
PLANO DE AÇÃO 5W2H – Curso de Medicina Veterinária 2022-1
PLANO DE AÇÃO: Cumprimento das demandas relativas ao Curso de Medicina Veterinária
DATA PREVISTA 2022/1 DATA REALIZADA Jan/2022 EM ANDAMENTO SIM
RESPONSÁVEL(IS): Coordenação de Curso de Medicina Veterinária
OBJETIVO: Organizar o atendimento de todas as demandas pertinentes ao Curso de Medicina Veterinária

5W 2H

STATUSO QUE?
(WHAT?)

PORQUE?
(WHY?)

ONDE?
(WHERE?)

QUEM?
(WHO?)

QUANDO?
(WHEN?)

COMO?
(HOW?)

QUANTO
CUSTA?
(HOW

MUCH?)

ATRIBUIÇÕES DO NDE PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Reunião de NDE

Discussão sobre
estruturação do curso de
Medicina Veterinária, e a
validações de solicitações

do colegiado.

Sala de reuniões ou sala
de aula disponível NDE

24/01/2022
21/03/2022

Mesa redonda,
discussão sobre

temas da pauta da
reunião,

comunicação ativa
entre participantes

Sem custo

Avaliação e validação da
bibliografia básica

Deve ser referendado pelo
NDE

Sala de reuniões ou sala
de aula disponível NDE 24/01/2022 comunicação ativa

entre participantes Sem custo

Avaliação e validação da
bibliografia complementar

Deve ser referendado pelo
NDE

Sala de reuniões ou sala
de aula disponível NDE 24/01/2022 comunicação ativa

entre participantes Sem custo

Avaliação e validação de
indicação de novos títulos

Deve ser referendado pelo
NDE

Sala de reuniões ou sala
de aula disponível NDE 24/01/2022 comunicação ativa

entre participantes Sem custo

Avaliação e validação de
Corpo Docente

Deve ser referendado pelo
NDE

Sala de reuniões ou sala
de aula disponível NDE 24/01/2022 comunicação ativa

entre participantes Sem custo

ATRIBUIÇÕES DO
COLEGIADO PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Reuniões de Colegiado

Maior interação entre os
professores e auxílio ao
coordenador do curso.

Momento para combinar
aulas interdisciplinares, e
abordagem de conteúdos

curriculares.
Definição de condutas e

avaliação de desempenho
por acadêmico. Conselho de

classe.

Sala de reuniões ou sala
de aula disponível

Colegiado
geral

Até 24/01/2022
Até 30/06/2022

Mesa redonda,
discussão sobre

temas da pauta da
reunião,

comunicação ativa
entre participantes

Sem custo
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Atualização do Lattes Atualização das atribuições
e capacitações dos docentes Site CNPQ Colegiado 24/01/2022

Atualização dos
novos certificados e

cursos
Sem custo

Entrega de documentos
comprobatórios para RH

Atualização e organização
dos documentos

comprobatórios do Lattes
RH da UCP Colegiado

24/01/2022 Entrega ao RH da
IES Sem custo

Elaboração do plano de
ensino

Documento institucional
apresentado aos

acadêmicos
Sistema próprio da IES Colegiado

24/01/2022 Com base no
modelo

disponibilizado pela
coordenação

Sem custo

Revisão da bibliografia
básica

Avaliação dos livros
indicados para a disciplina

PPC da Medicina
Veterinária - UCP Colegiado

24/01/2022 Conferir se os livros
estão disponíveis

aos alunos
Sem custo

Revisão da bibliografia
complementar

Avaliação dos livros
indicados para a disciplina

PPC da Medicina
Veterinária - UCP Colegiado

24/01/2022 Conferir se os livros
estão disponíveis

aos alunos
Sem custo

Indicação de novos títulos Caso necessário a aquisição
de novas obras Coordenação e NDE Colegiado

