
PLANO DE AÇÃO 2019_2

CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA 11 de JUNHO de 2019.

O QUE?
(WHAT)

PARA QUE?
(WHY)

QUEM?
(WHO)

QUANDO?
(WHEN)

ONDE?
(WHERE)

COMO?
(HOW)

QUANTO CUSTA?
(HOW MUCH)

Necessidade de
atuação (Ação)

Justificativa / benefícios Responsável Prioridade Qual área Atividades
necessárias p/
implementar

Recursos
financeiros
necessários

1. Programas de
monitoria prática:

- Anatomia II
- Microbiologia
- Parasitologia
- Clínica UCPVET

Auxiliam nas elaborações e
desenvolvimentos de práticas
laboratoriais.

Selecionados
através de Edital
de monitoria.

Até três vezes
por semana

Laboratórios da
instituição /
UCPVET

Auxílio a preparo de
alas práticas;
Realização de exames
parasitológicos; auxílio
a atividades da
UCPVET

Sem custo.

2. Reuniões com o
colegiado

Maior interação entre os
professore e auxilio ao
coordenador do curso.

Colegiado geral. Datas de acordo
com calendário
acadêmico

UCP Mesa redonda, contato
pessoal e comunicação
entre os
coparticipantes.

Sem custo.

3. Aulas práticas
laboratoriais

Por meio destas os alunos
poderão desenvolver as
habilidades da turma. Terão
acesso ao desenvolvimento de
atividades

Professores
responsáveis
pelas disciplinas
práticas.

De acordo com
horário de aulas

Laboratórios de
Saúde, de
Anatomia dos
Animais
Domésticos, de
Informática e
Clínica
Veterinária.

Aulas práticas
pré-elaboradas e
pré-agendadas no site
da instituição.

Custo do material
prático a
depender da
solicitação do
professor.



4. Aula prática a campo –
Convênio com
propriedades.

Por meio destas os alunos
poderão desenvolver as
habilidades da turma e
instigar-lhes ainda mais. Terão
acesso a uma educação muito
mais completa, envolvente e
marcante.

Professores
responsáveis
pelas disciplinas

A partir do 3º
período.

Propriedades
da região.

 Treinamento básico
para os acadêmicos,
realizado por meio dos
professores.

Transporte

5. Oferta de disciplinas
em contra turno

-Genética Veterinária

-Bioquímica Veterinária

Promover a recuperação de
alunos reprovados ou com
disciplinas pendentes de forma
presencial e participativa, em
período vespertino ou em
sábados letivos.

Professores
responsáveis
pelas disciplinas

Período
vespertino ou
sábados letivos,
respeitando a
carga horária da
disciplina.

UCP – salas de
aula

Após autorizada a
oferta da disciplina em
contra turno em reunião
do CONSEP, os
horários e datas devem
ser combinadas entre
docentes e discentes
matriculados.

Hora aula
professor.

6. Participação na 13º
Iniciação Científica

Inscrição dos resumos com
resultados da disciplina de
Estágio Curricular I.

Colegiado geral A partir de 27 de
maio de 2019.

UCP Inscrição dos resumos
dos Estágios
realizados.

Sem custo.

7. Parceria com o Senar Ampliar os conhecimentos nas
áreas de produção, através de
convênio com o Senar e oferta
de cursos complementares.

Bruna Alunos inscritos UCP e SENAR Treinamento básico
para os acadêmicos,
realizado por meio de
instrutor do SENAR

Sem custo.

8. Curso de extensão:
“Metodologia Científica
prática”

Aplicar na prática a
metodologia científica das
normas da ABNT em
documentos de word.

Bruna

Empresa Junior

Alunos inscritos UCP –
Laboratórios de
informática

Treinamento básico
para os acadêmicos,
realizado por meio de
professor.

Sem custo.



9. Curso de extensão:
“Práticas Hospitalares”

Aprender a os princípios das
práticas hospitalares
desenvolvidas no dia a dia da
clínica veterinária

Alexandre Alunos Inscritos
e comunidade

UCP – Clínica
Veterinária
UCPVET

Treinamento básico
para os acadêmicos, e
profissionais já
formados, realizado por
professor capacitado.

Hora aula
professor.

10. Visita Técnica -
Expointer

Participação dos acadêmicos
em visita técnica ampliando
seu conhecimento sobre o
universo da Medicina
Veterinária e o Agronegócio.

Maria Paula Alunos do curso
de Medicina
Veterinária.

Esteio- RS Agendamento prévio de
visita no evento.
Agendamento de
hospedagem.
Utilização de
transporte.

Sem custo.

11. Visita Técnica -
Agroleite

Participação dos acadêmicos
em visita técnica ampliando
seu conhecimento sobre o
universo da Medicina
Veterinária e o Agronegócio.

