 

e análise destes organismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Planta Baixa do Laboratório de Microbiologia e Parasitologia 

 

Neste laboratório também podemos observar duas pias (uma suja e outra limpa), dois 

refrigeradores (um para reagentes e outro para amostras), uma lousa digital (para uso dos professores) 
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e para a segurança dos usuários tem um chuveiro e um lava olhos. Além disso, estará presente 20 

microscópios binoculares de utilização para as disciplinas de Bacteriologia Veterinária, Micologia 

Veterinária, Virologia Veterinária, Parasitologia Veterinária I e II. 

 

3.8.3. Laboratório de Histologia/ Patologia 

Atenderá às disciplinas de Biologia Celular, Histologia e Embriologia, Histologia Veterinária, 

Anatomia Patológica e Técnica de necropsia e Anatomia Patológica Especial (leitura de lâminas 

histopatológicas) do curso de Medicina Veterinária. Possui 4 bancadas onde estão distribuídos os 20 

microscópios para a visualização individual e confortável das estruturas histológicas e histopatológicas.  

O espaço contará ainda com uma lousa digital de alta definição de imagem, onde as imagens capturadas 

pelo microscópio ou geradas no computador serão exibidas durante as aulas e atividades de ensino. 

Através da projeção destas imagens histológicas e histopatológicas, serão destacados aspectos 

morfológicos fundamentais à constituição celular. 

Além disso, na sala haverá um arquivo com uma gama de preparados histológicos para o 

desenvolvimento das aulas práticas e empréstimo aos discentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Planta Baixa do Laboratório de Histologia e Patologia 

 

3.8.4. Laboratório de Anatomia/ Anatomia Patológica 

Atenderá às disciplinas de Anatomia dos Animais domésticos I e II, Anatomia Patológica e 

Técnica de Necrópsia e Anatomia Patológica Especial. A sala principal é climatizada e apresenta 2 

exaustores, apresentando 5 mesas anatômicas em inox, 30 banquetas, uma lousa digital e duas pias. 
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Conta também com sala de Conservação de Peças Anatômicas, com sistema de exaustão, um freezer 

de 500 litros aproximadamente (para guardar animais mortos destinados à necropsia), prateleiras em 

inox para guardar algumas peças anatômicas, um tanque para conservação em formol de cadáver de 

animais e duas mesas anatômicas em inox. 

As técnicas utilizadas para conservação das peças que serão utilizadas pelos discentes estarão 

devidamente formalizadas, uma vez que os alunos precisarão treinar dissecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Planta Baixa do Laboratório de Anatomia 

 

3.8.5. Laboratório de Informática 

Atenderá aos discentes e às práticas de todos os Cursos por meio de salas climatizadas e 

confortáveis, contendo   25 computadores, atualizados frequentemente, com acesso à Internet, 

facilitando desta forma a atualização periódica das informações médicas por parte dos discentes e 
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docentes. Este laboratório também será utilizado para aulas e para a aplicação de avaliações cognitivas 

e práticas de alguns Programas de Aprendizagem.  

Todas as máquinas viabilizam o acesso à Rede Mundial de Computadores (Internet), com 

velocidade disponível de, no mínimo, 160 mega, possibilitando o acesso ao Portal Acadêmico, à 

biblioteca, ao portal Periódico Capes, à realização de pesquisas e utilização para fins pessoais. Além 

disso, a Faculdade dispõe de Rede sem fio (wireless) para uso de docentes e discentes, possibilitando 

atividades que façam uso de ferramentas disponíveis on line em todas as salas de aula.  

 

3.9. Laboratório Didáticos de Formação Específica 

 Para atender a formação específica do ciclo profissionalizante dos alunos do curso de Medicina 

Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, está prevista a construção até o final de 2019, 

uma Clínica Veterinária Escola de Pequenos Animais, uma Clínica Veterinária Escola de Grandes 

Animais e Laboratório de Análises Clínicas. Além disso, será necessário a construção de um 

laboratório de Imagem Diagnóstica, almoxarifado, recepção, banheiros, centro cirúrgico, área de 

lavagem e esterilização, entre outros. 

 Para todas estas instalações serão institucionalizadas normas de funcionamento, utilização e 

segurança, com serviços de apoio técnico e disponibilidade de recursos tecnológicos e de informação 

para que ocorram as devidas atividades. 

 Deverá ser elaborado também um Guia Sanitário para estas instalações, bem como os POPs 

(Procedimento Operacional Padrão) de cada atividade realizada. 

Enquanto estas instalações não ficam prontas, o convênio realizado com a Prefeitura através do 

COAPES será de fundamental importância uma vez que esta pretende construir um Hospital 

Veterinário, necessitando de mão de obra especializada e ajuda técnica no projeto arquitetônico. 

Viabilizando assim campo de ação para professores e alunos do curso atuarem 

 

3.9.1. Laboratório de Análises Clínicas 

O laboratório de Patologia Clínica estará alocado na clínica veterinária, para atender as 

disciplinas de Laboratório Clínico I e II, Patologia e Clínica Cirúrgica de Pequenos e Grandes Animais, 

Clínica Médica de Pequenos e Grandes Animais, Prática Hospitalar de Pequenos e Grandes Animais, 

Doenças infecciosas, Doenças Parasitárias e Estágio Supervisionado. Possuirá duas bancadas de 

mármore com equipamentos diversos, incluindo macrocentrífuga, microcentrífuga, microscópios, 

banho-maria e equipamento semi-automatizado de bioquímica.  
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Contará com material para coloração de lâminas de hematologia e diluição e contagem de 

leucócitos e eritrócitos. Possuirá bancos para que os docentes e discentes possam se acomodar durante 

a leitura das lâminas.  Contará também om geladeira de uso exclusivo para o armazenamento de 

insumos e amostras.  

Possuirá sistema de identificação e controle de amostras, emissão de laudos e livro de 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), mantido tanto no laboratório quanto na administração da 

clínica veterinária, assim como para os demais laboratórios. 

  Este laboratório será destinado não só às aulas práticas, mas também à realização de exames de 

rotina laboratorial médica veterinária e ao oferecimento de estágio supervisionado.  

Será rotina do laboratório a realização de hemograma completo, bioquímicas séricas e análise 

enzimológica, exame parasitológico de fezes e sangue, urinálise (EAS) e análise de líquido cavitário. 

 

3.9.2. Clínica Escola Veterinária de Animais de Pequeno Porte 

Nesta área serão desenvolvidas as atividades relacionadas ao ensino e prática da maioria das 

disciplinas do ciclo profissionalizante.  

A clínica veterinária escola voltada para os pequenos animais terá recepção, com dois auxiliares 

administrativos, 2 computadores para uso exclusivo clínica e suas atividades, arquivo de pacientes e 

procedimentos, 3 mesas de trabalho, mesa de marcação de consultas, tabelas de aviso com horários das 

disciplinas e dos atendimentos oferecidos pela clínica veterinária, impressora e telefone com ramal 

exclusivo para a marcação de consultas e comunicação com clientes e fornecedores.  

Terá 3 salas de atendimento clínico, medindo 10 12,25 e 13,20 m2, respectivamente. Todas com 

mesa de aço inoxidável para o atendimento de animais de pequeno porte, mesa para o preenchimento 

de informações e prescrições veterinária e pequeno estoque de materiais e insumos para pronto 

atendimento. Uma das salas de atendimento estará equipada com aparelho ultrassonográfico de 

animais, possuindo janelas que podem ser escurecidas, favorecendo o exame.  

Haverá uma sala designada para a observação de animais, com gaiolas de aço inox de uso 

especializado. Além disso, a clínica veterinária possuirá sala de radiologia, isolada com tinta especial, 

claramente identificada com avisos informando sobre o risco de radiação e luz para informar de 

maneira óbvia o momento em que a sala estará em uso e, portanto, com acesso limitado àqueles 

diretamente envolvidos no exame do animal. O setor contará com aventais de chumbo e luvas de 

chumbo/protetores de tireoide utilizados para a proteção dos funcionários envolvidos nos 

procedimentos.  
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Terá ainda sala de revelação de 2,63 m2 com negatoscópio para apreciação das radiografias. No 

setor de cirurgia, a clínica haverá sala de exame, pré-anestesia e preparo do animal com 7 m2, com 

mesa de aço inox e armário de acesso restrito com insumos e medicamentos não controlados, assim 

como sala de recuperação pós-anestésica de 13,20 m2. 

O centro cirúrgico terá 24,84 m2, de maneira a permitir a observação e participação de discentes 

durante os procedimentos cirúrgicos. Haverá também sala de esterilização de material e lavanderia. 

 

3.9.3. Clínica Escola Veterinária de Animais de Grande Porte 

Contará com a infraestrutura especializada para o ensino das práticas das disciplinas de 

Semiologia de pequenos animas e de grandes animais, Zootecnia Geral, Bovinocultura, 

Equideocultura, Avicultura, Suinocultura, Clínica Médica de Grandes Animais, Fisiopatologia da 

Reprodução, Biotecnologia da Reprodução, Obstetrícia Veterinária, Patologia e Clínica Cirúrgica de 

Grandes Animais, entre outras optativas e cursos de aperfeiçoamento para os discentes.  

 

3.10. Comitê de Ética na Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) é um órgão colegiado interdisciplinar e independente, 

com "múnus público", de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os 

interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento 

da pesquisa dentro de padrões éticos (Normas e Diretrizes Regulamentadoras da Pesquisa Envolvendo 

Seres Humanos - Res.466/2012). 

O CEP é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as 

pesquisas envolvendo seres humanos. Sua missão é salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos 

da pesquisa. Além disso, o CEP contribui para a qualidade das pesquisas e para a discussão do papel 

da pesquisa no desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. 

O CEP da Faculdade será criado e registrado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), sendo vinculado operacionalmente à Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

3.11. Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) 

A partir da resolução normativa nº 21, do CONCEA (Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal), de 20/03/2015, todas as instituições que queiram fazer pesquisas com 

animais sencientes ou usá-los em aulas práticas devem ter suas próprias Comissões de Ética no Uso de 

Animais (CEUAs).  
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A CEUA tem por finalidade fazer cumprir as determinações dos aspectos éticos envolvendo a 

utilização de animais tanto em experimentos e quanto em atividades de ensino. A CEUA é uma 

comissão multidisciplinar formada por docentes, discentes e membros da sociedade civil que se reúne 

periodicamente como objetivo de acompanhar, avaliar e regulamentar os procedimentos envolvendo 

animais na Instituição ou nas instituições parceiras, se autorizados pelo CONCEA.  

Os parâmetros e os critérios adotados pela CEUA são aqueles estabelecidos pelo CONCEA e 

pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. 

A CEUA da Faculdade será criado e registrado junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), sendo vinculado operacionalmente à Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão. 

 

3.12. Biblioteca 

A Biblioteca está localizada no primeiro pavimento da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá, à Avenida Roberto Silveira, 437, Flamengo, Maricá-RJ, sendo constituída de amplo acervo de 

livros, folhetos, obras de referência, teses, periódicos, materiais especiais, bases de dados eletrônicas, 

entre outros e tem como objetivo a disseminação da informação nas diversas áreas do conhecimento. 

Como parte integrante dos Processos de Ensino, Pesquisa e Extensão atende o corpo docente, discente 

e administrativo além da comunidade local. 

A Biblioteca será dividida em 02 ambientes, a saber: 

 Área a ser estabelecida para composição do acervo, ilha com divisórias, cadeiras, mesas, 

arquivo de aço para pastas suspensas, balcão de atendimento com microcomputador, leitora 

óptica e impressora térmica. 

 Área a ser estabelecida para sala de leitura com mesas, cadeiras, microcomputadores para 

consulta ao acervo e estantes para compor o acervo de referência com livre acesso. 

 

Possui ambientes amplos bem iluminados, climatizados, excelente acústica, bem higienizado, 

com mobiliários adequados, proporcionando aos usuários maior conforto e comodidade no momento 

de utilização dos espaços físicos para o desenvolvimento das atividades de ensino e pesquisa. 

Periodicamente, o prédio passa por manutenção, mantendo-se em ótimo estado de conservação.  

 A FUSVE possui também convênio com a “Minha Biblioteca” para acervo virtual, plataforma 

eletrônica prática e inovadora que oferece às Instituições de Ensino Superior o acesso a milhares de 

livros técnicos, científicos e profissionais de qualidade. Os alunos podem acessar via internet o acervo 

com mais de 7.500 mil títulos das principais editoras acadêmicas do país. 
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 Possuirá em sua área externa, banheiros e bebedouros, assim como, porta especial e terminal 

de pesquisa exclusivo para portadores de necessidades especiais, de acordo com as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem como atendimento preferencial a estes 

usuários.  

Os usuários possuirão acesso à Internet nos computadores disponíveis para pesquisa e consulta 

ao acervo, além de wi-fi gratuito para os dispositivos pessoais.  