24/01/2022 Conferir se existem
novos títulos no

mercado, e a
necessidade de
atualização dos

títulos

Sem custo

Atualizar metodologia de
ensino

Atualizar metodologias de
ensino com base nas novas
tecnologias disponíveis na

IES e formações
pedagógicas

Sala de aula Colegiado

24/01/2022 Incluir
Jogos de imagem e

ação
Mapas conceituais

Kahoot
Nuvem de conceitos

(Menti.com)

(competências
transversais)

Sem custo

Planos de aula – conteúdos
previstos

Cadastro dos planos de aula
em sistema próprio da IES Sistema próprio da IES Colegiado 07/02/2022 Lançamento no

sistema Sem custo

Planos de aula – conteúdos
realizados

Confirmação da realização
dos planos de aulas, em
sistema próprio da IES

Sistema próprio da IES Colegiado semanalmente Lançamento no
sistema Sem custo

Agendamento de
laboratórios

Evitar conflitos de utilização
de espaços para práticas Sistema próprio da IES Colegiado semanalmente

Agendamento dos
laboratórios para
aulas práticas em
sistema próprio da

IES

Sem custo
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Solicitação de materiais
aulas práticas

Para que a IES providencie
todo o material necessário
para utilização acadêmica

no desenvolvimento de
aulas práticas

Sistema próprio da IES Colegiado 24/01/2022

Solicitação de
matérias para aulas

práticas, em
sistema próprio da

IES.

Sem custo

Elaboração de POP aulas
práticas laboratoriais

Para que laboratorista
estude a sequencia da aula
e organize o material para a
execução da metodologia

Sistema próprio da IES Colegiado semanalmente

Produzir o POP via
word e encaminhar

por e-mail ao
responsável pelos

laboratórios, ou
anexar no sistema
próprio de reserva

de laboratórios

Sem custo

Disponibilização dos
trabalhos de DP.ADP – 1º
bimestre

Para que acadêmicos
possam obter material de

estudo em caso de DP.ADP
Class Room Colegiado 28/03/2022

Via Google Class,
com código

compartilhado com
a coordenação de

Curso

Sem custo

Prazo de entrega de Provas
bimestrais  1º chamada / 2º
chamada DP – ADP – 1º
bimestre

Para que a IES providencie
as provas em quantidade
adequada, para a semana

de provas

E-mail da coordenação Colegiado 28/03/2022

Encaminhar para
e-mail da

coordenação os
modelos de provas

em PDF

Sem custo

Lançamento das notas – 1º
bimestre

Para que os acadêmicos
consigam acompanhar seu

desempenho
Sistema próprio da IES Colegiado

Até 48 horas após a
realização das

provas

Lançar no sistema
da IES Sem custo

Lançamento das faltas – 1º
bimestre

Para que os acadêmicos
consigam acompanhar sua

frequência
Sistema próprio da IES Colegiado semanalmente Lançar no sistema

da IES Sem custo

Elaboração de trabalhos de
DP.ADP – 2º bimestre

Para que acadêmicos
possam obter material de

estudo em caso de DP.ADP
Class Room Colegiado 25/05/2022

Via Google Class,
com código

compartilhado com
a coordenação de

Curso

Sem custo

Prazo de entrega de Provas
bimestrais  1º chamada / 2º
chamada DP – ADP/ Exame
– 2º bimestre

Para que a IES providencie
as provas em quantidade
adequada, para a semana

de provas

E-mail da coordenação Colegiado 25/05/2022

Encaminhar para
e-mail da

coordenação os
modelos de provas

em PDF

Sem custo

Lançamento das notas – 2º
bimestre

Para que os acadêmicos
consigam acompanhar seu

desempenho
Sistema próprio da IES Colegiado

Até 48 horas após a
realização das

provas

Lançar no sistema
da IES Sem custo
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Lançamento das faltas – 2º
bimestre

Para que os acadêmicos
consigam acompanhar sua

frequência
Sistema próprio da IES Colegiado semanalmente Lançar no sistema

da IES Sem custo

Lançamento das notas –
Exame

Para que os acadêmicos
consigam acompanhar seu
desempenho e aprovação o
não nas disciplinas cursadas

