
Medicina 
Veterinária



A PROFISSÃO
O Médico Veterinário atua pela 

saúde e pelo bem-estar dos 

animais, dos seres humanos  

e pela sustentabilidade do 

meio ambiente.

O CURSO
Preparamos os estudantes para o mercado competitivo, 

estimulando o raciocínio clínico com senso crítico e 

responsabilidade. Durante o curso, o acadêmico aprenderá 

a gerir a produção e a comercialização de alimentos, rações, 

vitaminas, vacinas e medicamentos para animais; aprenderá 

sobre produção e reprodução animal, inspeção e tecnologia 

de produtos de origem animal e biotecnologia aplicada, 

além de desenvolver ações de saúde pública (saúde única).

E, ainda, com a disciplina de Gestão,  

Marketing e empreendedorismo o aluno é inserido 

rapidamente no mercado de trabalho.

Habilitação: Médico(a) Veterinário(a)

Turno: Integral/ Noturno Duração: 10 semestres



O MERCADO  
DE TRABALHO

= Clínicas e hospitais veterinários, hipódromos, 

hípicas, aeroportos, propriedades rurais, zoológicos, 

aquários, criatórios, laboratórios e indústrias  

de alimentos, cooperativas agrícolas e órgãos 

públicos responsáveis pelo controle da  

saúde animal, humana e do meio ambiente.

= Outras oportunidades em destaque são 

encontradas no agronegócio, na indústria 

e comércio de produtos de origem animal, 

medicamentos e produtos veterinários,  

além de docência e peritos criminais.



INFRAESTRUTURA
= Laboratórios de Anatomia

= Laboratório de Química Bioquímica e Biofísica

= Laboratório de Histopatologia/Técnicas histológicas

= Laboratório de Microbiologia/Imunologia

= Laboratório de Fisiologia/Farmacologia

= Laboratório de Patologia Clínica/Parasitologia

= Laboratório de Tecnologia e Inspeção de P.O.A

= Laboratório de Fisiopatologia da Reprodução

= Sala de Necropsia

= Hospital Veterinário, canil e biotério

= Instalações Zootécnicas

= Fazenda Experimental



PORQUE SOMOS 
DIFERENTES

= Incentivo à pesquisa: destaque no cenário nacional e 

internacional pelas pesquisas envolvendo a Leishmaniose Visceral 

e, desde cedo, os alunos têm contato com trabalhos científicos

= A faculdade é pioneira nas pesquisas envolvendo  

a doença: primeira a testar a vacina preventiva, em trabalhos  

com coleiras preventivas e desenvolvimento da única medicação 

liberada pelo Ministério da Saúde para o tratamento dos animais.  

E continuamos em busca de novos fármacos.

= Durante o ano letivo, temos diversas palestras,  

Semana Acadêmica (SECIVET), Grupos de Estudo (GEAC,  

GERUM, GEEQUI), Simpósio de Farmacologia, Mictec (Mostra de 

Iniciação Científica) dentre outras atividades extracurriculares.

= Disciplinas de Fisioterapia e Gestão,  

Marketing e Empreendedorismo.



HOSPITAL 
vETERINáRIO 
= Hospital Veterinário, com mais 

de 12000 m2 oferecendo todas as 

especialidades veterinárias, onde 

são atendidos pequenos e grandes 

animais, além de animais silvestres

= São 8 consultórios, 2 salas 

cirúrgicas (1 para grandes 

animais e 1 para pequenos 

animais), laboratório clínico, 

sala de quimioterapia, sala para 

diagnóstico por imagem,  

centro de fisioterapia,  

acupuntura, e baias para 

internação de grandes animais.

= Aulas práticas  

na fazenda escola



COORDENAÇÃO
Fábio dos Santos Nogueira 

Mestre e Doutor em Clínica Médica  

de Pequenos animais pela UNESP Botucatu

Experiência na área, com ênfase em Clínica 

Veterinária, atuando principalmente no atendimento 

clínico e imunoprofilaxia de animais com leishmaniose 

visceral em áreas endêmicas e Oftalmologia. 

PROFESSORES 
DESTAQUE
com diversas publicações  

nacionais e internacionais

Prof. Dr. Fábio dos Santos Nogueira 

Prof. Dr. Julio Cesar Pereira Spada 

Prof. Dr. William Marinho Dourado Coelho
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