 

3.12.1. Recursos Humanos 

 A biblioteca contará com uma bibliotecária, um auxiliar administrativo e um auxiliar de 

serviços gerais. 

 

3.12.2. Informatização 

A Biblioteca Central encontra-se totalmente informatizada, ou seja, o gerenciamento das 

Bibliotecas e os serviços de referência (consulta, empréstimo, renovação, reserva e disseminação 

seletiva da informação) e de processamento técnico (catalogação, indexação, etc.) se dão pelo Sistema 

PERGAMUM (Sistema Integrado de Bibliotecas PUC-PR). O Sistema PERGAMUM possibilita maior 

facilidade e rapidez nos consulta, no empréstimo e na reserva dos materiais bibliográficos tanto nos 

terminais de autoatendimento na IES quanto no acesso remoto fora dela. 

 

3.12.3. Política de atualização 

A Política de formação e atualização do acervo bibliográfico do SIB tem por finalidade a 

formação, atualização e manutenção do acervo, por meio de aquisição, tratamento técnico e 

organização dos materiais bibliográficos. É um trabalho conjunto da Biblioteca Central, 

Coordenadores, Reitoria e Setor de Compras.  

A atualização do acervo bibliográfico consiste na aquisição periódica de materiais 

bibliográficos nas diversas áreas do conhecimento, tendo como prioridade as bibliografias básicas e 

complementares solicitadas pelos Coordenadores, Professores e alunos, observando a demanda da 

utilização do acervo; mantendo, assim, uma coerência na prática pedagógica dos cursos oferecidos pela 

IES.  

A quantidade de exemplares é determinada proporcionalmente ao número de alunos, conforme 

as recomendações dos Órgãos Oficiais de Educação e pela demanda de uso da obra. A aquisição de 

livros tem sua operacionalização da seguinte forma:  
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1. Aquisição, a partir de indicações das bibliografias básica e complementar pelos docentes de 

graduação, de acordo com as necessidades de cada disciplina.  

2. A cotação com vários fornecedores e o fechamento do pedido de fornecimento de livros são 

feitos pelo Departamento de Compras, após a autorização do Diretor-Geral, Coordenador-Geral de 

Ensino e do chefe do Departamento Financeiro.  

No recebimento dos materiais verifica-se a conformidade dos pedidos e seu estado físico para 

aceitação e incorporação ao acervo, por meio do tratamento técnico.  

O tratamento técnico consiste na catalogação, classificação, etc. Para a catalogação são 

utilizadas as normas da AACR2 (Código de Catalogação AngloAmericano). A classificação é feita 

pelo Sistema de Classificação Decimal de Dewey. 21. ed. e para Cabeçalho de assuntos as normas da 

LC (Libray of Congress).  

A organização dos materiais bibliográficos nas estantes consiste em ordená-los 

sequencialmente, pelo número de chamada – ou seja, número de classificação + código do autor e do 

título e pelo número do exemplar.  

A conservação dos materiais é feita pela encadernação periódica para tornar em condição de 

uso os que estiverem danificados em decorrência dos empréstimos. A Biblioteca Central busca fazer a 

“conservação preventiva” dos livros, ou seja, a higienização do acervo, a limpeza das estantes onde os 

livros se encontram, o manuseio correto das obras, a recuperação de capas e páginas danificadas. 

Destacamos a importância de “conservar para não restaurar”, poupando o acervo de “intervenções 

custosas e exaustivas”. 

 

3.12.4. Serviços 

O horário de atendimento da Biblioteca será excelente estendendo-se de 2ª a 6ª feira, das 8h às 

18h.  

A Biblioteca apresenta um nível satisfatório de funcionalidade no atendimento aos usuários. 

Estarão disponíveis à comunidade acadêmica e externa, os seguintes serviços:  

- Empréstimo domiciliar e local, renovação, reserva e empréstimo entre Bibliotecas do SIB e 

do Compartilhamento entre Bibliotecas de Instituições de Ensino Superior do Estado do Rio de Janeiro 

(CBIES). Após pesquisar o material desejado, o usuário deverá anotar o “número de chamada” 

(classificação + código do autor e do título) e solicitá-lo no balcão de Atendimento ao Cliente ou se 

dirigir ao acervo - de livre acesso e com auxílio do funcionário para processar o empréstimo do 

material.  
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- Conexão à internet e às bases de dados como a Minha Biblioteca, BIREME, COMUT e Portal 

de Periódicos da CAPES, como também as Bases de Dados gratuitas: BVS (BIREME), Domínio 

Público, Scielo, Biblioteca Virtual de Enfermagem etc. A Minha Biblioteca é uma plataforma prática 

e inovadora para acesso a livros técnicos, científicos e profissionais, com acesso via internet. O acervo 

digital das principais editoras do país estará disponível gratuitamente para a comunidade acadêmica e 

reúne milhares de títulos das diversas áreas do conhecimento. Com a Minha Biblioteca, é 

disponibilizada para a comunidade acadêmica uma plataforma de ebooks. - Comutação Bibliográfica: 

cópias solicitadas a BIREME (Biblioteca Regional de Medicina) ou COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica) no país e no exterior;  

- Serviços de alerta: emissão de e-mail aos usuários cadastrados na Biblioteca, divulgando e 

materiais incorporados ao acervo; e-mail informando sobre a data de vencimento do material retirado 

por empréstimo, e, e-mail informando a chegada do material reservado.  

- Elaboração das referências bibliográficas e confecção das fichas catalográficas dos TCCs 

(Trabalhos de Conclusão de Cursos), Dissertações e Teses dos alunos da IES e Comunidade, segundo 

as Normas da ABNT e AACR2. Os alunos serão orientados pelo bibliotecário, para execução destes 

serviços.  

- Capacitação dos alunos: No início de cada semestre, os alunos matriculados no 1º período dos 

cursos da IES realizarão uma visita guiada à Biblioteca Central para capacitação no Sistema Pergamum 

visando melhor utilização do acervo e ao acesso às bases de dados disponíveis na rede local. Durante 

estas visitas, os alunos serão orientados a visitarem o site da IES para conhecerem os serviços online 

oferecidos pela Biblioteca bem como as Normas de utilização.  

- Scanner – os alunos poderão escanear os documentos necessários para pesquisa.  

- Visitas guiadas: As visitas guiadas à Biblioteca serão agendadas pela comunidade externa 

(Colégios, etc.).  

 

3.12.5. Serviços Especiais 

 Elaboração da ficha catalográfica  

A ficha catalográfica deverá ser confeccionada de acordo com as normas da AACR2. A 

solicitação será feita pelo site https://www.faculdadedemarica.com.br/servicos/biblioteca  

 

 Internet e Internet pelo sistema wireless  

https://www.faculdadedemarica.com.br/servicos/biblioteca
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Poderão ser acessados os sites de pesquisas e as Bases de Dados gratuitas: Portal de Periódicos 

CAPES, BVS (BIREME), Domínio Público, Scielo, Biblioteca VIRTUAL. Para o acesso à Internet 

com utilização da rede wireless da IES, o usuário deverá cadastrar senha junto ao Setor de Informática. 

Embora os computadores sejam de acesso livre, deve-se seguir as normas de uso referentes a esse 

serviço, como:  

– Não alterar as configurações dos computadores e/ou programas, bem como instalar qualquer 

tipo de software;  

– Não é permitido consultar sites de conteúdo impróprio, etc.  

 Acesso ao Portal de Periódicos da CAPES  

O uso do Portal de Periódicos da CAPES é livre e gratuito para os usuários da IES. O acesso é 

realizado de qualquer terminal ligado à internet, localizado no conjunto universitário da IES, pelo 

endereço: www.periodicos.capes.gov.br  

O Portal de Periódicos da CAPES oferece acesso aos textos completos de artigos de revistas 

nacionais e internacionais com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento.  

 

 COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica)  

O Programa COMUT visa facilitar a obtenção de cópias de artigos de periódicos técnico-

científicos. A solicitação é feita na Biblioteca Central, na Coordenação das Bibliotecas, tendo um 

funcionário responsável pelo encaminhamento da solicitação à BIREME (Biblioteca Regional de 

Medicina) ou ao COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica).  

Os custos serão de acordo com a tabela vigente do COMUT e serão de responsabilidade do 

usuário. Empréstimo entre Bibliotecas do SIB O objetivo será atender os usuários quanto aos materiais 

disponíveis nas Bibliotecas do SIB e que não se encontram disponíveis nos respectivos acervos.  

 

 Biblioteca digital de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso)  

A Biblioteca digital tem o objetivo de armazenar e disponibilizar eletronicamente os Trabalhos 

de Conclusão de Cursos produzidos pelos alunos dos cursos de graduação da IES, possibilitando ao 

usuário o acesso on-line a estes trabalhos. Serão inseridos na Biblioteca digital somente os TCCs com 

a autorização de seus autores.  

 

 Doações 
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As Bibliotecas do SIB podem solicitar doações às instituições governamentais e entidades 

científicas dos materiais bibliográficos não comercializados e de interesse para a comunidade 

universitária.  

O recebimento de doações seguirá os critérios da Política de Desenvolvimento de Acervos e 

normas de Órgãos governamentais de Ensino quanto ao ano de edição dos materiais, além da relevância 

destes materiais para o acervo das Bibliotecas do SIB.  

Ao realizar a doação, o doador preencherá o “Termo de Doação”, em que tomará ciência das 

condições estabelecidas pelas Bibliotecas do SIB para selecionar o material e encaminhá-lo para o 

“Pegue e Leve” da Biblioteca Central, para outras bibliotecas, ou mesmo descartá-lo.  

 

3.13. Condições de acesso para portadores de necessidades especiais 

O papel da educação superior deve ultrapassar os limites da produção e disseminação do 

conhecimento. Assim, a faculdade efetivará ações de inclusão educacional e de acessibilidade para 

atender a diversidade de seu corpo discente. A Educação Inclusiva assegura não só o acesso do aluno 

com necessidades especiais à educação superior, mas também promove condições plenas de 

participação e de aprendizagem a todos os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e à 

igualdade de oportunidades de acesso e permanência bem-sucedida.  

Assim sendo, será criada um núcleo especial denominado Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

(NAI), cujas ações estão descritas no PDI no item 9.10, com o objetivo de descrever as ações previstas 

para plena promoção da educação inclusiva e acessibilidade.  

Elencamos a seguir algumas ações que serão realizadas e implantadas: 

 No processo seletivo discente: Instalação de bancas especiais contendo, pelo menos, um especialista 

na área de deficiência do candidato. 

 Ampliação do tempo determinado para a execução das provas de acordo com o grau de 

comprometimento do candidato. 

 Flexibilização dos critérios de correção das provas dos candidatos com necessidades educacionais 

especiais. 

 Disponibilização de provas orais ou computadores e outros equipamentos para candidatos com 

deficiência física com comprometimento dos membros superiores. 

 Inserção da educação inclusiva nos projetos pedagógicos dos cursos. 

 Adequação da infraestrutura arquitetônica da instituição, eliminando as barreiras ambientais físicas nos 

edifícios, espaços e equipamentos. 
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 Colocação de pisos táteis em todo o Campus, que permitam e facilitem este tipo de acesso. 

 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário, imediato e diferenciado para utilização, 

com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das 

edificações, dos serviços de transporte, dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, serviços de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Além disso, a faculdade criará normas internas, através do NAI, sobre o tratamento a ser 

dispensado a professores, alunos, funcionários portadores de deficiência, com o objetivo de coibir e 

reprimir qualquer tipo de discriminação.  

Quando houver o ingresso de alunos portadores de necessidades especiais auditivas a instituição 

contratará tradutor e intérprete da Língua de Sinais. Adquirirá para os portadores de necessidades 

especiais visuais, quando houver necessidade, uma obra em braile para cada uma das disciplinas que 

compõem as matrizes curriculares dos cursos oferecidos. 

 

3.14. Estrutura Administrativa 

A Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, para os efeitos de sua administração com funções 

deliberativas e normativas, executivas e operacionais, terá os seguintes Órgãos: 

 Órgãos da Administração Superior: Superintendência Acadêmica; Conselho Superior de 

Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE); Direção-Geral; Coordenação-Geral de Ensino; 

Coordenação de Curso; Coordenação de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; Colegiados de 

Curso; Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

 Órgãos de Apoio administrativos e complementares: Secretaria Acadêmica de Graduação; 

Tesouraria; Biblioteca; Núcleo de Apoio Psicopedagógico; Central de Estágio; Assessoria de 

Recursos Técnicos e Administrativos; Procuradoria Institucional; Ouvidoria. 
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ANEXOS 

ANEXO I – Ementas 

1º Período 

Disciplina INTRODUÇÃO À MEDICINA VETERINÁRIA 

Período de Oferta 1ºP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Apresentação do Curso de Medicina Veterinária. Conhecimento das áreas de 

atuação do Médico Veterinário. Deveres e atribuições do Médico Veterinário.  

