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Planejamento Estratégico do Curso de Medicina Veterinária do Setor 

Palotina no Interstício 2020/23 

 

 

MISSÃO 

 

O curso de Medicina Veterinária do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná tem por 

missão a formação de profissionais qualificados e de cidadãos capazes de promover saúde única 

no contexto em que estiverem. No curso o graduando terá a oportunidade de vivenciar ensino, 

pesquisa e extensão com profissionais qualificados, atualizados e engajados a atender demandas 

regionais, nacionais e internacionais pautadas no bem-estar animal, da sociedade e do meio-

ambiente. Assim, o curso visa capacitar os profissionais a atuar nas áreas de Sanidade Animal, 

Saúde Pública (One Health), Gestão e Administração de Recursos e Bens, Produção Animal, 

Higiene e Inspeção de Alimentos, Biotecnologia, Bem-estar Animal e Proteção do Meio 

Ambiente. 

 

DESAFIO ESTRATÉGICO 

 

Tornar o curso de Medicina Veterinária do Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná 

uma referência regional e nacional, com perspectiva internacional. Tanto devido à qualidade dos 

profissionais formados quanto pela sua situação geográfica próxima a fronteiras internacionais e 

pela facilidade de relações com Universidades e Centros de Pesquisa Internacionais a partir da 

globalização. 

 

VALORES 

 

A formação do Médico Veterinário graduado pelo Setor Palotina da Universidade Federal do 

Paraná tem por objetivos dotar o profissional de conhecimentos generalistas, humanistas, críticos 

e reflexivos, estando os mesmos capacitados técnica e cientificamente para intervirem nas áreas 

de sua obrigatória competência.  
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POLÍTICAS 

 

O Médico Veterinário graduado pelo Setor Palotina da Universidade Federal do Paraná aprenderá 

a respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional; interpretar sinais clínicos, 

exames laboratoriais e alterações morfofuncionais; identificar e classificar os fatores etiológicos, 

compreender e elucidar a patogenia, bem como, prevenir, controlar e erradicar as doenças que 

acometem os animais, especialmente as zoonoses; instituir diagnóstico, prognóstico, tratamento 

e medidas profiláticas, individuais e populacionais; elaborar, executar e gerenciar projetos 

agropecuários, ambientais e afins à profissão.; promover o planejamento e a administração de 

programas de saúde pública e animal. 
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DIRETRIZES 

 

METAS 

 

INDICADORES 

 

AÇÕES 

 

ACOMPANHAMENTO 

1. Ensino 1.1. Ampliar o espaço físico 

em 10% para 

laboratórios didáticos. 

1.2. Melhorar a atualizar a 

bibliografia de livros 

acadêmicos disponíveis 

na Biblioteca do Setor 

Palotina. 

 

1.3. Melhorar a 

infraestrutura e o 

material dos 

laboratórios de aulas 

práticas. 

 

 

1.4. Melhorar a 

infraestrutura do 

hospital veterinário 

para as aulas práticas. 

 - Implementar o novo 

Laboratório de Anatomia e de 

Patologia e implantar o de 

Biologia Molecular. 

 

- Investir e aumentar o acervo 

com a aquisição de novos e 

atuais exemplares de livros 

acadêmicos das mais diferentes 

áreas de atuação aos alunos. 

 

- Investir em equipamentos de 

laboratório existentes para as 

aulas práticas aos alunos. 

 

- Aumentar o número de 

atendimentos clínicos e 

cirúrgicos no Hospital 

Veterinário – Setor Palotina. 

A1. Fomentar recursos 

financeiros via Editais FDA 

(Fundo de Desenvolvimento 

Acadêmico) e PROGRAD 

(Pró-reitoria de Graduação). 

 

 

A2. Fomentar recursos através 

de agências de fomento. 

 

A1. e A2.: Professores do 

curso. 

2. Pesquisa 2.1. De 2020 a 2023 

aumentar o número de 

projetos de pesquisa 

afim de garantir a 

- Ampliar o número de projetos 

de pesquisa aprovados, assim 

como também o número de 

publicações em periódicos 

A1. Elaboração de projetos de 

pesquisa. 

A1 e A2: Professores 

credenciados à PRPPG. 
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inserção dos discentes, 

promovendo o 

desenvolvimento 

científico e tecnológico. 

especializados e em eventos 

científicos. 

A2. Submissão dos projetos às 

agências de fomento à 

pesquisa. 

A3. Execução dos projetos de 

pesquisa. 

A3.: Alunos e Professores 

credenciados à PRPPG. 

 

 

 

3. Extensão 3.1 Aumentar o número de 

projetos de extensão às 

comunidades externa à UFPR. 

 

3.2 Desenvolvimento técnico-

pedagógico em escolas e em 

propriedades rurais, com ênfase 

nas questões de saúde pública e 

posse responsável. 

 

- Atender os alunos da rede de 

ensino municipal da região de 

Palotina através dos projetos de 

extensão. 

 

- Visitar municípios na região de 

Palotina para atendimento de 

propriedades através dos 

projetos de extensão. 

A1. Fomentar recursos 

financeiros via editais FDA 

(Fundo de Desenvolvimento 

Acadêmico), PROEC (Pró-

reitoria de Extensão e Cultura) 

e via PROEXT (MEC). 

 

A2. Inserção dos acadêmicos 

em atividades ligadas aos 

projetos de extensão. 

A1. E A2.: Alunos e 

Professores credenciados à 

PROEC. 

4. Programa de 

Pós-Graduação 

Latu Sensu 

4.1 Aperfeiçoamento dos 

programas de especialização na 

Residência em Medicina 

Veterinária, implementado em 

2010. 

- Aumentar número de inscritos. 

 

- Aumentar o número de 

atendimentos clínico-cirúrgicos 

do Hospital Veterinário do Setor 

Palotina. 

A1. Divulgação do Programa 

em diversas mídias e em 

portais de comunicação da 

UFPR e demais instituições. 

 

A2. Divulgação dos serviços 

médicos veterinários 

disponíveis à comunidade 

externa de Palotina e 

municípios próximos em 

A1. e A2 : Alunos e 

Professores credenciados 

ao Programa de 

Especialização em 

Residência em Medicina 

Veterinária. 
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diversas mídias e em portais de 

comunicação. 

5. Programa de 

Pós- Graduação 

Stricto Sensu 

5.1 Ampliação do Programa 

nível Mestrado em Ciência 

Animal, implementado em 

2012. 

 

5.2. Ampliação do programa de 

Doutorado em Ciência Animal, 

implementado em 2018. 

- Aumentar o número de 

inscritos, no número de 

orientandos por orientador e no 

número de Dissertações 

defendidas dentro do prazo 

estabelecido. 

 

- Aumentar o número de 

inscritos e o número de Teses 

defendidas dentro do prazo 

estabelecido. 

 

A1. Divulgação do Programa 

nível Mestrado e Doutorado 

em diversas mídias e em 

portais de comunicação da 

UFPR e demais instituições. 

A2. Matrícula de novos alunos 

no Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 

A3. Estimular a execução dos 

projetos de Mestrado 

antecipadamente para a 

conclusão efetiva. 

A4. Estimular a execução dos 

projetos de Doutorado 

antecipadamente para a 

conclusão efetiva. 

A1 à A4.: Alunos e 

Professores credenciados 

ao Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu 
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