Sistema próprio da IES Colegiado
Até 48 horas após a

realização das
provas

Lançar no sistema
da IES Sem custo

Aplicação da prova Êxito

Para que a IES,
coordenação e colegiado

avaliem o desempenho dos
acadêmicos quanto a

interdisciplinaridade dos
conteúdos gerais e

específicos do curso

Sala de aula Colegiado
Conforme
calendário
acadêmico

Acompanhar a
aplicação da prova

como fiscal de
prova

Sem custo

Correção das provas Êxito

Para que os acadêmicos
acompanhem o seu

desempenho e lógica de
raciocínio nos conteúdos
gerais e específicos do

curso

Sala dos professores Colegiado
Até 7 dias após a

realização das
provas

Ajudar na correção
da prova de acordo

com a área do
conhecimento

Sem custo

Relatórios de aulas práticas,
visitas técnicas ou práticas
inovadoras

Para que seja possível
comprovar a realização de
aulas práticas e divulgar as
atividades realizadas para a

comunidade

E-mail da coordenação Colegiado bimestralmente

Elaborar relatório
das atividades

práticas
desenvolvidas com

os acadêmicos

Sem custo

Identificação de alunos que
necessitem auxílio
pedagógico / psicológico

Para que possamos
identificar alunos que
necessitam de apoio
específico

Coordenação do curso ou
através de e-mail da
coordenação

Colegiado

semanalmente

-Observação dos
acadêmicos durante
período de aula
-Conversa com
acadêmicos.
-Avaliação do
desempenho dos
acadêmicos.
-Avaliação
humanística do
conteúdo descrito
em questões
descritivas.

Sem custo

Orientações de Iniciação
Científica

Para incentivar os
acadêmicos a produção de
material científico e a
manutenção do currículo
profissional

Espaços de orientação na
biblioteca da IES, salas de
aula, e-mail, word on line,
google class room,

Colegiado

indeterminado

A partir de tema
proposto aos
acadêmicos orientar
o andamento da
pesquisa e

Sem custo
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comunicação via
whatsapp, etc.

elaboração de
resumo científico

Participação em programa
de formação permanente

Para atualização sobre
questões institucionais e
aprimoramento da atividade
da doocência

Dependências da UCP Colegiado Conforme
calendário
acadêmico

Deslocamento até a
UCP nas datas
pré-definidas e
publicadas em
calendário

Sem custo

Organização do Seminário
das Agrárias

Para atualizar os
acadêmicos quanto a temas
contemporâneos das áreas
comuns das agrárias, com
profissionais externos a IES.

Dependências da UCP Colegiado

Abril/2022

-Realizar contato
com palestrantes
-Organizar
cronograma de
palestras
- Auxiliar na
divulgação do
evento.
- Instigar a
participação
acadeêmcia.

Custo variável

Organização da aula
inaugural do Curso

Para nortear o acadêmico de
seu papel contemporâneo
na sociedade.

Dependências da UCP Colegiado

Março/2022

Realizar contato
com palestrante
-Organizar
cronograma de
atividades
-Instigar a
participação
acadêmica.

Custo variável

Atualização do PPC PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Atualização do contexto de
Pitanga e região

Atualização do Projeto
Pedagógico do Curso

PPC de Medicina
Veterinária - UC NDE Janeiro/2022

Avaliação dos
dados de Pitanga e

Região
disponibilizados por
órgão como IBGE e

Ipardes

Sem custo

Atualização do Perfil do
Egresso com APS

Atualização do Projeto
Pedagógico do Curso

PPC de Medicina
Veterinária - UC NDE Fevereiro/2022

Avaliação do
mercado de

trabalho e do perfil
do profissional
necessário no

contexto regional

Sem custo

Redação de relatório de
atividades interdisciplinares

Para que seja possível
comprovar a realização de
aulas práticas e divulgar as

Relatório próprio NDE e
Coordenação

Junho/2022
Organização de

todas as atividades
realizadas ao longo

dos semestres

Sem custo
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atividades realizadas para a
comunidade