Bibliografia 

Básica 

1- www.cfmv.gov.br  

2- www.crmvrj.org.br 

3- REIS, Maria das Dores dos. A importância do médico veterinário no contexto 

da saúde da família: um estudo realizado no município de Pedra do Indaiá-

MG. 2013. 

Bibliografia 

Complementar 

1- OLIVEIRA FILHO, B.D. et al. Panorama sobre a situação atual e o futuro do 

ensino da medicina veterinária no Brasil. Revista Conselho Federal de 

Medicina Veterinária, n.50, p.65-73, 2010. 

2- OLIVEIRA FILHO, B.D. et al. O ensino da medicina veterinária: realidade 

atual e perspectivas. Revista Conselho Federal de Medicina Veterinária, 

n.46, p.69-72, 2009. 

3- FARACO, C.B.; SEMINOTTI, N. A relação homem-animal e a prática 

veterinária. Revista Conselho Federal de Medicina Veterinária, n.32, p.57-

62, 2004. 

4- RIBEIRO, O.C. O ensino da Medicina Veterinária no Brasil. Revista 

Conselho Federal de Medicina Veterinária, n.9, p.7-11, 1997. 

5- BARROS, G.C. O ensino superior no Brasil e na Medicina Veterinária. 

Revista Conselho Federal de Medicina Veterinária, n.1, p.13-14, 1995. 

Professor  Letícia Patrão de Macedo Gomes 

Disciplina BIOLOGIA CELULAR 

Período de Oferta 1ºP 

Carga-Horária 60h 

Ementa Estudo das estruturas, aspectos moleculares e funções da célula animal e vegetal. 

Membrana plasmática, citoplasma e as organelas. Núcleo. Estrutura de DNA e 

RNA. Duplicação do material genético, processos de transcrição e tradução. 
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Bibliografia  

Básica 

1. JUNQUEIRA, L. C. Uchôa; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 

9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (AD) 

2. KIERSZENBAUM, Abraham L. Histologia e biologia celular: uma 

introdução à patologia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. (AF) 

3. COOPER, Geoffrey M.; HAUSMAN, Robert E. A célula: uma abordagem 

molecular. 3. Ed.Porto Alegre: Artmed, 2007. (AF) 

Bibliografia 

Complementar 

1. ALBERTS, Bruce; BRAY, Dennis; LEWIS, Julian. Biologia molecular da 

célula. 3.ed.Porto Alegre: Artes Médicas, 1997. (AD) 

2. DELMANN. H. D.; BROWN, E. Histologia Veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1982. 397p. (AD) 

3. CORMACK, David H. Fundamentos de histologia. Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2003. 371 p. ISBN 8527707772.  (AF) 

4. SADLER, T. W.; LANGMAN, Jan. Langman embriologia médica. 11ª ed., 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. 324 p. ISBN: 9788527716475 (AD) 

5. ROSS, Michael H; PAWLINA, Wojciech. Histologia: texto e atlas em 

correlação com biologia celular e molecular. 6.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. (AD) 

Professor  Cátia Maria Santos Diogo da Silva 

Disciplina HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA 

Período de Oferta 1ºP 

Carga-Horária 60h 

Ementa Técnicas histológicas e citológicas. Histologia do tecido epitelial e conjuntivo; dos 

tecidos cartilaginoso; ósseo; sanguíneo; muscular; nervoso. Sistema 

hemolinfopoiético. Estudo morfofuncional do aparelho reprodutor humano. 

Gametogênese. Etapas do desenvolvimento embrionário. Embriologia 

comparada. 

Bibliografia  

Básica 

1. JUNQUEIRA L. C. Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. (AF) 

2. MOORE Keith L.; PERSAUD, T. V. N.; TORHIA, Mark G. Embriologia 

clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. (AF) 

3. GARTNER Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia em cores. 

2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (AD) 

Bibliografia 

Complementar 

1. ROSS, M. H.; PAWLINA, W.; BARNASH, T. A. Atlas de Histologia 

Descritiva. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (AD) 

2. ABRAHAMSOHN, P. Histologia. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2016. (AD) 

3. MAIA George Doyle. Embriologia humana. São Paulo: Atheneu, 2007. 

115 p. (AF) 
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4. ROSS, M. H.; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas em correlação com 

biologia celular e molecular. 5 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. (AF) 

5. SADLER, T. W.; LANGMAN, J. Langman embriologia médica. 11. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. (AD) 

Professor  Cátia Maria Santos Diogo da Silva 

Disciplina ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS I  

Período de Oferta 1ºP 

Carga-Horária 120h 

Ementa Introdução ao estudo comparativo da anatomia dos vertebrados domésticos (aves 

e mamíferos).  

Eixos e planos, sistemas esquelético, muscular, artrologia, tegumento comum, 

introdução ao sistema nervoso, plexos braquial e lombo-sacro, morfologia 

cardíaca, sistema circulatório, circulação sistêmica e pulmonar, circulação porta-

hepática, circulação fetal, circulação linfática, principais ramos da artéria aorta e 

veia cava. 

Bibliografia 

Básica 

1. KÖNIG, Horst Erich; LIEBICH, Hans-Georg. Anatomia dos animais   

domésticos: texto e atlas colorido. Porto Alegre: Artmed, 2011. 787  p     

ISBN9788536325606 (AD) 

2. FRANDSON, R. D.; WILKE, W. Lee; FAILS, Anna Dee. Anatomia e 

fisiologia dos animais de fazenda. 7. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 413p. ISBN 978852771819 (AF) 

3. DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia 

veterinária.  4.ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2010. 834 p. ISBN 

9788535236729. (AF) 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. SISSON, S; GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. ISBN 8520100783 . 2 Vls (AF) 

2. MCCRACKEN, Thomas O.; KAINER, Robert A.; SPURGEON, Thomas 

Leslie. Atlas colorido de anatomia de grandes animais: fundamentos. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 195 p. ISBN 85-2770888-4 (AF) 

3. POPESKO, Peter. Atlas de anatomia topográfica dos animais 

domésticos. São Paulo: Manole, 1997. 3 v. ISBN 8520404537 (AF) 

4. BUDRAS, K.D. Anatomia do cão : texto e atlas 5. ed. São Paulo : Manole, 

2012. (AD) 

5. KARDONG, K. Vertebrados – Anatomia Comparada, Função e 

Evolução. 7. ed. São Paulo: ROCA, 2016. (AD) 
 

Professor  Fabio Sartori  



 

129 
 

Disciplina PAP I (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA) 

Período de Oferta 1° P 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudo da história da medicina veterinária, da ética veterinária e das relações do 

veterinário com outros veterinários, profissionais de saúde, pacientes e familiares. 

Abordagem dos conceitos de saúde e doença e das ações de saúde; do ato de ouvir, 

observar, examinar e cuidar, além de noções de biossegurança e de segurança do 

paciente 

Bibliografia 

Básica 

1. FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária: A Arte Do Diagnóstico. 3ª 

ed., São Paulo: Roca, 2014. 640p. ISBN: 9788541203999 (AD) 

2. RADOSTITS, O.M.; MAYHEW, I.G.J., HOUSTON, D.M. Exame 

Clínico e Diagnóstico em Veterinária. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. ISBN: 8527707534 (AF) 

3. DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H. D.; STÖBER, M. Rosenberger: Exame 

Clínico dos Bovinos. 3ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993, 

419p. 9788527702553 (AF) 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. ETTINGER. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 2 vol. 5ª ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan. 2004. 3020 p. ISBN: 8527709015 (AF) 

2. KHAN, C.M., Manual Merck de veterinária, 10ed, São Paulo : Roca, 2013. 

(AD) 

3. TILLEY, L. P. Consulta veterinária em 5 minutos: espécies canina e 

felina. 5. ed. São Paulo: Manole, 2015. (AD) 

4. BAYLY, Warwick M.; REED, Stephen M. Medicina Interna Eqüina. 1a 

Ed. Guanabara Koogan. 2000. 940p. ISBN: 9788527705813 (AF) 

5. JERICÓ, M.M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: Rocca, 2017. (AD) 

Professor  Eduardo Butturini e Erica Roier 

Disciplina BIOFÍSICA E FISIOLOGIA VETERINÁRIA I 

Período de Oferta 1ºP 

Carga-Horária 75h 

Ementa Estudo dos mecanismos fisiológicos responsáveis pela manutenção da 

homeostase, com relação aos sistemas hematológico, nervoso, cardiovascular e 

respiratório. 
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Bibliografia 

Básica 

1. REECE, W.O. Dukes Fisiologia dos Animais Domésticos. 13ª Ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 2017. (AD) 

2. GUYTON, A. Tratado de Fisiologia Médica. Editora Guanabara-Koogan, 

Rio de Janeiro (12ª ed). 2011. (AF) 

3. CUNNINGHAM, J.G. Tratado de Fisiologia Veterinária. Editora 

Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro (3ª ed). 2008. (AF) 

Bibliografia 

Complementar 

1. CURI, R., PROCOPIO, J.  Fisiologia básica, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. (AD)  

2. AIRES, M. M. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 

2012. (AD) 

3. SCHIMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal, 5ª ed. São Paulo: Editora 

Santos, 2010. (AD) 

4. RANDALL, D., BURGGREN, W., FRENCH, K. Eckert, Fisiologia 

Animal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan,. 2008. (AD) (AF) 

5. MOYES, C. D. Princípios de fisiologia animal. 2ª ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2010. ISBN 978-85-363-2324-4 (AD) 

Professor  Guilherme Marques Soares 

Disciplina BIOQUÍMICA 

Período de Oferta 1ºP 

Carga-Horária 60h 

Ementa Química e Metabolismo normal e patológico dos componentes moleculares das 

células animais. Bioquímica das proteínas, Enzimas, Carboidratos, Lipídeos e 

Hormônios. Equilíbrio Ácido Básico. Bioquímica do Sangue, da Digestão e da 

Respiração. 

Bibliografia  

Básica 

1. CHAMPE, P.C; HARVEY, R. A; FERRIER, D.R. Bioquímica ilustrada. 

4ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 519 p. (Biblioteca Artmed ) ISBN 

9788536317137. (AF) 

2. MURRAY, R.K.; GRANNER, D.K.; RODWELL, V.W. HARPER: 

bioquímica ilustrada. 8ª ed. São Paulo: Atheneu, 1998. (12 exemplares). 

(AF) 

3. MARZZOCO, A; TORRES, B.B. Bioquímica básica. 4ª ed., Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. 404p. ISBN: 9788527727730 (AD) 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. NELSON, D.L. Princípios de bioquímica de Lehninger. 7ª ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2019. ISBN 978-85-8271-534-5 (AD) 

2. HARVEY, R.A.; FERRIER, D.R. Bioquímica ilustrada. 5a ed., Artmed 

Editora, 2015. 519p. ISBN: 9788536326917 (AD) 

3. VOET, D.; VOET, J. G. Bioquímica. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2013. ISBN 

978-85-8271-005-0 (AD) 

4. BERG, J. M., TYMOCZKO, J. L., STRYER, L. Bioquímica. 7.ed. Rio de 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0294-7
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Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. ISBN: 978-8-5277-2387-9 (AD) 

5. BROWN, T.A. Bioquímica. 1ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. 

ISBN 978-85-2773302-1(AD) 

Professor  Renata Fernandes Ferreira de Moraes 

 

2º Período 

Disciplina COMPORTAMENTO E BEM ESTAR ANIMAL 

Período de oferta 2ºP 

Carga-horária  30h 

Ementa Bem-estar animal em animais dos diversos segmentos da medicina veterinária 

(animais de produção, domésticos, de laboratório e selvagens). Estresse, medo e 

ansiedade. Aspectos do comportamento animal dos animais domésticos (cães, 

gatos, equinos e bovinos). 

Bibliografia 

básica  

1. BROOM, D.M. & FRASER, A.F. Comportamento e bem-estar de 

animais domésticos. São Paulo: Manole.(AF) 

2. GRANDIN, T. & JOHNSON, C. O bem-estar dos animais Rio de 

Janeiro: Rocco. (AF) 

3. ALCOCK, John. Comportamento Animal: Uma Abordagem 

Evolutiva, 9th edição. ArtMed, 01/2015. (AD) 

Bibliografia 

Complementar  

1. DUNCAN, I.J.H. Science-based assessment of animal welfare: farm animals, 

Rev. Sci. Tech. Off. Int. Epiz., 24 (2):483-492, 2005 

http://www.oie.int/eng/publicat/rt/A_RT24_2.htm  

2.  MOLENTO, C.F.M. Bem-estar e produção Animal: Aspectos Econômicos – 

Revisão. Arch. Vet. Sci., 10 (1): 1-11, 2005. 

