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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Clínica Médica de Ruminantes  Código: DCV 002

 Natureza: 

 (  X  ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: 

Patologia Especial
(DCV011)

Semiologia Veterinária
(DCV008)

 Co-requisito:  Modalidade: (     ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em EAD:
_______

 CH Total:
60

 CH
Semanal:

6 

 

Padrão
(PD): 30

 

Laboratório
(LB): 30

Campo
(CP): 

Estágio
(ES): 

 

Orientada
(OR): 

Prática
Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica
(EFP): 

Extensão
(EXT): 

Prática Como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-EXT-PCC)

*indicar a carga horária que será à distância.

EMENTA 

    Estudo das principais afecções que acometem os ruminantes e avaliação da sanidade individual e de rebanho.

                                                                                                              PROGRAMA

Comportamento de ruminantes, escores para avaliação do indivíduo e do rebanho, estresse térmico, diagnóstico e tratamento das principais
afecções dos sistemas cardiovascular, respiratório, digestório, musculoesquelético, urogenital, da glândula mamária e distúrbios metabólicos.

OBJETIVO GERAL

O aluno deverá ser capaz de examinar um ruminante, adotando ou orientando uma técnica de contenção adequada e de praticar o exame
físico e perceber as alterações do paciente.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

O aluno deverá ser capaz de desenvolver raciocínio clínico, diagnóstico e condutas terapêuticas nas afecções de ruminantes.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
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A disciplina será totalmente desenvolvida via AVA (ambiente virtual de aprendizagem) na plataforma da UFPR Virtual. Serão produzidas vídeo-
aulas que serão disponibilizadas nesta plataforma, juntamente com fóruns de debate e questionários sobre as aulas, além de material
complementar vídeos, textos e artigos.

 Diariamente, o professor estará disponível para responder a email dos alunos com dúvidas individuais ou através dos fóruns de discussão na
referida plataforma. A disciplina será organizada em atividades totais de 06 horas semanais, com um total de dez semanas, divididas em dez
módulos. 

Material didático específico: O material didático disponibilizado na plataforma será produzido pelo professor responsável pela disciplina por
meio de aulas gravadas, além de compartilhamento de links de outros vídeos de youtube ou Instagran que possam agregar o conteúdo. Na
plataforma serão acrescidos questionários e atividades no fórum de discussão ao final de cada aula, para avaliação do rendimento e
entendimento do aluno naquele conteúdo, além de textos, artigos e atividades no fórum, que também servirá para compor a nota e frequência
do aluno. Também, quando pertinente, serão compartilhados links para acesso de capítulos de livros nem https://minhabiblioteca.ufpr.br

O controle de frequência das atividades será realizado pela execução de atividades como questionários e trabalhos solicitados pelas
professoras para serem desenvolvidos de forma assíncrona pelos alunos, relacionados às video-aulas, material complementar de leitura e
discussão de casos clínicos. A não realização e envio da atividade solicitada correspondente será convertida em faltas relativas às horas
estimadas para a execução da atividade.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

No primeiro dia de aula será apresentada a forma de avaliação que será assim realizada:

Frequência de acesso à plataforma AVA UFPR Virtual e participação nos fóruns de discussão, postagens e realização dos
questionários.
Provas: duas (2) assíncronas sendo as datas, horários e conteúdos expostos aos alunos não primeiro dia de início da disciplina, sem
diferença de pesos, referente aos três primeiros e três últimos módulos da disciplina final de cada 3 módulos. Estas provas serão 
individuais e elaboradas no item de banco de questões da plataforma UFPR Virtual e serão aplicadas nos dias 31 de maio e 09 de
julho de 2021, divulgada aos alunos e tempo limite de 90 minutos para sua realização após o acesso de cada aluno. As provas serão
elaboradas com questões variadas, incluindo múltipla escolha a dissertativas. 
A nota semestral será a soma das duas provas, que corresponderão a 50% do peso da nota e das demais atividades (postagens,
fóruns, questionários) que, somadas, terão peso de 50%.
Exame Final: aos alunos que não atingirem a média 70, deverão realizar o exame final de forma síncrona, em horário a combinar com a
professora da disciplina em data primeiramente prevista para 18 de agosto de 2021.
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Documento assinado eletronicamente por GEANE MACIEL PAGLIOSA, PROFESSOR DO
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