Redação de relatório de
práticas exitosas

Para que seja possível
comprovar a realização de
práticas exitosas e divulgar
as práticas exitosas para a

comunidade

Relatório próprio Coordenação Junho/2022

Sem custo

Justificativa do número de
vagas

Atualização do Projeto
Pedagógico do Curso

PPC de Medicina
Veterinária - UC NDE Janeiro/2022

Nº de inscritos no
vestibular

Nº de aprovados
Nº de matriculados
Índices de evasão

Demanda da região

Sem custo

Elaborar relatório de perfil
do ingresso

Atualização do Projeto
Pedagógico do Curso Relatório próprio Coordenação Março/2022

Obter dados do
sistema dos

ingressantes no
curso e dados de
desempenho no

ENEM

Sem custo

Programa de MONITORIAS PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS
Lançamento de Editais de
Monitorias (disciplinas e
clínica)

Promoção de experiência
acadêmica Site da UCP Coordenação até 07/03/2022 Elaborar editais

com cronograma de
ação

Sem custo

Programas de monitorias em
disciplinas:
- Anatomia e Fisiologia
Veterinária I
- Anatomia e Fisiologia
Veterinária III
- Microbiologia Veterinária
- Farmacologia Veterinária e
Toxicologia
- Semiologia Veterinária
- Patologia Especial
Veterinária
- Terapêutica Veterinária
- Nutrição e Alimentação
Animal
- Clínica Médica e Cirúrgica
de Animais de Companhia I
- Clínica Médica e Cirúrgica
de Animais de Produção I

Auxiliar no estudo dos
conteúdos disciplinares

Salas de aulas após
aplicações de provas

Acadêmicos
indicados

pelos
professores

Durante as
semanas de provas

Conforme
calendário
acadêmico

Alunos estarão
disponíveis no

período pós prova
para orientar

estudos e explicar
conteúdo das

disciplinas

Sem custo
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- Biotecnologia da
Reprodução e Obstetrícia
Publicação do Edital de
Resultado de Monitoria
(disciplinas)

Divulgação de oportunidade
acadêmica Site da UCP Coordenação Até 21/03/2022

Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Publicação do Edital de
seleção para 1º etapa de
Avaliação Monitoria (clínica)
– Prova

Divulgação de oportunidade
acadêmica Site da UCP Coordenação Até 21/03/2022

Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Aplicação de provas de
Monitoria (clínica)

Promoção de experiência
acadêmica Sala de aula da UCP Colegiado Até 25/03/2022 Aplicação de prova Impressão das

provas
Publicação do Edital de
seleção para 2º etapa de
Avaliação Monitoria (clínica)
– Entrevista

Divulgação de oportunidade
acadêmica Site da UCP Coordenação

e Colegiado Até 28/03/2022

Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Publicação do Edital de
Resultado de Monitoria
(clínica)

Divulgação de oportunidade
acadêmica Site da UCP Coordenação 04/04/2022

Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Início de atividades da
Monitoria (clínica)

Promoção de experiência
acadêmica UCPVET Monitores 07/04/2022 Orientação das

atividades Sem custo

PROJETOS DE
EXTENSÃO PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Publicação do Edital
Realização de projeto de

extensão com turma do 9º
período no 1º semestre

Site da UCP Coordenação 22/01/2022
Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Avaliação e seleção de
Projetos de Extensão Escolha do melhor projeto NDE 05/02/2022

Recebimento dos
projetos e

apresentação do
projeto ao NDE
para avaliação

Sem custo

HORAS
COMPLEMENTARES PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? STATUS STATUS

Aprovar horas sociais para
alunos

Avaliar horas sociais
realizadas por acadêmicos,
como interação com a
sociedade e
desenvolvimento do
profissional humanista.