3. BEAVER, B. V. Comportamento Canino: um guia para veterinários. São 

Paulo: Roca, 2001. 431p.  

4. LORENZ, K. L. A Agressão – Uma história natural do mal, Lisboa: Relógio 

D’água, 2001. 327p. 

5. FARACO, C.B.; SOARES, G.M. Fundamentos do comportamento canino 

e felino, São Paulo: MedVet, 2013. 

Professor  Guilherme Marques Soares 

Disciplina HISTOLOGIA VETERINÁRIA 

Período de oferta 2ºP 
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Carga-horária  60h 

Ementa Métodos de estudo histofisiológico da constituição das células, tecidos, órgãos, 

sistemas e aparelhos dos animais. Os tecidos: estrutura ao microscópio óptico e 

eletrônico e função de seus constituintes. 

Bibliografia 

básica  

1. JUNQUEIRA L. C. Uchôa; CARNEIRO, José. Histologia básica. 11. ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013.  

2. BACHA, JR, W.; BACHA, L.: Atlas Colorido de Histologia Veterinária 2a 

ed . São Paulo. Editora Roca, 2003. 

3. GARTNER Leslie P.; HIATT, James L. Tratado de histologia em cores. 

2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007 

Bibliografia 

Complementar  

1. ROSS, M.H.; PAWLINA, W.; BARNASH, T.A. Atlas de Histologia 

Descritiva. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. (AD) 

2. ABRAHAMSOHN, P. Histologia. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2016. (AD) 

3. ROSS, M.H; PAWLINA, W. Histologia: texto e atlas em correlação com 

biologia celular e molecular. 6.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

987 p. (AD) 

4. GLEREAN, A.; SIMÕES, M.J. Fundamentos de Histologia para estudantes 

da área da saúde. Ed Santos, 2013, 372p. (AD) 

5. DELMANN. H.D.; BROWN, E. Histologia Veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 1982. 397p. (AD) 

Professor  Cátia Maria Santos Diogo da Silva 

Disciplina ANATOMIA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS II 

Período de Oferta 2º 

Carga-Horária 120h 

Ementa Introdução ao estudo da esplâncnologia, cavidades, seus revestimentos e sistemas 

dos vertebrados domésticos (aves e mamíferos). 

Sistemas Digestivo, Respiratório, Urinário, Reprodutor, Nervoso, 

Neuroendócrino, estesiologia. 
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Bibliografia  

Básica 

1. KÖNIG, Horst Erich; LIEBICH, Hans-Georg. Anatomia dos animais   

domésticos: texto e atlas colorido. Porto Alegre: Artmed, 2011. 787  p     

ISBN9788536325606 (AD) 

2. FRANDSON, R. D.; WILKE, W. Lee; FAILS, Anna Dee. Anatomia e 

fisiologia dos animais de fazenda. 7. ed.  Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2011. 413p. ISBN 978852771819 (AF) 

3. DYCE, K. M.; SACK, W. O.; WENSING, C. J. G. Tratado de anatomia 

veterinária.  4.ed. Rio de Janeiro:  Elsevier, 2010. 834 p. ISBN 

9788535236729. (AF) 

 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. SISSON, S; GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 1986. ISBN 8520100783 . 2 Vls (AF) 

2. MCCRACKEN, Thomas O.; KAINER, Robert A.; SPURGEON, Thomas 

Leslie. Atlas colorido de anatomia de grandes animais: fundamentos. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 195 p. ISBN 85-2770888-4 (AF) 

3. POPESKO, Peter. Atlas de anatomia topográfica dos animais 

domésticos. São Paulo: Manole, 1997. 3 v. ISBN 8520404537 (AF) 

4. BUDRAS, K.D. Anatomia do cão : texto e atlas 5. ed. São Paulo : Manole, 

2012. (AD) 

5. KARDONG, K. Vertebrados – Anatomia Comparada, Função e 

Evolução. 7. ed. São Paulo: ROCA, 2016. (AD) 
 

Professor  Fabio Sartori 

Disciplina PARASITOLOGIA VETERINÁRIA I 

Período de Oferta 2ªP 

Carga-Horária 60h 

Ementa Estudo das parasitoses produzidas e transmitidas por ectoparasitos que são 

necessárias para a formação do profissional médico veterinário com vistas ao 

manejo clínico nos diferentes contextos da assistência aos animais domésticos e 

silvestres, na prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como na adoção de 

medidas de contole. 

Bibliografia 

Básica 

1. BOWMAN, D. D. Parasitologia Veterinária de Georgis, 2ªed.São Paulo: 

Manole, 2006. (AF) 

2. MARCONDES, C. B. Entomologia Médica e Veterinária. São Paulo: 

Atheneu, 2001. (AF) 

3. TAYLOR, M. A.; COOP, R. L.; WALL, R. L. Parasitologia Veterinária, 4ª 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (AD) 

Bibliografia 

Complementar 

1. REY, Luís Parasitologia : parasitos e doenças parasitárias do homem nos 

trópicos ocidentais - 4.ed.  Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2018. (AD) 

2. Ferreira, Marcelo urbano. Parasitologia contemporânea - Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2017. (AD) 
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3. FREITAS, Elisangela Oliveira. Imunologia, parasitologia e hematologia 

aplicadas à biotecnologia  -– São Paulo : Érica, 2015. 120 p. (AD) 

4. REY, L. Bases da Parasitologia Médica, 3° Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (AD) 

5. Monteiro, S.G.  Parasitologia na Medicina Veterinária. 2a ed. Editora Roca. 

2017. (AD) 

Professor  Vinicius Marins Carraro 

Disciplina BIOFÍSICA E FISIOLOGIA VETERINÁRIA II 

Período de Oferta 2ºP 

Carga-Horária 75h 

Ementa Processos físicos e químicos relacionados à fisiologia celular, mecanismos de 

funcionamento do sistema endócrino, mecanismos de funcionamento do sistema 

gastrointestinal, mecanismos de funcionamento do sistema renal estudo dos 

fenômenos neuroendócrinos relacionados ao controle das funções reprodutivas de 

machos e fêmeas  e mecanismos fisiológicos do sistema reprodutivo. 

Bibliografia  

Básica 

1. REECE, W.O. Dukes Fisiologia dos Animais Domésticos. 13ª Ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 2017. (AD) 

2. GUYTON, A. Tratado de Fisiologia Médica. Editora Guanabara-Koogan, 

Rio de Janeiro (12ª ed). 2011. (AF) 

3. CUNNINGHAM, J.G. Tratado de Fisiologia Veterinária. Editora 

Guanabara-Koogan, Rio de Janeiro (3ª ed). 2008. (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. CURI, R., PROCOPIO, J.  Fisiologia básica, 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2017. (AD)  

2. AIRES, M. M. Fisiologia. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan, 

2012. (AD) 

3. SCHIMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal, 5ª ed. São Paulo: Editora 

Santos, 2010. (AD) 

4. RANDALL, D., BURGGREN, W., FRENCH, K. Eckert, Fisiologia 

Animal. 4ª ed. Rio de Janeiro: Ed Guanabara Koogan,. 2008. (AD) 

5. MOYES, C. D. Princípios de fisiologia animal. 2ª ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2010. ISBN 978-85-363-2324-4 (AD) 

Professor  Guilherme Soares 

Disciplina PAP II (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA) 

Período de Oferta 2° P 

http://www.grupogen.com.br/parasitologia-na-medicina-veterinaria
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-412-0294-7
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Carga-Horária 30h 

Ementa Estudo da história da medicina veterinária, da ética veterinária e das relações do 

veterinário com outros veterinários, profissionais de saúde, pacientes e familiares. 

Abordagem dos conceitos de saúde e doença e das ações de saúde; do ato de ouvir, 

observar, examinar e cuidar, além de noções de biossegurança e de segurança do 

paciente 

Bibliografia 

Básica 

1. FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária: A Arte Do Diagnóstico. 3ª ed., 

São Paulo: Roca, 2014. 640p. ISBN: 9788541203999 (AD) 

2. RADOSTITS, O.M.; MAYHEW, I.G.J., HOUSTON, D.M. Exame Clínico 

e Diagnóstico em Veterinária. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. ISBN: 8527707534 (AF) 

3. DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H. D.; STÖBER, M. Rosenberger: Exame 

Clínico dos Bovinos. 3ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993, 419p. 

9788527702553 (AF) 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. ETTINGER. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 2 vol. 5ª ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan. 2004. 3020 p. ISBN: 8527709015 (AF) 

2. KHAN, C.M., Manual Merck de veterinária, 10ed, São Paulo : Roca, 2013. 

(AD) 

3. TILLEY, L. P. Consulta veterinária em 5 minutos: espécies canina e felina. 

5. ed. São Paulo: Manole, 2015. (AD) 

4. BAYLY, Warwick M.; REED, Stephen M. Medicina Interna Eqüina. 1a Ed. 

Guanabara Koogan. 2000. 940p. ISBN: 9788527705813 (AF) 

5. JERICÓ, M.M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: Rocca, 2017. (AD) 

Professor  Andrei Costa e Carlos Otávio Moreira Jordão 

Disciplina GENÉTICA E MELHORAMENTO ANIMAL 

Período de Oferta 2° P 

Carga-Horária 45h 

Ementa Melhoramento genético animal; Sistemas de acasalamento; Herdabilidade; 

Repetibilidade; Medição e seleção de características quantitativas; Métodos de 

seleção. 

Bibliografia 

Básica 

1. NICHOLAS, F. W. Introdução à genética veterinária. 3ª ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 326p. (AD) 

2. SINUSTAD, D.P. Fundamentos de genética. 4. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2008. 903p. (AF) 

3. PIERCE, Benjamin A. Genética: um enfoque conceitual. 3. ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara-Koogan, 2011 (AF) 
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Bibliografia 

Complementar 

1. OTTO, P. G., Genética básica para veterinária , 5. ed.– São Paulo: Roca, 

2018. (AD) 

2. SNUSTAD, D.; SIMMONS, M. Fundamentos de genética. 7ª ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (AD) 

3. GRIFFITHS, Anthony. Introdução à Genética. 11. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara-Koogan, 2016. (AD) 

4. PIMENTA, C.A.M., DE LIMA, J. M. Genética aplicada à biotecnologia, 

São Paulo : Érica, 2015. 112 p. (AD) 

5. PIMENTEL,  M.M.G.; GALLO, C. V. M.; SANTOS-REBOUÇAS. C.B., 

Genética essencial, – Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2017. (AD) 

Professor  Gustavo Mendes Gomes 

 

3º Período 

Disciplina METODOLOGIA DA PESQUISA 

Período de Oferta 3ºP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Ciência e atitude científica. Metodologia e universidade. Tipologia do 

conhecimento. Método científico. Ciências sociais e humanas. Estratégias de 

estudo e aprendizagem. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa científica. Iniciação 

cientifica. Coleta de dados. Planejamento de pesquisas. Linguagem e redação 

científicas. Textos e trabalhos científicos. 

Bibliografia 

Básica 

1. APOLINÁRIO, Fabio. Dicionário de metodologia científica: um guia para 

a produção do conhecimento científico, 2ª edição. Atlas, 07/2011.(AD) 

2. SANTOS, J.A. Metodologia científica. 2. ed. São Paulo : Cengage Learning, 

2011. (AD) 

3. ALMEIDA, M. S.. A Elaboração de projeto, TCC, dissertação e tese : uma 

abordagem simples, prática e objetiva– 2. ed. São Paulo: Atlas, 2014 

Bibliografia 

Complementar 

1. NASCIMENTO, L.P. Elaboração de projetos de pesquisa : monografia, 

dissertação, tese e estudo de caso, com base em metodologia. São Paulo : 

Cengage Learning, 2012. (AD) 

2. LAKATOS, E.M., MARCONI, M.A. Metodologia científica, 6ª edição. Atlas, 

09/2011. (AD) 

3. NETO, J.M. Metodologia Científica na Era da Informática - 3ª Edição. 

Saraiva, 10/2008. (AD) 

4. UWE, F. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes– 

Porto Alegre : Penso, 2012. 

5. DEMO, P. Praticar ciência: metodologias do conhecimento científico –São 

Paulo: Saraiva, 2011. 208p. 
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Professor  Guilherme Marques Soares 

Disciplina SAÚDE AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE 

Período de Oferta 3ºP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Conceitos básicos de Ecologia, biosfera e os fatores que interferem em seu 

equilíbrio. Desenvolvimento de temas sobre diversos p.ex poluição das águas, 

poluição sonora, da atmosférica e do solo dos resíduos sólidos, relações tróficas e 

ecológicas, cadeias e teias alimentares, ecossistemas naturais e destino. 

