
  

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
SETOR DE PALOTINA

Coordenação do Curso de ou Departamento de Ciências Veterinárias

 

 

                           

                                                                                                             

                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Clínica Médica de Ruminantes  Código: DCV002

 Natureza: 

 (  X ) Obrigatória         

 (     ) Optativa

   ( X ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito: 

Patologia Especial
(DCV011)

Semiologia Veterinária
(DCV008)

 Co-requisito:  Modalidade: (   X  ) Totalmente Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     )
Parcialmente EAD: _______ *CH 

 CH Total: 60

 CH Semanal: 4

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 

 

Atividade
Curricular de
Extensão (ACE):

 

Padrão (PD):
30

 

Laboratório
(LB): 30 Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

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 

 Semana 1 (01 e 02/02/2022): 

  - Aula  1 (02/02/2022): Comportamento de ruminantes e aplicação na avaliação e promoção da  saúde

  - Aula prática e/ou estudo de caso (01/02/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

 Semana 2 (08 e 09/02/2022): 

 - Aula 2 (09/02/2022): Medicina de Rebanho

 - Aula prática e/ou estudo de caso (08/02/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.
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 Semana 3 (15 e 16/02/2022):

 - Aula 3 (16/02/2022): Ambiência e estresse térmico 

 - Aula prática e/ou estudo de caso (15/02/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

 Semana 4 (22 e 23/02/2022):

 - Aula 4 (23/02/2022): Doenças metabólicas parte I: cetose 

 - Aula prática e/ou estudo de caso (22/02/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

     (Dias 02 e 03/03 provável Carnaval e recesso)

 Semana 5 (08 e 09/02/2022):

- Aula 5  (09/03/22): Doenças metabólicas parte II: hipocalcemia 

 - Aula prática e/ou estudo de caso (08/03/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 6 (15 e 16/03/2022):

- 1a Avaliação (1a Prova) 16/03/2022

- Aula prática e/ou estudo de caso (15/03/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 7 (22 e 23/03/2022):

 - Aula 6  (23/03/22): Acidose lática ruminal

 - Aula prática e/ou estudo de caso (22/03/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 8 (29 e 30/03/2022):

 - Aula 7 (30/03/22): Afecções do sistema cardiovascular

 - Aula prática e/ou estudo de caso (29/03/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 9 (05 e 06/04/2022):

 - Aula 8 (04/04/2022): Afecções do sistema respiratório

 - Aula prática e/ou estudo de caso (05/04/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 10 (12 e 13/04/2022):

 - Aula 9 (13/04/2022): Afecções dos pré-estômagos

 - Aula prática e/ou estudo de caso (12/04/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 11 (19 e 20/04/2022):

 - Aula 10 (20/04/2022): Mastite

 - Aula prática e/ou estudo de caso (19/04/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

- Atividade complementar: Afecções do sistema tegumentar (material em vídeo e tarefa a ser entregue até o dia 03/04/2021)
contemplando carga horária aproximada de 4 horas.

Semana 12 (26 e 27/04/2022):

 - Aula 11 (27/04/2022): Podologia

 - Aula prática e/ou estudo de caso (26/04/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

Semana 13 (03 e 04/05/2022):

 -  - 2a Avaliação (2a Prova): 04/05/2022

 - Aula prática e/ou estudo de caso (03/05/2022): terças-feiras das 7:30 às 9:00 e das 9:30 às 11:00,  para as turmas P1 e P2.

 

 

 

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

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será parcialmente desenvolvida de forma presencial, com teóricas expositivas com o uso de quadro e recursos audiovisuais. As
práticas ocorrerão no Setor de Grandes Animais do Hospital Veterinário Setor Palotina. O controle de frequência será feito por chamada oral,
no início das aulas. Para complementação da carga horária da disciplina, será realizada uma atividade via AVA (ambiente virtual de
aprendizagem) na plataforma da UFPR Virtual, especificada no cronograma da disciplina, que contempla carga horária total de 4 horas.

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

Provas: duas (2)  sendo as datas, horários e conteúdos expostos aos alunos não primeiro dia de início da disciplina, sem diferença de
pesos 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 assíncrona, segundo o calendário
acadêmico 2-2021.
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Documento assinado eletronicamente por GEANE MACIEL PAGLIOSA, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 02/12/2021, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por FABIOLA BONO FUKUSHIMA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS VETERINARIAS - SP, em 02/12/2021, às 15:23,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4084764 e
o código CRC 9D292E0F.
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