Coordenação de curso Coordenação Maio/2022

Avaliação dos
comprovantes
protocolados junto a
secretaria
acadêmica

Sem custo

Aprovar horas
complementares para
alunos

Avaliar horas
complementares realizadas
por acadêmicos, como

Coordenação de curso Coordenação
Maio/2022 Avaliação dos

comprovantes
protocolados junto a

Sem custo
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complementação dos
conteúdos previstos

secretaria
acadêmica

COORDENAÇÃO
ACADÊMICA PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Parecer de regularização
acadêmica

Estudo de reprovações e
desempenho dos
acadêmicos

Coordenação de curso Coordenação Fevereiro/2022
Julho/2022

Estudo de
reprovações e
indicação do
período a ser
cursado pelo
acadêmico

Impressão dos
pareceres

Parecer de desistência Caso acadêmicos desista do
curso, conhecer o motivo da
desistência.

Coordenação de curso Coordenação Março/2022 Elaborar Parecer
caso acadêmicos
desista do curso

Impressão dos
pareceres

Parecer de Trancamento Caso acadêmicos solicite
trancamento do curso,
conhecer o motivo do
trancamento

Coordenação de curso Coordenação Março/2022 Elaborar Parecer
caso acadêmicos
solicite trancamento
do curso

Impressão dos
pareceres

Avaliar solicitações de
justificativa de faltas

Avaliar motivos das faltas e
suas justificativas

Coordenação de curso Coordenação Abril/2022
Junho/2022

Avaliar justificativas
protocoladas na
secretaria
acadêmica

Sem custo

Elaboração de relatório de
atividades do curso

Balanço do desenvolvimento
do curso e atividades
realizadas

Coordenação de curso e
Colegiado

Coordenação Junho/2022 Organizar
atividades e
elaborar documento

Sem custo

Elaboração e publicação de
edital de projetos de
extensão

Realização de projeto de
extensão com turma do 9º
período no 2º semestre

Site da UCP Coordenação Até 06/06/2022 Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Desenvolver relatório com
perfil do ingresso

Conhecer o perfil do
ingresso integrante do curso.

Coordenação de curso Coordenação Março/2022 Aplicação de
questionário e
pesquisa dos dados
do Enem de cada
ingressante

Sem custo

Aprovar horas sociais para
alunos

Avaliar horas sociais
realizadas por acadêmicos,
como interação com a
sociedade e
desenvolvimento do
profissional humanista.

Coordenação de curso Coordenação Maio/2022

Avaliação dos
comprovantes
protocolados junto a
secretaria
acadêmica

Sem custo

Aprovar horas
complementares para
alunos

Avaliar horas
complementares realizadas
por acadêmicos, como

Coordenação de curso Coordenação
Maio/2022 Avaliação dos

comprovantes
protocolados junto a

Sem custo
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complementação dos
conteúdos previstos

secretaria
acadêmica

Firmar convênios

Buscar empresas e
propriedades parcerias que
possam oferecer
experiências profissionais e
desenvolvimento de
habilidades aos acadêmicos

Empresas e propriedades
da região central do
Paraná

Empresas de outras
regiões/ municípios /
estados / países

Coordenação

Contínuo Através de contato
prévio e indicação
de alunos.
Realização de
contrato com termo
de cooperação
entre instituições.

Sem custo

PROGRAMA DE
EXTENSÃO PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Participação no Programa
Ucp Verde