Bibliografia 

Básica 

1. PHILIPPI JR., A. Saúde, Saneamento e Meio Ambiente: fundamentos para 

o desenvolvimento sustentável. São Paulo: Manole, 2005. (AF) 

2. ODUM, E.P. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 

3. ROUQUARIOL M.Z., ALMEIDA FILHO, N. Introdução à Epidemiologia - 

4ª Ed. Guanabara Koogan 2006. (AF) 

Bibliografia 

Complementar 

1. CONFALONIERI U.E.C., MARINHO D. P. Mudança Climática Global e 

Saúde: Perspectivas para o Brasil. In: Revista Multiciência | Campinas | 

Edição no. 8 |Mudanças Climáticas | Maio 200. Disponível em: < 

http://www.multiciencia.unicamp.br/artigos_08/a_03_8.pdf>. Mar 2011.  

2. HELLER, L. Saneamento e Saúde. Brasília: OPAS, 1997. Disponível em: 

http://www.opas.org.br/ambiente/UploadArq/Saneam_Saude_Final.pdf Mar 

2011.  

3. DE FREITAS, C. M. Problemas ambientais, saúde coletiva e ciências sociais. 

Ciência e saúde coletiva [S.I.], v. 8, n. 1, p. 137-150, 2003.  

4. ROSA,A. H.; FRACETO, L.F.; MOSCHINI-CARLOS, V. Meio ambiente e 

sustentabilidade – Porto Alegre : Bookman, 2012. 

5. VESILIND, P. A. Introdução à engenharia ambiental  – São Paulo : 

Cengage Learning, 2014.. (AD) 

Professor  Erica Roier 

Disciplina SOCIOLOGIA 

Período de oferta  3ª P 

Carga-horária 30h 

Ementa O Homem, a vida social e seus componentes. As classes sociais. O homem e o 

meio ambiente. O fenômeno da globalização e suas consequências para o mundo 
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do trabalho. Odontologia e sociedade. Instituições e poder. Inclusão e exclusão 

social. Cidadania. Direitos Humanos. 

Bibliografia 

básica  

1. ALVES, P.C.; MINAYO, M.C.S. (org). Saúde e doença: um olhar 

antropológico. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1994. (AF) 

2. CANESQUI, A. M. Ciências sociais e saúde para o ensino médico. São 

Paulo: Hucitec, 2000. (AF) 

3. ROUQUARIOL M.Z., ALMEIDA FILHO, N. Introdução à Epidemiologia - 

4ª Ed. Guanabara Koogan 2006. (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. CASTRO, Celso (org.). Textos básicos de sociologia: de Karl Marx a 

Zygmunt Bauman. Rio de Janeiro: Zahar, 2014 (AD) 

2. GIL, Antonio Carlos. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 2011. (AD) 

3. JOHNSON, Allan G. Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem 

sociológica. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. (AD) 

4. SCHAEFER, Richard T. Sociologia. 6ª ed. Porto Alegre: Amgh Editora, 

2016. (AD) 

5. SCOTT, John (org.). Sociologia: conceitos-chave. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 

(AD) 

Professor Irenilda R. B. De R. M. Cavalcanti 

Disciplina BIOESTATÍSTICA 

Período de oferta 3ªP 

Carga-horária 30h 

Ementa Abordar diferentes técnicas de amostragem, randomização, como calcular o 

tamanho da amostra a ser estudada, análise dos dados, medidas de tendência 

central, medidas de dispersão, medidas de posição, histograma, distribuição T, 

estimação de parâmetros, testes de hipóteses (Teste T Student), correlação, 

regressão linear e noções de probabilidade.  

Bibliografia 

básica  

1. ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e computacional. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2012. 438 p. ISBN 978852771558 (AD) 

2. VIEIRA, S. Bioestatística: tópicos avançados. 2ª ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2003. 212 p. ISBN 8535209670. (AF) 

3. RODRIGUES, P. C. Bioestatística. 3ª ed. Niterói: EDUFF, 2002. 337 p. ISBN 

8522803412 (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. ROSNER, B. Fundamentos de bioestatística. São Paulo, SP : Cengage 

Learning, 2016. (AD) 

2. GLANTZ, S. A. Princípios de bioestatística  7. ed. – Porto Alegre : AMGH, 

2014. (AD) 

3. CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: princípios e aplicações  – 

Porto Alegre : Artmed, 2007 (AD) 
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4. ALMEIDA FILHO, N. de; BARRETO, M. L. Epidemiologia & 

saúde: fundamentos, métodos, aplicações. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2012. 699 p. ISBN 9788527716192 (AD) 

5. VIEIRA, S. Introdução à bioestatística. Rio de Janeiro. Elsevier, 2016. 245 

p. ISBN 9788535277166. (AF) 

Professor Erica Roier 

Disciplina PARASITOLOGIA VETERINÁRIA II 

Período de Oferta 3ºP 

Carga-Horária 60h 

Ementa Estudo das parasitoses produzidas por endoparasitos que são necessárias para a 

formação do profissional médico veterinário com vistas ao manejo clínico nos 

diferentes contextos da assistência aos animais domésticos e silvestres, na 

prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como na adoção de estratégias de 

controle. 

Bibliografia  

Básica 

1. BOWMAN, D. D. Parasitologia Veterinária de Georgis, 2ªed.São Paulo: 

Manole, 2006. (AF) 

2. MARCONDES, C. B. Entomologia Médica e Veterinária. São Paulo: 

Atheneu, 2001. (AF) 

3. TAYLOR, M. A.; COOP, R. L.; WALL, R. L. Parasitologia Veterinária, 4ª 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (AD) 

Bibliografia 

Complementar  

1. REY, Luís Parasitologia : parasitos e doenças parasitárias do homem nos 

trópicos ocidentais - 4.ed.  Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2018. (AD) 

2. Ferreira, Marcelo urbano. Parasitologia contemporânea - Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2017. (AD) 

3. FREITAS, Elisangela Oliveira. Imunologia, parasitologia e hematologia 

aplicadas à biotecnologia  -– São Paulo : Érica, 2015. 120 p. (AD) 

4. REY, L. Bases da Parasitologia Médica, 3° Ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2015. (AD) 

5. Monteiro, S.G.  Parasitologia na Medicina Veterinária. 2a ed. Editora Roca. 

2017. (AD) 

Professores Vinicius Marins Carraro 

Bruna de Azevedo Baêta 

Disciplina IMUNOLOGIA 

Período de Oferta 3ªP 

http://www.grupogen.com.br/parasitologia-na-medicina-veterinaria
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Carga-Horária 45h 

Ementa Sistema imune, imunidade inata e adaptativa, células tecidos e órgãos linfóides, 

moléculas que reconhecem antígenos, processamento e apresentação de antígenos, 

ativação e regulação das respostas imunes, mecanismos protetores e 

imunopatologia das doenças infecciosas, autoimunes e reações alérgicas. 

Bibliografia  

Básica 

1. ABBAS, AK., LICHTMAN, AW. Imunologia Básica - Funções e 

distúrbios do sistema imunológico, 5ª edição, 2017, Elsevier, 338p. (AF) 

2. ABBAS, AK., LICHTMAN, AW., PILLAI, S., Imunologia Celular e 

Molecular, 8ª edição, 2015, Elsevier, 552p. (AF) 

3. TZARD, IR. Imunologia Veterinária, 9ª edição, 2014, Elsevier, 568p. 

Bibliografia 

Complementar  

1. FREITAS, Elisangela Oliveira. Imunologia, parasitologia e hematologia 

aplicadas à biotecnologia  -– São Paulo : Érica, 2015. 120 p. (AD) 

2. FORTE, W.C.N. Imunologia: do básico ao aplicado. 2. Ed. Porto Alegre: 

Artmed, 2007. (AD) 

3. PLAYFAIR, F.M. CHAIN, Imunologia básica : guia ilustrado de conceitos 

fundamentais. 9. ed. São Paulo : Manole, 2013. (AD) 

4. GREENE, C.E. Doenças Infecciosas em cães e gatos. 4ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2015. (AD) 

5. DELVES, P.J. Roitt fundamentos de imunologia. 13ª ed. Rio de Janeiro 

: Guanabara Koogan, 2018. (AD) 

Professor  Renata Fernandes Ferreira de Moraes 

Disciplina MICOLOGIA VETERINÁRIA 

Período de Oferta 3°P 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudar os principais grupos de microrganismos associados a doenças de interesse 

veterinário. 

Abordar as estruturas microbianas, metabolismo, mecanismos de patogenicidade 

e estratégias de controle; 

Estudar as principais formas de profilaxia das doenças de interesse veterinário. 

Bibliografia  

Básica 

1. HIRSH, D. C; ZEE, Y.C. Microbiologia veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 446 p. ISBN 8527707845. (AF) 

2. VERMELHO, A.B. et al.  Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. xiv, 239 p. ISBN 8527711656. (AF) 

3. TORTORA, G. J; FUNKE, B.R; CASE, C.L. Microbiologia. 10. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 934 p. ISBN 9788536326061. (AF) 
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Bibliografia 

Complementar  

1. MEZZARI, A., FUENTEFRIA, A. M.  Micologia no laboratório clínico , 

Barueri, SP : Manole, 2012 (AD) 

2. ZAITZ, C. et al. Compêndio de micologia médica, 2 ed Rio de Janeiro : 

Guanabara Koogan, 2017 (AD) 

3. QUINN, P.J. Microbiologia veterinária essencial. 2. ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2018. (AD) 

4. BROOKS, G.F.; JAWETZ, E. Microbiologia médica de Jawetz, Melnick e 

Adelberg. 26ª ed. Rio de Janeiro: AMGH, 2014. 864 p. ISBN 9788580553345. 

(AD) 

5. MEZZARI, A. Micologia no laboratório clínico. São Paulo: Manole, 2012. 

(AD) 

Professor  Barbara Cruz Tavares Macedo 

Disciplina BACTERIOLOGIA VETERINÁRIA 

Período de Oferta 3°P 

Carga-Horária 60h 

Ementa Estudar os principais grupos de microrganismos associados a doenças de interesse 

veterinário. 

Abordar as estruturas microbianas, metabolismo, mecanismos de patogenicidade 

e estratégias de controle; 

Estudar as principais formas de profilaxia das doenças de interesse veterinário. 

Bibliografia  

Básica 

1. HIRSH, D. C; ZEE, Y.C. Microbiologia veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 446 p. ISBN 8527707845. (AF) 

2. VERMELHO, A. Beatriz et al.  Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 239 p. ISBN 8527711656. (AF) 

3. TORTORA, G. J; FUNKE, B.R; CASE, C.L. Microbiologia. 10. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 934 p. ISBN 9788536326061. (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. HÖFLING, J. F., GONÇALVES, R. B. Microscopia de luz em 

microbiologia : morfologia bacteriana e fúngica, Porto Alegre : Artmed, 

2008 (AD) 

2. FORSYTHE, S. J. Microbiologia da segurança dos alimentos , 2. ed.– Porto 

Alegre : Artmed, 2013.(AD) 

3. QUINN, P.J. Microbiologia veterinária essencial. 2. ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2018. (AD) 

4. BROOKS, Geo F.; JAWETZ, Ernest. Microbiologia médica de Jawetz, 

Melnick e Adelberg. 26ª ed. Rio de Janeiro: AMGH, 2014. 864 p. ISBN 

9788580553345. (AD) 

5. MCVEY, S., KENNEDY, M. CHENGAPPA, M.M. Microbiologia 

Veterinária. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (AD) 
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Professor  Barbara Cruz Tavares Macedo 

Disciplina VIROLOGIA VETERINÁRIA 

Período de Oferta 3°P 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudar os principais grupos de microrganismos associados a doenças de interesse 

veterinário. 

Abordar as estruturas microbianas, metabolismo, mecanismos de patogenicidade 

e estratégias de controle; 

Estudar as principais formas de profilaxia das doenças de interesse veterinário. 

Bibliografia  

Básica 

1. HIRSH, D. C; ZEE, Y.C. Microbiologia veterinária. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2003. 446 p. ISBN 8527707845. (AF) 

2. VERMELHO, A. Beatriz et al.  Práticas de microbiologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2006. 239 p. ISBN 8527711656. (AF) 

3. TORTORA, G. J; FUNKE, B.R; CASE, C.L. Microbiologia. 10. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2012. 934 p. ISBN 9788536326061. (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. MADIGAN, M.T., et al, Microbiologia de Brock, 14ed, Porto Alegre : 

Artmed, 2016 (AD) 

2. CARDOSO, T.A.O., VITAL, N.C., NAVARRO, M.B.M.A. Biossegurança – 

estratégias de gestão de riscos, doenças emergentes e reemergentes: 

impactos na saúde pública. - São Paulo: Santos, 2012. 190p. (AD) 

3. QUINN, P.J. Microbiologia veterinária essencial. 2. ed. Porto Alegre : 

Artmed, 2018. (AD) 

4. SANTOS, N.S.O., ROMANOS, M.T.V. WIGG, M.D. Virologia Humana. 3ª 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015. (AD) 

5. MCVEY, S., KENNEDY, M. CHENGAPPA, M.M. Microbiologia 

Veterinária. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. (AD) 

Professor  Barbara Cruz Tavares Macedo 

Disciplina PAP III (PROGRAMA DE APRENDIZAGEM PRÁTICA) 

Período de Oferta 3° P 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudo da história da medicina veterinária, da ética veterinária e das relações do 

veterinário com outros veterinários, profissionais de saúde, pacientes e familiares. 

