
 

 

 

Curso: MEDICINA VETERINÁRIA 
 
 

Graduação: BACHARELADO 
  
 

Regime: SERIADO ANUAL - INTEGRAL 
 

 
Duração: 5 (CINCO) ANOS LETIVOS 
 
 

Integralização: A) TEMPO TOTAL - MÍNIMO  = 05 (CINCO) ANOS LETIVOS 
                                                                        - MÁXIMO = 08 (OITO) ANOS LETIVOS 
 

 B) TEMPO ÚTIL (Carga Horária) = 4.800 H/AULA 
 

CURRÍCULO PLENO/ 2013 
 

 
1.ª SÉRIE  

 
   CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE       

DE OFERTA 

99-7570-04 BIOLOGIA CELULAR, HISTOLOGIA E 
EMBRIOLOGIA      80 80 160  

99-7706-01 BIOESTATÍSTICA 40 0 040 2.º Semestre 
99-8305-04 BIOQUÍMICA GERAL, FISIOLÓGICA E BIOFÍSICA 80 80 160  

99-8845-02 BASES DAS CIÊNCIAS HUMANAS E 
PSICOLÓGICAS    80 0 080  

99-9518-01 INFORMÁTICA 0 40 040 2.º Semestre 
99-9519-01 LÍNGUA PORTUGUESA  40 0 040 1.º Semestre 
99-9520-03 ANATOMIA VETERINÁRIA 40 80 120  

99-9521-01 CIÊNCIAS DO AMBIENTE E BEM-ESTAR ANIMAL 40 0 040 1.º Semestre  
 

99-9522-02 PRÁTICAS HOSPITALARES 40    40 080  
(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  

Carga Horária / Total Anual 520 320 840  
 

 
2.ª SÉRIE  

 
CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE       

DE OFERTA 
99-7567-01 METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO 40 0 040 1.º Semestre 
99-8307-03 FISIOLOGIA GERAL E VETERINÁRIA 80 40 120  

99-8308-03 MICROBIOLOGIA E IMUNOLOGIA 
VETERINÁRIA 80 40 120  

99-8309-03 PARASITOLOGIA VETERINÁRIA 80 40 120  

99-8311-03 FARMACOLOGIA E TERAPÊUTICA 
VETERINÁRIA 80 40 120  

99-8313-03 SEMIOLOGIA E PATOLOGIA CLÍNICA 80 40 120  
99-8316-02 FORRAGICULTURA E PLANTAS TÓXICAS 80 0 080  
99-9523-03 PATOLOGIA GERAL VETERINÁRIA 40 80 120  
99-9524-02 ANATOMIA TOPOGRÁFICA VETERINÁRIA 40 40 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga Horária / Total Anual  680 320 1000  

 
 

 
 

MATRIZ CURRICULAR 



3.ª SÉRIE  
 

CÓDIGO DISCIPLINAS  TEOR PRAT CHA MODALIDADE       
DE OFERTA 

99-7905-04 FISIOPATOLOGIA DA REPRODUÇÃO ANIMAL 80 80 160  
99-7906-03 NUTRIÇÃO E ALIMENTAÇÃO ANIMAL 80 40 120  
99-7910-04 TÉCNICAS CIRÚRGICAS E ANESTESIOLOGIA 80 80 160  
99-7912-02 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM VETERINÁRIA 40 40 080  

99-8314-03 DOENÇAS INFECCIOSAS DOS ANIMAIS 
DOMÉSTICOS 80 40 120  

99-8317-04 CLÍNICA MÉDICA DE PEQUENOS ANIMAIS 80 80 160  
99-9525-02 DOENÇAS PARASITÁRIAS 40 40 080  
99-9526-02 PATOLOGIA ESPECIAL VETERINÁRIA 40 40 080  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga Horária / Total Anual 600 440    1040  

 

 
4.ª SÉRIE  

 
 

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE       
DE OFERTA 

99-8318-04 CLÍNICA MÉDICA DE GRANDES ANIMAIS 80 80 160  
99-8320-02 OBSTETRÍCIA VETERINÁRIA 40 40 080  

99-8322-03 TECNOLOGIA DE PRODUTOS DE ORIGEM 
ANIMAL 40 40 080  

99-8323-02 INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL 40 40 080  
99-8324-02 SUINOCULTURA  40 40 080  
99-8327-03 BOVINOCULTURA DE CORTE E DE LEITE 80 40 120  