Programa da UCP para
realização de projetos

voltados ao meio ambiente

A depender do projeto a
ser realização

Coordenação
e professores
disponíveis

Contínuo Interação de
acadêmicos do

curso de Medicina
Veterinária na
temática do
programa

A depender da
atividade

Participação no Programa
Ucp Cultura e Arte

Programa da UCP para
realização de projetos

voltados a propagação da
cultura e arte

A depender do projeto a
ser realização

Coordenação
e professores
disponíveis

Contínuo Interação de
acadêmicos do

curso de Medicina
Veterinária na
temática do
programa

A depender da
atividade

Participação no Programa
Ucp Social

Programa da UCP para
realização de projetos

voltados ao atendimento as
comunidades e população

geral

A depender do projeto a
ser realização

Coordenação
e professores
disponíveis

Contínuo Interação de
acadêmicos do

curso de Medicina
Veterinária na
temática do
programa

A depender da
atividade

Participação na Radio –
Ligado na Ucp

Programa de rádio da UCP
para informar a população

sobre ações do curso

Rádio Pitanga Coordenação
e professores
disponíveis

para entrevista

Contínuo – as
segundas-feiras

14:30

Visita ao estúdio da
Rádio Pitanga

Sem custo

ESTÁGIOS PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS
Celebração de Convênios
de Estágio

Para realização de estágios
acadêmicos

UCP Coordenação Contínuo Digitação do
convênio

Impressão dos
documentos

Redação de Termo Aditivo
de estágio

Para realização de estágios
acadêmicos

UCP Coordenação Quando necessário Digitação do Termo
Aditivo

Impressão dos
documentos

Apresentação da
Regulamentação de Estágio
II – Práticas Hospitalares e
Bioética

Para realização de estágios
acadêmicos

Sala de ala Acadêmicos
do 6º e 7º
período

Março/2022 Apresentação oral
aos acadêmicos

Sem custo
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Divulgação das datas de
estágio dos acadêmicos em
Práticas Hospitalares e
Bioética

Para realização de estágios
acadêmicos

Site da UCP e salas de
aulas

Coordenação
de Curso e
Coordenação
do UCPVET

Fevereiro/2022 Elaborar e publicar
edital

Sem custo

Realização do Estágio II –
Práticas Hospitalares e
Bioética

Para realização de estágios
acadêmicos

Ucpvet Acadêmicos
do 6º e 7º
período

1º semestre 2022 Estágio acadêmico Sem custo

Protocolo de relatório de
atividade do Estágio II –
Práticas Hospitalares e
Bioética

Para oficializar de conclusão
do estágio

Secretaria Acadêmicos
do 6º e 7º
período

Até junho/2022 Protocolo na
secretaria
acadêmica

Sem custo

Apresentação da
Regulamentação de Estágio
III – Projetos Agropecuários,
Ecologia e Sustentabilidade
da produção

Para realização de estágios
acadêmicos

Sala de ala Acadêmicos
do 8º período

Março/2022 Apresentação oral
aos acadêmicos

Sem custo

Realização do Estágio III –
Projetos Agropecuários,
Ecologia e Sustentabilidade
da produção

Para realização de estágios
acadêmicos

Propriedades conviniadas Acadêmicos
do 8º período

1º semestre Estágio acadêmico Sem custo

Protocolo de relatório de
atividade do Estágio III –
Projetos Agropecuários,
Ecologia e Sustentabilidade
da produção

Para oficializar de conclusão
do estágio

Secretaria Acadêmicos
do 8º período

Até junho/2022 Protocolo na
secretaria
acadêmica

Sem custo

DIVULGAÇÃO DO CURSO PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS
Manutenção de Fanpage Divulgação do curso Internet Coordenação semanalmente Divulgação em

redes sociais
Sem custo

Palestras em escolas Trabalho social e divulgação
do curso

Escolas parceiras Coordenação Conforme
solicitações

Palestrar a convite
das escolas, sobre
temáticas
solicitadas.

Deslocamento

Visitas de escolas e colégios Trabalho social e divulgação
do curso

Escolas parceiras Colegiado Conforme
solicitações

Palestrar a convite
das escolas, sobre
temáticas
solicitadas.