Abordagem dos conceitos de saúde e doença e das ações de saúde; do ato de ouvir, 
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observar, examinar e cuidar, além de noções de biossegurança e de segurança do 

paciente 

Bibliografia 

Básica 

1. FEITOSA, F. L. F. Semiologia Veterinária: A Arte Do Diagnóstico. 3ª 

ed., São Paulo: Roca, 2014. 640p. ISBN: 9788541203999 (AD) 

2. RADOSTITS, O.M.; MAYHEW, I.G.J., HOUSTON, D.M. Exame 

Clínico e Diagnóstico em Veterinária. 1º ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2002. ISBN: 8527707534 (AF) 

3. DIRKSEN, G.; GRÜNDER, H. D.; STÖBER, M. Rosenberger: Exame 

Clínico dos Bovinos. 3ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1993, 

419p. 9788527702553 (AF) 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. ETTINGER. Tratado de Medicina Interna Veterinária. 2 vol. 5ª ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan. 2004. 3020 p. ISBN: 8527709015 (AF) 

2. KHAN, C.M., Manual Merck de veterinária, 10ed, São Paulo : Roca, 2013. 

(AD) 

3. TILLEY, L. P. Consulta veterinária em 5 minutos: espécies canina e felina. 

5. ed. São Paulo: Manole, 2015. (AD) 

4. BAYLY, Warwick M.; REED, Stephen M. Medicina Interna Eqüina. 1a Ed. 

Guanabara Koogan. 2000. 940p. ISBN: 9788527705813 (AF) 

5. JERICÓ, M.M. Tratado de Medicina Interna de Cães e Gatos. 1ª ed. Rio de 

Janeiro: Rocca, 2017. (AD) 

Professor  Eduardo Butturini e Erica Roier 

Disciplina ÉTICA E BIOÉTICA   

Período de Oferta 3º 

Carga-Horária 30h 

Ementa Bases filosóficas da moral e ética profissional. Ética e responsabilidade social e 

ambiental. História da Medicina Veterinária. Áreas de atuação e mercado de 

trabalho do médico veterinário. Deontologia e Diceologia em Medicina 

Veterinária. Legislação aplicada à Medicina Veterinária. Organização da categoria 

profissional. 

Bibliografia  

Básica 

1. SILVEIRA, D.L.; FERREIRA; E. Ética e Bioética na formação acadêmica: 

Problema ou solução? 1ª ed., 2009. 156 p. ISBN: 978857650214 

2. BRASIL. Lei N.º 5.517, de 23 de Outubro de 1968. Dispõe sobre o exercício 

da profissão de Médico Veterinário e cria os Conselhos Federal e Regionais de 

Medicina Veterinária. DOU 25/10/68. Disponível em: 

<http://www.cfmv.org.br/portal/legislacao_outras_normas.php>.  

3. BRASIL. Lei N.º 5.550, de 04 de Dezembro de 1968. Dispõe sobre o exercício 

da profissão de Zootecnista. DOU 05/12/68. Disponível 

em<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L5550.htm> 

http://www.e-papers.com.br/autor.asp?codigo_autor=306&codigo_produto=1678
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Bibliografia 

Complementar  

1. BRASIL. Resolução N.º 609, de 15 de junho de 1994. Cria Símbolo da 

Medicina Veterinária, que é respaldado por princípios históricos, culturais e 

mitológicos. DOU 13-07-94. Disponível em: 

<http://www.cfmv.org.br/portal/legislacao_outras_normas.php>. 

2. BRASIL. Resolução Nº 714, de 20 de junho de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e métodos de eutanásia em animais, e dá outras providências. 

DOU 21-06-02. Disponível em: 

<http://www.cfmv.org.br/portal/legislacao_outras_normas.php>. 

3. BRASIL. Resolução Nº 722, de 16 de agosto de 2002. Aprova o Código de 

Ética do Médico Veterinário. DOU 16-12-02. Disponível em: 

<http://www.cfmv.org.br/portal/legislacao_outras_normas.php>. 

4. CHAUI, M. Convite a filosofia. São Paulo: Ática. 13. ed. 2010. 424p. ISBN: 

9788508134694 

5. ZOBOLI, E. Ética e Bioética - Desafios para a Enfermagem e a Saúde. São 

Paulo: Manole. 1ª ed. 2006. 260p. ISBN: 9788508134694 (AD) 

Professor  Ana Paula Martinez de Abreu 

 

4º Período 

Disciplina ZOOTECNIA GERAL 

Período de Oferta 3ºP 

Carga-Horária 45h 

Ementa Estudo dos princípios básicos da Zootecnia. Estudo das espécies domesticas e 

da adaptação desses animais ao ambiente zootécnico com ênfase em sua 

exploração comercial. 

Bibliografia  Básica 1. ROLIM, A. F. M. Produção Animal: Bases da Reprodução, Manejo e 

Saúde - Série Eixos. 1ª ed., Ética, 2014. 136p. ISBN: 9788536508399 (AD) 

2. OLIVEIRA, I.M. Ferramentas de gestão para agropecuária. São Paulo: 

Érica, 2015.(AD) 

3. ANDRIGUETTO, J. M. et al. Nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2002. v. 

2 ISBN: 852130060-3 (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. ALMEIDA JÚNIOR, G. A. et al. O profissional de zootecnia no século 

XXI. 1ª ed., Alegre: CAUFES, 2012. 203p. ISBN: 9788561890 Disponível 

em: 

<http://zootecnia.alegre.ufes.br/sites/zootecnia.alegre.ufes.br/files/field/file

/Livro%20Zootecnia%20em%20recurso%20eletr%C3%B4nico%20_%20e

-book.pdf> 

2. DO NASCIMENTO JUNIOR, D. et al. FUNDAMENTOS PARA O 

MANEJO DE PASTAGENS: EVOLUÇÃO E ATUALIDADE. 

Simpósio Sobre Manejo Estratégico da Pastagem, UFV, Viçosa, 2002. 47p.  

http://zootecnia.alegre.ufes.br/sites/zootecnia.alegre.ufes.br/files/field/file/Livro%20Zootecnia%20em%20recurso%20eletr%C3%B4nico%20_%20e-book.pdf
http://zootecnia.alegre.ufes.br/sites/zootecnia.alegre.ufes.br/files/field/file/Livro%20Zootecnia%20em%20recurso%20eletr%C3%B4nico%20_%20e-book.pdf
http://zootecnia.alegre.ufes.br/sites/zootecnia.alegre.ufes.br/files/field/file/Livro%20Zootecnia%20em%20recurso%20eletr%C3%B4nico%20_%20e-book.pdf
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3. BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de 

ruminantes. 1ª ed., Finep, 2006, 583 p.  

4. PESSOA, R.A.S. Nutrição animal: conceitos elementares. 1. ed. São 

Paulo: Érica, 2014. (AD) 

5. FARIA, Peter Bitencourt et al . Processamento da casca de mandioca na 

alimentação de ovinos: desempenho, características de carcaça, 

morfologia ruminal e eficiência econômica. R. Bras. Zootec.,  Viçosa ,  v. 

40, n. 12, p. 2929-2937,  dez.  2011 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

35982011001200041&lng=pt&nrm=iso>. acessos 

em  21  jan.  2019.  http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982011001200041. 

Professor  Thiago Luiz Marques 

Disciplina NUTRIÇÃO ANIMAL 

Período de Oferta 3ºP 

Carga-Horária 60h 

Ementa Estudo da fisiologia da digestão e metabolismo dos nutrientes em não 

ruminantes e ruminantes, dos principais alimentos e balanceamento dos mesmos 

na ração animal. Análise da composição química, da digestibilidade e do valor 

energético dos alimentos, sua importância no rendimento animal, suas 

exigências nutricionais, métodos de formulação de rações, aditivos e 

Arraçoamento. 

Bibliografia  Básica 1. PESSOA, R. A. S. Nutrição Animal: Conceitos Elementares - Série Eixos. 

1ª ed., Rio de Janeiro: Erica, 2014. 120p. ISBN: 9788536508412  (AD) 

2. DE PAULA LANA, R. Nutrição e alimentação animal: mitos e 

realidades. 2ª ed., Viçosa: UFV, 2005. ISBN: 9788590506720 (AF) 

3. MCDONALD, P. Animal Nutrition. 7ª ed., Pearson Education, 2010. 626p. 

ISBN: 0582419069 (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. CINTRA, A.G. Alimentação equina: nutrição, saúde e bem-estar. 1ª ed. 

Rio de Janeiro: Roca, 2016. 354p. (AD) 

2. FRAPE, D.L. Nutrição e Alimentação de Eqüinos. 3ª ed., Rio de Janeiro: 

Roca, 2008.626p. ISBN: 9788572417259 (AF) 

3. BESKI, S.S.M.; SWICK, R.A.; LJI, P.A. Specialized protein products in 

broiler chicken nutrition: A review. Animal Nutrition,  1(2): 47-53, jun. 

2015. (AV) https://www.sciencedirect.com/journal/animal-

nutrition/vol/4/issue/4 

4. CINTRA, A.G.C. O Cavalo: características, manejo e alimentação. São 

Paulo: Roca, 2011. 384p. ISBN:  9788572418690 (AD) 

5. MEDEIROS, S.R.; GOMES, R.C.; BUNGENSTAB, D.J. Nutrição de 

bovinos de corte: Fundamentos e aplicações. Brasília, DF: Embrapa, 

2015. Disponível 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Peter+McDonald%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405654515000281
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405654515000281
https://www.sciencedirect.com/science/journal/24056545
https://www.sciencedirect.com/journal/animal-nutrition/vol/4/issue/4
https://www.sciencedirect.com/journal/animal-nutrition/vol/4/issue/4
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em :https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/120040/1/Nutrica

o-Animal-livro-em-baixa.pdf 

Professor  Marcia Torres Ramos 

Disciplina EQUIDEOCULTURA 

Período de Oferta 4ªP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudo das atividades de manejo economicamente viáveis para manutenção da 

saúde e produção equinos em níveis eficientes, considerando as diferenças 

tecnológicas nos sistemas de produção utilizados no Brasil. 

Bibliografia  Básica 1. CINTRA, A.G.C. O Cavalo: características, manejo e alimentação. São 

Paulo: Roca, 2011. 384p. ISBN:  9788572418690 (AD) 

2. FRAPE, D.L. Nutrição e Alimentação de Eqüinos. 3ª ed., Rio de Janeiro: 

Roca, 2008.626p. ISBN: 9788572417259 (AF) 

3. REZENDE, A. S. C.; COSTA, M. D. Pelagem dos equinos: nomenclatura 

e genética. 3ª ed., FEPMVZ. Belo Horizonte, 2007. 111p. (AF) 

Bibliografia 

Complementar  

1. BURANELLO, R. Manual do direito do agronegócio – 2. ed. – São Paulo : 

Saraiva Educação, 2018 

2. ZYLBERSZTAJN,D.; NEVES, M. F.; CALEMAN, S. M. Q. Gestão de 

sistemas de agronegócios - São Paulo : Atlas, 2015 

3. MILSS, D.; NANKERVIS, K.. Comportamento equino. Princípios e 

práticas. São Paulo: Roca, 2005. 213p.  (AF) 

4. ALMEIDA, F. Q.; SILVA, V. P.. Progresso científico em equideocultura na 

1ª década do século XXI. R. Bras. Zootec.,  Viçosa ,  v. 39, supl. spe, p. 

119-129,  jul.  2010 .   Disponível em 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-

35982010001300014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  21  jan.  2019.  

http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982010001300014. 

5. TORRES, A.P.; JARDIM, W.R. Criação do cavalo e de outros equinos. 2 

ed. São Paulo: Ed. Nobel, 1981, 654 p. (AF) 

Professor  Marcia Torres Ramos 

Disciplina FARMACOLOGIA BÁSICA 

Período De Oferta 4ºP 

Carga-Horária 60h 

http://dx.doi.org/10.1590/S1516-35982010001300014
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Ementa Introdução à Farmacologia Veterinária. Farmacodinâmica. Farmacocinética. 

Sistema Nervoso Autônomo. Agonistas e Antagonistas Colinérgicos, 

Bloqueadores Neuromusculares. Agonistas e Antagonistas Adrenérgicos. 

Farmacologia da Histamina e dos Anti-histamínicos. Anti-Inflamatórios Não-

Esteroidais. Glicocorticoides. 

