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…



Email da Coordenação do Curso de 

Medicina Veterinária UFPR-Palotina

coordvetpalotina@gmail.com



GRUPOS DE ESTUDOS



• GEAC – Grupo de Estudos de Anestesiologia e
Cirurgia

• GEMAS - Grupo de Estudos de Medicina em Animais
Silvestres

• GEPAC - Grupo de Estudos em Patologia Clínica
Veterinária

• EPIDEMIAH - Associação de Epidemiologia e
Moléstias Infecciosas dos Animais e do Homem

• IMAGEMVET – Grupo de Estudos em Diagnóstico
por Imagem em Medicina Veterinária

• MEDPET – Grupo de Estudos em Pequenos Animais



• MEGA - Grupo de Estudos em Medicina de Grandes
Animais

• PATÓGES – Grupo de Estudo em Patologia Animal

• PENA - Grupo de Estudos em Produção e Nutrição
Avícola

• PROALIM - Grupo de Estudos Inspeção,
Processamento e Inocuidade dos Alimentos

• PROSSUI - Grupo de Estudos em Suinocultura

• VIREMIA – Grupo de Estudos em Virologia e
Moléstias infecciosas dos Animais



ATIVIDADES FORMATIVAS NA 

UFPR



Atividades Formativas

• Precisa ser cumprido 540 horas em pelo menos 3 
grupos distintos destes:
▫ Disciplinas eletivas
▫ Estágios não obrigatórios
▫ Membro de comissão, representação acadêmica, e 

outras
▫ Eventos acadêmicos científicos (congressos, seminários, 

simpósios....)
▫ PVA
▫ PID/PIM
▫ IC
▫ Projeto de extensão



• Em diversas áreas: Hospital Veterinário, Laboratórios... 
dentro da UFPR ! 

• Sempre voluntária



• Alunos auxiliam os professores nas disciplinas: 
aulas práticas, dúvidas, auxílio para realização de 
exercícios, etc. 

• Pode ser voluntária ou com bolsa (R$)



• Envolvimento em projetos de pesquisas – por 1 ano! 
Redações de relatório parcial e final ! Apresentação 
obrigatório do resumo de todo o projeto ao término 
da iniciação em outubro à uma banca no EVINCI

• Pode ser voluntária ou com bolsa (R$) 

Iniciação Científica (IC)



• Projetos que têm por objetivo o auxílio à comunidade, 
seja através de palestras ou outros tipos de serviços. 

• Pode ser voluntária ou com bolsa

Projetos de Extensão



RESOLUÇÃO 37/97 - CEPE 



Resolução 37/97 - CEPE 



Quanto de carga horária preciso 

cumprir para me formar???

• Todas as disciplinas obrigatórias

• 240 h de disciplinas optativas

• 540 h de atividades formativas (PVA, PID, IC, 
Extensão, Estágios voluntários...)

• 440 h de estágio obrigatório (curricular-10ºperíodo)



Qual a média para passar ???

• Para ser aprovado direto a média tem que estar entre 
70 e 100.  

• Se a média for de 40 a 69 o aluno está em exame 
final

• Se a média for menor que 40 é reprovação direto por 
nota, não se faz exame final



Fiquei de exame final ....



Divulgação das Notas pelos Docentes!! 



Qual a frequência mínima das disciplinas?

• O aluno deverá cumprir no mínimo 75% de 
frequência para não reprovar por falta

• Ex: Disciplina de 30 horas (2 horas/semana) o 
máximo são 7 horas de falta  se faltar 4 dias de aula 
(8 horas) reprova por falta.

• O aluno pode assistir as aulas e realizar as provas 
(exceto exame final) mesmo reprovado por falta!!



Existe abono de faltas ???

Não haverá abono de faltas, qualquer 
que tenha sido a razão da ausência 
(Artigo 80 da Res. 37/97-CEPE).



Se eu faltar em uma avaliação posso 

fazer a segunda chamada em outro dia 

e horário???

• Exceto no exame final, o aluno pode sim requisitar 
a segunda chamada  Secretária de Graduação 

• Artigo 160º - Seção V 



• O aluno deverá requerer a segunda chamada no
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da
data da realização da avaliação do rendimento
escolar, apresentando a documentação
comprobatória correspondente.



Existe segunda chamada do exame 

final ou uma avaliação de recuperação 

do exame final ?

• Não.

• Caso o aluno falte ou não alcance o mínimo exigido 
no exame final, ele está reprovado na disciplina.



O que é aproveitamento de conhecimento??

• Poderá ser solicitado quando o aluno reprovar 
somente por nota, com frequência igual ou superior 
a 75%.

• O aluno poderá solicitar no máximo 2 exames de 
aproveitamento de conhecimento por período 
acadêmico 

- Só uma vez por disciplina.



• No final do semestre será marcado a data, horário, 
local, conteúdo pelo docente – se tirar nota igual ou 
superior a 50 está aprovado.



Existe equivalência de disciplina???

• Sim, quando cursada em outra instituição ou dentro 
da própria UFPR mas de outro Curso

• O processo será analisado pelo colegiado do curso, 
ouvidos, quando necessário, os departamentos 
envolvidos.



É possível realizar o trancamento do curso??

• Poderá ser solicitado por 1 ou 2 semestres
consecutivos, cabendo ao Departamento de Assuntos
Acadêmicos (DAA) julgar conforme as justificativas
dadas pelos alunos.

• Artigo 61 da Res. 37/97 e Res. 32/01 - CEPE