Deslocamento

EVENTOS
INSTITUCIONAIS PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Avaliação institucional Autoavaliação UCP Alunos
Colegiado

Conforme
calendário
acadêmico

Link de acesso para
preenchimento
eletrônico

Sem custo
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Seminário acadêmico sobre
avaliação institucional

Autoavaliação UCP Alunos
Colegiado

Maio/2022 Link de acesso para
preenchimento
eletrônico

Sem custo

PARCERIA COM SENAR PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS
Geleia, doces de corte e
doces pastosos

Promoção de experiência
acadêmica
Comemoração do dia das
mães

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Casqueamento de Bovino
de Corte

Promoção de experiência
acadêmica

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Redeas Promoção de experiência
acadêmica
Comemoração do dia das
mães

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Adestramento e Doma
racional

Promoção de experiência
acadêmica
Comemoração do dia das
mães

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Avaliação de aprumos,
casqueamento e
ferrageamento equino

Promoção de experiência
acadêmica

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Boas práticas agropecuárias
na propriedade leiteira

Promoção de experiência
acadêmica
Comemoração do dia das
mães

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Avaliação da conformação
ideal de vacas leiteiras

Promoção de experiência
acadêmica
Comemoração do dia das
mães

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

Manejo e ordenha Promoção de experiência
acadêmica
Comemoração do dia das
mães

UCP e propriedades
conveniadas

Coordenação Conforme
disponibilidade do
Senar

Parceria com o
Sena e Sindicato
Rural de Pitanga

Sem custo

VIAGENS E VISITAS
TÉCNICAS PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS

Castrolanda Promoção de experiência
acadêmica – atividade
leiteira

Castro-PR Colegiado Junho/2022 Visita técnica para
todos os períodos.
Professor do
Colegiado

Deslocamento
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acompanhará a
turma.

Produshow Promoção de experiência
acadêmica – Agronegócio
local/regional

Pitanga-PR Colegiado Março/2022 Visita técnica para
todos os períodos.
Professor do
Colegiado
acompanhará a
turma.

Deslocamento

Zoológico de Curitiba Promoção de experiência
acadêmica – Atuação do
Médico Veterinário

Curitiba-PR Colegiado Março/2022 Visita técnica para
todos os períodos.
Professor do
Colegiado
acompanhará a
turma.

Deslocamento

Frigodasko Promoção de experiência
acadêmica – atividade
frigorífica

Pitanga-PR Colegiado Abril/2022 Visita técnica a
partir de proposta
de aula prática.
Professor da
disciplina de
Inspeção de
Produtos de Origem
Animal e professor
da disciplina de
Etologia e
Bem-estar animal
acompanhará a
turma.

Deslocamento

Rancho São Francisco Promoção de experiência
acadêmica – atuação do
médico veterinário

Palmital-PR Colegiado Maio/2022 Visita técnica a
partir de proposta
de aula prática.
Professor da
disciplina de
Etologia e Bem
Estar Animal
acompanhará a
turma.

Deslocamento

Centro de Treinamento
Galpão Crioulo

Promoção de experiência
acadêmica – equideocultura

Pitanga-PR Colegiado Maio/2022 Visita técnica a
partir de proposta
de aula prática.
Professor da
disciplina de Bem
Estar Animal

Deslocamento
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acompanhará a
turma.

AULAS PRÁTICAS PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS
Aulas práticas laboratoriais Desenvolver habilidades os

alunos quanto atividades
práticas

- Laboratórios de saúde
- Laboratórios de Química
- Anatomia dos Animais
domésticos
- Informática

Professores
com
disciplinas
com previsão
de execução
de aulas
práticas

De acordo com o
horário de aulas.
Deve ser agendada.

Aulas práticas
pré-elaboradas
(POP) e
pré-agendadas em
sistema
institucional, no site
da UCP

Custo do
material a
depender da
solicitação do
professor

Aulas práticas UCPVET Desenvolver habilidades os
alunos quanto atividades
práticas

-Clínica Veterinária de
Pequenos Animais

-Clínica Veterinária de
Grandes Animais

Professores
com
disciplinas
com previsão
de execução
de aulas
práticas

De acordo com o
horário de aulas.
Deve ser agendada

Aulas práticas
pré-elaboradas
(POP) e
pré-agendadas em
sistema
institucional, no site
da UCP