Bibliografia  Básica 1. SPINOSA, H. S; GÓRNIAK S. L.; BERNARDI, M. M. Farmacologia 

Aplicada à Medicina Veterinária. 6ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2017. 918p. ISBN: 9788527730808 (AD) 

2. PAPICH, Mark G. Manual Saunders de Terapia Veterinária - Pequenos 

e Grandes Animais. 3ª ed., São Paulo: Elsevier, 2012. 880p. 

ISBN:9788535246964 (AF) 

3. BRUNTON, L.L.; GOODMAN, L.G.; GILMAN, A.G. Goodman e Gilman 

as bases farmacológicas da terapêutica. 11ª ed. Rio de Janeiro, RJ: 

McGraw-Hill, 2010. ISBN 9788563308016 (AF) 

Bibliografia 

Complementar 

1. ADAMS, H.R: Farmacologia e Terapêutica em Veterinária, 8ª ed., 

Editora Guanabara Koogan, 2003 (AD) 

2. ANDRADE. S.F. Manual de Terapêutica Veterinária. 2a ed., Editora 

ROCA, 2018. 476p. (AD) 

3. BARROS, C. M.; DI STASI, L. C. Farmacologia veterinária. 1ª ed., São 

Paulo: Manole. 2012. 595p. ISBN: 9788520422601 (AD) 

4. WHALEN, K, FINKEL, R, PANAVELIL, T. A. Farmacologia Ilustrada. 

6ª Ed. Porto Alegre: Ed. Artmed, 2016. ISBN 978-85-8271-322-8 (AD) 

5. KATZUNG, B.G. Farmacologia básica e clínica. 10 Ed. Porto Alegre: Ed. 

Artmed, 2010. 1046 p. ISBN 9788563308054. (AD) 

Professor  Marcelo Flores Catelli 

Disciplina BOVINOCULTURA 

Período de Oferta 4ºP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Fisiologia (funções normais fisiológicas da glândula mamária, do aparelho 

digestivo), genética (influência das raças na produção e reprodução), manejo, 

sistemas de criação, instalações e alimentação relacionados à bovinocultura de 

leite e de corte. Treinamentos de vacinação. 

Bibliografia  Básica 1. GIANNONI, M.A & GIANNONI, M. L. Gado de Leite, São Paulo, Nobel. 

1987.  

2. SILVA, J. C. M. da et al. Manejo e Administração na Bovinocultura 

Leiteira. 2ª ed., 2014. 596p. ISBN: 9788581790749 (AF) 

3. PIRES A. V. Bovinocultura de Corte - Volume I e II. 1ª ed., Fealq, 2010. 

1760p. ISBN: 9788571330702 (AF) 

https://www.travessa.com.br/Ciro_Moraes_Barros/autor/d4af8096-3fcf-4608-8703-e1b364531ccc
https://www.travessa.com.br/Luiz_Claudio_Di_Stasi/autor/2be420fe-a2d3-41aa-888b-8f1b1671db07
https://www.travessa.com.br/Manole/editora/29d7eb70-b17b-41ad-94bb-e46a2fb9a41d
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Bibliografia 

Complementar 

1. EMBRAPA, Trabalhador na Bovinocultura de Leite, Manual 

Técnico.BH Ed. 1997. 

2. ROLIM, A. F. M. Produção animal: bases da reprodução, manejo e 

saúde - São Paulo: Érica, 2014 (AD) 

3. SANTOS, R. A. A geometria do Zebu. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1989.  

4. VALADARES FILHO, S. C. et at. Tabelas Brasileiras de Composição de 

Alimentos para Ruminantes. 1ª ed., Viçosa: UFV, 2015. 473p. 

ISBN: 9788572695299 

5. CÔNSOLI, M.A.; NEVES, M. F. Estratégias para o leite no Brasil – São 

Paulo : Atlas, 2006. (AD) 

Professor  Thiago Luiz Marques 

Disciplina ANATOMIA PATOLÓGICA E TÉCNICA DE NECROPSIA  

Período de Oferta 4ºP 

Carga-Horária 90h 

Ementa Estudos das alterações macroscópicas e microscópicas dos diversos processos 

patológicos. reconhecer e diferenciar as lesões patológicas básicas nas diversas 

enfermidades que acometem os animais.   

Bibliografia Básica 1. WERNER, P. R. Patologia Geral veterinária aplicada. 1. ed.   São Paulo: 

Roca, 2010. 371 p. ISBN 978-85-7241-880-5 (AF) 

2. JONES, T.C.; HUNT, R.D.; KING, N.W. Patologia veterinária. São Paulo: 

Manole, 2000. 1415 p. ISBN 8520408303 (AF) 

3. CHEVILLE, N.F. Introdução à patologia veterinária. 3ª ed, São Paulo: 

Manole, 2009. 334 p. ISBN: 8572414827 (AD) 
 

Bibliografia 

Complementar 

1. BRASILEIRO FILHO, G.; BOGLIOLO, L.B. Patologia Geral. 6ª. ed., Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018. ISBN: 9788527723176 (AD) 

2. RIET-CORREA, F. Doenças de ruminantes e eqüinos. 2ª ed.,São Paulo: 

Varela, 2006. 2 v. ISBN 8585519606 (obra completa) (AF) 

3. RADOSTITS, O.M.; GAY, C.C.; BLOOD, D.C.; HINCHCLIFF, K.W. 

Clínica Veterinária: um Tratado de Doenças dos Bovinos, Ovinos, 

Suínos, Caprinos e Equinos. 9ª ed., Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2002. 1772p. ISBN: 9788527707060 (AF) 

4. ZACHARY, J.F.; MCGAVIN, D.; MCGAVIN, M.D. Bases da patologia 

em veterinária. 5ª ed., São Paulo: Elsevier, 2012. 1344p. ISBN: 

9788535250398 (AF) 

5. SANTOS, R.L.; ALESSI, A.C. Patologia Veterinária. 2ª ed., São Paulo: 

Roca, 2016. 856p. ISBN:  9788527728706 (AD) 

Professor  Fabio Sartori 
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Disciplina SUINOCULTURA 

Período de Oferta 4ªP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudo das atividades de manejo economicamente viáveis para manutenção da 

saúde e produção suínos em níveis eficientes, considerando as diferenças 

tecnológicas nos sistemas de produção utilizados no Brasil. 

Bibliografia  Básica 1. FERREIRA, A.H. et al. Produção de Suínos: Teoria e Prática. Brasília: 

Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS). Disponível em:< 

http://www.abcs.org.br/attachments/-01_Livro_producao_bloq.pdf> 

2. SOBESTIANSKY, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA, P.R.S.; SESTI, L.A.C. 

Suinocultura Intensiva, Manejo e Saúde do Rebanho. Brasília: 

EMBRAPA-SPI; Concórdia: EMBRAPA-CNPSA; 1998, 388 p. 

3. REGAZZINI, P. S. Suinocultura: como planejar sua criação. Jaboticabal: 

FUNEP, 1996. 44 p. 

Bibliografia 

Complementar  

1. BERTOLIN, A. Suínos: suinocultura. Curitiba, Lítero-Técnica, 1992. 302 

p.  

2. CAVALCANTI, S.S. Produção de suínos. ICEA, Campinas, SP. 1987 - 453 

p 

3. ROSTAGNOS, H. S.; ALBINO, L. F. T.; DONZELE, J. L.; GOMES, P. C.; 

FERREIRA, A. S.; OLIVEIRA, R. F.; LOPES, D. C. Tabelas Brasileiras 

para aves e suínos, Viçosa: UFV, 2000. 141 p. 

4. BARBOSA, H.P,; FIALHO, E. T. Fórmulas de ração balanceada com 

ingredientes alternativos para suínos nas diversas fases do ciclo de 

produção. Concórdia: EMBRAPA – CNPSA ,1991.36 p 

5. ROSTAGNO, H.S.; SILVA, D.J.; COSTA, P.M.A.; FONSECA, J.B.; 

SOARES, P.R.; PEREIRA, J.A.A.; SILVA, M.A. Composição de 

alimentos e exigências nutricionais de aves e suínos. (Tabelas 

Brasileiras). Imprensa Universitária, UFV, Viçosa, Minas Gerais. 2005. 60 

p.  

Professor  Marcia Torres Ramos 

Disciplina AVICULTURA 

Período de Oferta 4ªP 

Carga-Horária 30h 
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Ementa Estudo das atividades de manejo economicamente viáveis para manutenção da 

saúde e produção aves em níveis eficientes, considerando as diferenças 

tecnológicas nos sistemas de produção utilizados no Brasil. 

Bibliografia  Básica 1- MENDES, A. A.; ALENCAR NÄÄS, I.; MACARI, M. Produção de 

frangos de corte. FACTA, 2014. ISBN:  9788589327077 

2- ROLIM, A. F. M. Produção animal: bases da reprodução, manejo e 

saúde - São Paulo: Érica, 2014 (AD) 

3- NORTH, M.O. Comercial chicken production manual. 2th Ed., Westport, 

Avi Publishing Co. 1982. 692 p 

Bibliografia 

Complementar  

1- MACARI, M.; GONZALES, E. Manejo de Incubação. 3ª ed., Campinas: 

FACTA (Fundação Apinco de Ciência e Tecnologia Avícolas), 2013. 465p.  

ISBN: 9788589327060 

2- MACARI, M., MAIORKA, M. Fisiologia das aves comerciais. 1ª ed. 

Jaboticabal:FUNEP, 2017.375 p. ISBN: 9788578051723 (AF) 

3- MORENG, R.E.; AVENS J.S.  Ciência e Produção de Aves. 1ª ed., São 

Paulo: Roca, 1990. 394p. ISBN: 9788572418942 (AF) 

4- ROSTAGNO, H.S.; SILVA, D.J.; COSTA, P.M.A.; FONSECA, J.B.; 

SOARES, P.R.; PEREIRA, J.A.A.; SILVA, M.A. Composição de 

alimentos e exigências nutricionais de aves e suínos. (Tabelas Brasileiras). 

Imprensa Universitária, UFV, Viçosa, Minas Gerais. 1990. 60 P. 

5- CAMPOS, E.J. Avicultura: Razões, Fatos e Divergências. FEPMZ, Belo 

Horizonte. 2000, 311p. 

Professor  Ramon Pimenta 

Disciplina PLANTAS FORRAGEIRAS 

Período de Oferta 4ºP 

Carga-Horária 30h 

Ementa Estudo da fisiologia da digestão e metabolismo dos nutrientes em não 

ruminantes e ruminantes, dos principais alimentos e balanceamento dos mesmos 

na ração animal. Análise da composição química, da digestibilidade e do valor 

energético dos alimentos, sua importância no rendimento animal, suas 

exigências nutricionais, métodos de formulação de rações, aditivos e 

Arraçoamento. 

Bibliografia  Básica 1. PESSOA, R. A. S. Nutrição Animal: Conceitos Elementares - Série Eixos. 

1ª ed., Rio de Janeiro: Erica, 2014. 120p. ISBN: 9788536508412  (AD) 

2. ALCÂNTARA, P .B. e BUFARAH, G. Plantas Forrageiras: gramíneas e 

leguminosas. 4 ed. São Paulo: NOBEL, 1992. 163 p  

3. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre:Artmed, 2004, 

720p (AF) 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+E.+Moreng&search-alias=books
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=John+S.+Avens&search-alias=books
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Bibliografia 

Complementar  

1. SILVA, S.C., NASCIMENTO JÚNIOR, D., EUCLIDES, V.B.P. 

PASTAGENS: Conceitos básicos, produção e manejo. Editora Viçosa, 

115 p, 2008.  

2. VILELA, H. PASTAGENS: Seleção de plantas forrageiras. Implantação 

e adubação. Ed. Aprenda Fácil, Viçosa – MG, 2005.  

3. VILELA, L, Soares, W.V., SOUSA, D.M.G., MACEDO, M.C.M. Calagem 

e adubação para pastagens na região do Cerrado. Planaltina: EMBRAPA 

– CPAC, 2007, 16 P. 

4. BARBANTE, G.K. Fisiologia vegetal. 2.ed. Rio de Janeiro : Guanabara 

Koogan, 2017. (AD) 

5. SILVA, R. C. Produção vegetal : processos, técnicas e formas de cultivo 

- São Paulo: Érica, 2014.(AD) 

Professor  Thiago Luiz Marques 

Disciplina EXTENSÃO RURAL 

Período de Oferta 4ºP 

Carga-Horária 30h 

Ementa O meio rural e a difusão de tecnologias agropecuárias: Filosofia, objetivos, 

natureza e o campo da extensão rural, entendendo as fases do processo de 

difusão de tecnologias a nível individual e de comunidade, as barreiras culturais 

e sociais que interferem na adoção de tecnologias agrícolas e as técnicas de 

mobilização da comunidade para implantação de programas rurais. 

Bibliografia  Básica 1. SAMPER, A.; FRANCO, A. Panorama da agricultura latinoamericana. 