Patrícia Rossi Alunos do curso
de Medicina
Veterinária.

Castro-PR Agendamento prévio de
visita no evento.
Utilização de
transporte.

Sem custo.

12. Publicação em Revista
Eletrônica

Inscrição dos artigos
resultantes da disciplina de
Estágio Curricular II.

Colegiado geral Final do 2º
bimestre

UCP Inscrição dos artigos
dos Estágios
realizados.

Sem custo.

13. Grupo de Estudo em
Parasitologia

Elaboração de testes de OPG
para comunidade de Pitanga e
região

Palestra sobre realização de
OPG

Flávia 2º semestre
letivo

UCP

Laboratórios de
saúde

Convidar profissional
para discutir sobre
realização de exames
de OPG e avaliação
dos resultados

Transporte de
palestrante.



14. Grupo de Estudo
Controle Populacional

Discussão entre acadêmicos e
comunidade sobre os métodos
de controle populacional.

Bruna 2º semestre
letivo

UCP - salas de
aula

Convidar profissional
para discutir sobre
realização de controle
populacional. Convidar
profissionais externos
para debate.

Transporte de
palestrante.

15. Grupo de Estudo em
Diagnóstico por
Imagem

Realização de estudos sobre
diagnósticos por imagem –
Raio-X, ultrasson e endoscópio

Alexandre 2º semestre
letivo

UCPVET Convidar profissional
para realizar debate
sobre técnicas de
diagnósticos por
imagem

Transporte de
palestrante.

16. Projeto Bem-estar
Animal – propriedade
palmital

Produção de projeto para
melhorias no abrigo de animais
silvestre e selvagens de
Palmital

Alexandre/Bruna 2º semestre
letivo

Propriedade
Palmital

Elaborar projetos
operacional padrão
para controle de
pragas, higiene,
alimentação e
bem-estar animal.

Sem custo.

17. Curso de
Anestesiologia (para
formados)

Convidar profissional renomado
(Renato Picollo) para realizar
curso aos médicos veterinários
já formados de Anestesiologia.

Alexandre 2º semestre
letivo

UCPVET Divulgar curso pela
UCP com Renato
Picollo, para 12
participantes.

R$ 3.000,00 a ser
dividido entre os
participantes.

18. Projeto de
Piqueteamento Área
Hospitalar Grandes
Animais

Piquetear área ao lado da
UCVET-Grandes para abrigar
animais em procedimento.

Bruna/Andrícia 2º semestre
letivo

UCPVET Fazer divisão de área
em programa
específico de
mapeamento.

Sem custo

19. Grupo de Estudo em
Diagnóstico de
propriedades

Organizar grupo de alunos que
façam visitas a propriedades

Alexandre 2º semestre
letivo

Propriedades
conveniadas

Reunir grupo que
façam visitas técnicas
em propriedades, para

Transporte.



rurais e indiquem situações
problemas a serem resolvidas.

realizar diagnóstico e
apontar
melhoramentos.

20. Coleta de material
biológico para
Vigilância Sanitária

Coleta de encéfalo de cães e
animais silvestres encontrados
mortos no município de Pitanga

2º semestre
letivo

UCPVET

21. Grupo de Estudo em
Equoterapia

Organizar de alunos que façam
assistência as equinos que
participam de ONG de
equiterapia

2º semestre
letivo

ONG
conveniada

Reunir grupo de alunos
façam visitas a ONG e
avaliação dos animais

22. Composteira Construir composteira para
eliminação de resíduos animal.

Bruna /
alexandre

2º semestre
letivo

UCP Construção de
composteira

A definir
orçamento

23. Grupo de Estudo em
Milho/Silagem

Grupo de estudo em
alimentação animal

Andrícia/Bruna 2º semestre
letivo

Centro de
Práticas
agronômicas

Elaboração de
pequenos silos com
diferentes materiais
para alimentação
animal. Análise dos
alimentos e
identificação das
propriedades
nutricionais.

A definir
orçamento

24. Minicursos / aulas para
colégios e escolas.

25. Visita Técnica Porto de
Paranaguá

Visita sobre o profissional de
Medicina Veterinária na
inspeção de MAPA no porto de
Paranaguá

Bruna 2º semestre
letivo

Porto de
Paranaguá

Aproximadamente
R$200,00 por
acadêmico



26. Elaboração de
convênios com
propriedades parceiras.

Realização de convênios com
propriedades parceiras

Bruna 2º semestre
letivo

Propriedades
Rurais de
Pitanga

Visita nas propriedades
e assinatura de
convênio

Sem custo

27. Inauguração da
UCPVET-GRANDES

28. SEMANA ACADÊMICA

29. REALIZAÇÃO DE
MINICURSOS

30. UCP na
COMUNIDADE