Custo do
material a
depender da
solicitação do
professor

Aulas práticas propriedades
conveniadas

Desenvolver habilidades os
alunos quanto atividades
práticas

-Propriedades
Conveniadas

Professores
com
disciplinas
com previsão
de execução
de aulas
práticas

De acordo com o
horário de aulas.
Deve ser agendada

Aulas práticas
pré-elaboradas
(POP) e
pré-agendadas em
sistema
institucional, no site
da UCP

Custo do
material a
depender da
solicitação do
professor e
transporte dos
acadêmicos da
UCP até
propriedade

UCPVET PORQUÊ? ONDE? QUEM? QUANDO? COMO? QUANTO? STATUS
Monitorias Promoção de experiência

acadêmica
UCPVET RT da Clínica

(João)
Conforme
calendário
acadêmico

Acompanhamento
acadêmico

Sem custo

Aulas práticas Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Professor
responsável
pela disciplina

semanalmente Agendamento do
espaço desejado e
indicação dos
matérias de
consumo

Custo variável

Acompanhamento de
consultas e procedimentos

Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET RT da Clínica,
(João)

semanalmente Acompanhamento
acadêmico

Custo variável

Projetos de castração Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET RT da Clínica
(João)

semanalmente Projeto apresentado
a Prefeitura de
Pitanga. Realização

Custo a ser
definido unto a
Prefeitura de
Pitanga
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das castrações na
UCPVET

Curso de Taxidermia Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Coordenação
(Bruna/Ludmila)

Fevereiro/2022 Curso desenvolvido
com a Força Verde
de taxidermis.

Aprox. R$20,00
por aluno

Curso de Introdução as
práticas hospitalares

Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Coordenação
(João)

Fevereiro/2022 Curso desenvolvido
com a Força Verde
de taxidermis.

Aprox. R$20,00
por aluno

Curso de Avaliação do
paciente equino

Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Coordenação
(Maria)

Fevereiro/2022 Curso desenvolvido
com a Força Verde
de taxidermis.

Aprox. R$20,00
por aluno

Coleta de material biológico
para vigilância sanitária

Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Professor
responsável
pelo projeto

quinzenalmente Coletas solicitadas
pela secretaria do
meio ambiente de
Pitanga.
Coletas realizadas
na UCPVET

Sem custo

Convênio com propriedades Propriedades parceiras para
práticas veterinárias

UCPVET Coordenação
(Bruna/Ludmil
a)

Quando necessário Coleta de cadastro
das propriedades e
digitação dos
convênios

Impressão dos
documentos

Oferta de disciplina em
contra turno

Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Coordenação
(Bruna/Ludmil
a)

indeterminado Avalição de
temáticas de
interesse
acadêmicos e
organização da
oferta das
disciplinas em
sábados letivos.

Custo do
professor
dependente da
carga horária da
disciplina

Publicação em revista
eletrônica

Divulgação de resultados em
meio científico

UCPVET Colegiado bimestral Incentivo aos
acadêmicos a
produção de artigos
científicos

Sem custo

Grupo de Estudo Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Colegiado indeterminado Incentivo ao
colegiado a
realização de
grupos de estudo
de temáticas
específicas.

Sem custo

Projeto Composteira Necessidade da UCPVET
em descarte de materiais

UCPVET Coordenação
(Bruna/Ludmil
a) e RT da
Clínica, (João)

Junho/2022 Produção de projeto
de construção de
composteira.

Construção das
baias de
compostagem
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Material de
carbono
(serragem)

Projeto de Avicultura Promoção de experiência
acadêmica

UCPVET Coordenação
(Bruna/Ludmil
a) e RT da
Clínica, (João)

Até Junho/2022 Produção de projeto
de construção de
setor de avicultura,
iniciando com
produção de
codornas

Construção do
espaço

Aquisição das
gaiolas e
animais

Aquisição da
ração

UCP na Comunidade Atividade de extensão social UCPVET Colegiado mensalmente Realização de
evento em diversas
comunidades para
atender a
população, tirar
dúvidas, apresentar
o curso, etc.

Deslocamento e
materiais
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