Tradução de Guilherme Otavio Moitta, Bogotá, Colômbia, Instituto 

Interamericano de Reforma Agrária, s/d 16p.  

2. MOITTA, G. Que é extensão rural. Itaguaí, Rio de |Janeiro, U.F.R.RJ, 

1969. 3p. 

3. SILVA, R.C. Extensão rural. 1ª ed. São Paulo: Érica, 2014. (AD) 

Bibliografia 

Complementar  

1. SILVA, J.F.G. da. (Coord). Estrutura agrária e produção de 

subsistência na agricultura brasileira. São Paulo, Hucitec, 1978. 267 p.  

2. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA. 1º Curso de Extensão e 

comunicação rural para técnicos de A.N.P.L. Viçosa, U.F.V. 1977.  

3. FREIRE, P. Extensão ou comunicação. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1975.  

4. ROLIM, A. F. M. Produção animal: bases da reprodução, manejo e 

saúde - São Paulo: Érica, 2014 (AD) 

5. EMBRATER. Estrutura operacional, modelo, estratégia e diretrizes do 

trabalho. Embrater, 1975. 76 p. 

Professor  Thiago Luiz Marques 
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ANEXO II. Perfil do Egresso 

PERFIL DO EGRESSO – QUESTIONÁRIO 

O Questionário dos Egressos Medicina Veterinária da Faculdade de Ciências Médicas de 

Maricá foi criado com o intuito de conhecer a opinião dos ex-alunos do curso quanto ao crescimento e 

desenvolvimento do curso de Medicina Veterinária em Maricá, este questionário com possíveis 

melhorias será empregado aos egressos. 

 

Prezados egressos da Faculdade de Ciências Médicas de Maricá, 

 

Gostaríamos de solicitar a participação dos médicos veterinários graduados pela Faculdade de Ciências 

Médicas de Maricá no questionário de Egresso do Curso de Medicina Veterinária. A avaliação de vocês 

é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do Curso. É bem rápida e valiosa demais 

sua participação. 

 

*Obrigatório 

Endereço de e-mail * 

Data de nascimento: 

Idade: 

Endereço (Complemento, Cidade, Estado, CEP): 

Telefone: 

Ano em que se formou: 

 

 

1. Você está exercendo atividade profissional atualmente? 

(   ) Sim, na minha área de formação acadêmica 

(   ) Sim, fora da minha área de formação acadêmica 

(   ) Não 

 

2. Quanto tempo houve entre a formatura e o início da atividade profissional? 

(   ) Imediato 

(   ) De 1 a 6 meses 

(   ) De 6 meses a 1 ano 

(   ) Mais de um ano 

(   ) Mais de dois anos 

 

3. Área de atuação? 

(   ) Zootecnia e produção animal 

(   ) Clínica cirúrgica de pequenos animais 

(   ) Clínica cirúrgica de grandes animais 
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(   ) Clínica cirúrgica de animais silvestres 

(   ) Medicina veterinária preventiva e saúde pública 

(   ) Inspeção e tecnologia de produtos de origem animal 

(   ) Reprodução 

 

4. Salário líquido? 

(   ) Até R$ 1.000,00 

(   ) de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00 

(   ) de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00 

(   ) de R$ 5.000,00 a R$ 7.000,00 

(   ) de R$ 7.000,00 a R$ 10.000,00 

(   ) mais de R$ 10.000,00 

 

5. Fez outro curso de graduação? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

6. Se sim, qual curso, onde e em que ano se formou? 

 

7. Realizou residência após formatura? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

8. Se realizou residência, onde foi e em qual ano? 

 

9. Realizou pós graduação após a formatura? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

10. Se sim, qual? 

(   ) Especialização latu sensu 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

 

11. Qual o seu nível de satisfação na sua atividade profissional, quanto ao nível financeiro? 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 

(   ) Pouco satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

 

12. Qual o seu nível de satisfação na sua atividade profissional, quanto a realização pessoal? 

(   ) Muito satisfeito 

(   ) Satisfeito 
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(   ) Pouco satisfeito 

(   ) Insatisfeito 

 

13. Você se sentia preparado para o mercado de trabalho quando se formou? 

(   ) Muito 

(   ) Preparado o suficiente 

(   ) Pouco preparado 

(   ) Preparado insuficientemente 

 

14. Você acha que faltou algo em sua formação na graduação para atuação profissional? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 

15. Em caso afirmativo na questão anterior, especifique o que faltou na sua formação 

(   ) Formação teórica 

(   ) Formação prática 

(   ) Formação gerencial 

(   ) Outros 

 

16. De forma geral, qual conceito você atribui ao curso? 

(   ) Ótimo 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Péssimo 

 

17. Você mantém algum contato com a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá? 

(   ) Participação eventual em eventos 

(   ) Contato por meio de visita às redes sociais do curso 

(   ) Contato com os professores 

(   ) Não mantenho contato 

 

18. Você escolheria novamente a Faculdade de Ciências Médicas de Maricá para realizar o seu 

curso? 

(   ) Com certeza 

(   ) Provavelmente 

(   ) Se não tivesse outra opção 

(   ) Não 

(   ) Não tenho opinião formada 

 

19. Quanto a sua dedicação aos estudos durante o curso, você pode afirmar que foi: 

(   ) Ótimo 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 
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(   ) Regular 

(   ) Péssimo 

20. Quanto à assiduidade e pontualidade às aulas você foi: 

(   ) Ótimo 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Péssimo 

 

21. Quanto ao seu envolvimento nas atividades programadas, consulta à bibliografia, aulas 

práticas, visitas técnicas, trabalhos solicitados durante o curso, você pode afirmar que sua 

participação foi: 

(   ) Ótimo 

(   ) Muito bom 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Péssimo 
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ANEXO III. Atividade Complementar  
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ANEXO IV. Ficha de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I)  

 Ficha de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I Relato de Caso 

Parte Item Pontos 

Pré-textual Capa, Folha de rosto, Resumo/Abstract, Sumário. 
Previstos Obtidos 

0,5  

Textual 

Introdução. 0,5  

Revisão da Literatura. 0,5  

Apresentação do Caso. 0,5  

Diagnósticos diferenciais. 0,5  

Exames clínicos e diagnósticos. 0,5  

Cronograma de execução. 0,5  

Pós-textual Referências. 0,5  

Outros 
Apresentação e formatação. 0,5  

Linguagem, clareza e objetividade. 0,5  

 

 Ficha de Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC I Pesquisa 

Parte Item Pontos 

Pré-textual Capa, Folha de rosto, Resumo/Abstract, Sumário. 
Previstos Obtidos 

0,5  

Textual 

Introdução. 0,5  

Objetivos. 0,5  

Hipóteses. 0,5  

Revisão da Literatura. 0,5  

Material e Métodos. 0,5  

Cronograma de execução. 0,5  

Pós-textual Referências. 0,5  

Outros 
Apresentação e formatação. 0,5  

Linguagem, clareza e objetividade. 0,5  

 



 

158 
 

ANEXO V. Termo de Aceite de Orientação e Relatório de Acompanhamento de Orientação 

 

 

Maricá 
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ANEXO VI. Relatório para Rejeição de aluno orientado 

Maricá 

Maricá 
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ANEXO VII. Relatório para rejeição de professor orientador 

 

Maricá 
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ANEXO VIII. Ata de Realização de Trabalho de Conclusão de Curso 
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ANEXO IX. Ficha de Avaliação de Trabalho de Conclusão de Curso 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Aluno(a): Matrícula: 

Professor(a) Orientador(a): 

Título do TCC: 

2. AVALIAÇÃO: 

Parte Item 

Pontos 

Previstos Obtidos  

Pré-textual Capa, Folha de Rosto, Resumo/Abstract/Resumen, Sumário/Índice. 0,5  

Parte Textual 

Introdução - definição do assunto, situação do tema, objetivos, demonstração 

da importância e justificativa da escolha do tema, hipóteses/variáveis (no 

caso de relatório de Pesquisa), indicação da metodologia (no caso de 

relatório de Pesquisa), indicação do desenvolvimento. 

0,5  

Revisão da Literatura 1,0  

Caracterização da Pesquisa, Objetivo(s), Hipótese(s) / Variáveis, Material e 

Métodos, População / Amostra, Instrumento de Coleta de Dados, 

Procedimentos da Coleta de Dados. (no caso de relatório de Pesquisa) 

1,0 

 

Resultados (no caso de relatório de Pesquisa) 1,0 

Discussão dos Resultados (no caso de relatório de Pesquisa) 1,0 

Considerações Finais 0,5  

Pós-Textual Referências, Anexos (se houver) 0,5  

- 

Apresentação Gráfica: papel, espaçamento da digitação, fonte de digitação, 

parágrafo, margens, impressão, numeração de páginas, títulos e subtítulos, 

citações. 

0,5  

- 
Clareza, objetividade e coerência da Linguagem Científica, Discussão e 

análise crítica do tema, Vocabulário Técnico. 
0,5  

Total 7,0  

3. Professor(a) Avaliador(a): 

Nome Rubrica 

  

Maricá, _____ de _______________ de 20 _____. 
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ANEXO X. Programa de Mestrado Profissional em Diagnóstico Clínico e Laboratorial em 

Medicina Veterinária 

O Mestrado Profissional em Diagnóstico Clínico em Medicina Veterinária é de extrema 

importância para a demanda existente na região geográfica por formação de mestres profissionais, 

considerando que não existia, na região, nenhum mestrado em nenhuma instituição de ensino superior, 

e que os temas abordados são de extrema relevância já que a IES está localizada em uma das mais 

importantes bacias leiteiras do país, bem como pólo de criação de cavalos. 

O Mestrado Profissional na área de Medicina Veterinária entende que, além de atividades 

profissionais desenvolvidas para sanar as questões relativas à sanidade e produção animal da região, é 

necessário elevar a qualidade do diagnóstico clínico e laboratorial disponível, sendo necessária a 

criação de projetos de pesquisas aplicados e o desenvolvimento de produtos técnicos que busquem 

avaliar de maneira prática a melhor forma de solucionar essas questões com base científica. 

O Mestrado Profissional em Diagnóstico Clínico em Medicina Veterinária também atende à 

necessidade crescente de formação de profissionais especialistas para atender à demanda do mercado 

que procura a contratação de veterinários com formação superior na área de atuação clínica, 

favorecendo para a formação de profissionais capacitados para contribuir com a solução dos problemas 

encontrados na região. 

O programa de Mestrado Profissional em Diagnóstico Clínico e Laboratorial em Medicina 

Veterinária tem como meta principal desenvolver e aprimorar o profissional da Medicina Veterinária. 

Para tal, o programa oferece através das disciplinas que compõem o curso, treinamento e 

aprofundamento do conhecimento na área de concentração de diagnóstico em Medicina Veterinária, 

através da integração multidisciplinar, incluindo a abordagem prática de técnicas de diagnóstico 

inovadoras, visando o aprimoramento do diagnóstico clínico, monitoramento e tratamento de 

patologias em animais domésticos, quer seja em âmbito nacional, regional ou local. Além disso, o 

programa prepara o aluno para o exercício da docência e da pesquisa objetivando a formação de 

profissionais de excelência capazes de não só exercer sua profissão como também de contribuir com a 

perpetuação do conhecimento. 

Atualmente o Programa de Mestrado tem como sede o Campus de Vassouras, devendo ser 

desenvolvido no Campus de Maricá futuramente. 
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ANEXO XI. Modelo de PIT que será adotado 

PLANO INDIVIDUAL DE TRABALHO – 1º SEMESTRE DE 2019 

Professor:  Matrícula:   

Regime de Trabalho: (  ) Horista () Parcial (  ) Integral Titulação: (  ) Doutor (  ) Mestre (  ) Especialista 

 

Distribuição de Horas Semanais por Atividade 

Ensino: sala de aula 

(incluindo orientação de 

TCC, de Estagio, etc.) 

Ensino: extraclasse 

(reuniões NDE, 

Colegiado, Orientações, 

etc.) 

Atividades de 

Pesquisa 

Atividades de 

Extensão 
Gestão Total 

      

 

Quadro Horário Semanal 

Dia 
Atividades  

(para cada atividade inclua hora de inicio e fim, mesmo sendo no mesmo dia) 
Início Fim 

Segunda    

Terça    

Quarta    

Quinta    

Sexta    

Sábado    

 

Descrição das Atividades 

Ensino: 

 

 

Pesquisa: 

 

 

Extensão: 

 

 

Gestão: 

 

 

Maricá,  de  de 2019. 

 

 
___________________ 

PROFESSOR 

____________________ 

COORDENAÇÃO 

   _____________________ 

COORDENAÇÃO DE PÓS-

GRADUAÇÃO, PESQUISA E 

EXTENSÃO 

______________________ 

DIRETOR GERAL 

 