99-9527-02 GENÉTICA MOLECULAR E MELHORAMENTO 
GENÉTICO ANIMAL   80 0 080  

99-9528-03 CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA I 80 40 120  
99-9529-02 EPIDEMIOLOGIA E SAÚDE PÚBLICA 40 40 080  
99-9530-03 AVICULTURA 80 40 120  

(**) ATIVIDADES COMPLEMENTARES 80 0 080  
Carga Horária / Total Anual 680 400 1080  

 

 
5.ª SÉRIE   

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE       
DE OFERTA 

99-9531-01 DEONTOLOGIA VETERINÁRIA E ÉTICA 
PROFISSIONAL 20 0 020 1.º Semestre 

99-9532-01 ODONTOLOGIA E OFTALMOLOGIA 
VETERINÁRIA 20 20 040 1.º Semestre 

99-9533-01 ECONOMIA, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA  RURAL 20 0 020 1.º Semestre 

99-9534-01 OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA  20 0 020 1.º Semestre 
99-9536-01 TOXICOLOGIA VETERINÁRIA 20 0 020 1.º Semestre 
99-9537-01 CLÍNICA CIRÚRGICA VETERINÁRIA II 20 20 040 1.º Semestre 
99-9565-02 DIVERSIDADE CULTURAL E CIDADANIA 40 0 040  
99-9570-02 MEDICINA DE ANIMAIS SELVAGENS 20 20 040 1.º Semestre 
99-9571-02 BIOTÉCNICAS DA REPRODUÇÃO ANIMAL 20 20 040 1.º Semestre 

99-7893-24 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM MEDICINA 
VETERINÁRIA 0 480 480 2.º Semestre 

99-9000-02 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 80 0 080  
Carga Horária / Total Anual  280 560 840  

 

 
 
 



 (***)     DISCIPLINAS EM REGIME DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – DREC 
 

 

CÓDIGO DISCIPLINAS TEOR PRAT CHA MODALIDADE       
DE OFERTA 

99-8959-01 LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  40 0 040 Optativa 
99-9345-01 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 40 0 040 Optativa 
99-9346-01 ECOLOGIA E BIODIVERSIDADE 40 0 040 Optativa 
99-9349-01 TECNOLOGIA E SOCIEDADE 40 0 040 Optativa 
99-9372-01 DIVERSIDADES ETNICO - RACIAIS 40 0 040 Optativa 
 
 

R E S U M O HORAS HORAS/AULA 
CONTEÚDOS CURRICULARES           3.266                3.920 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO                                                    (**)     400                  480 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES (**)     267                  320 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (**)     067                  080 
CARGA HORÁRIA TOTAL                                                     (*)     4.000 (***)     4.800 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
(*)    A carga horária total do curso, estabelecida em horas, é convertida em h/a de 50 

minutos. 
 

(**) A(s) carga(s) horária(s) destinada(s) ao(s) Estágio(s) Supervisionado(s), à(s) 
Atividade(s) Complementar(es) e ao Trabalho de Curso será(ão) cumprida(s) fora 
do horário de aula previsto para o funcionamento do curso mediante regulamento 
próprio aprovado e divulgado pelo Colegiado do Curso. 

 

(***) A carga horária total do curso poderá ser acrescida por até 03 (três) disciplinas 
optativas cursadas como Disciplinas de Enriquecimento Curricular - DREC, 
inclusive a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, atendendo as 
disposições do Decreto n.º 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que determina em 
seu capítulo II a inclusão  de libras como disciplina curricular optativa para os 
Cursos de Graduação - Bacharelado. Os alunos poderão cursá-la nos cursos de 
Licenciatura da UNIPAR que já a oferecem. 

 
EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

 

1.ª Série 

Disciplina: Biologia Celular, Histologia e Embriologia 

Ementa: 

Biologia celular, Histologia, Embriologia Geral. Morfologia e Fisiologia Geral da 
Célula; Citoplasma, Orgânulos Citoplasmáticos e Núcleo. Noções básicas sobre os 
quatro tecidos animais (Epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso). Organização 
microscópica e histofisiológica dos órgãos e sistemas dos animais domésticos: Sistema 
tegumentar, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema 
urinário, sistema reprodutivo (masculino e feminino). Generalidades sobre formação de 
gametas, tipos de gametas, Fecundação e segmentação nos animais. Formação e 
primeiras diferenciações dos folhetos embrionários, anexos embrionários. 

 

 



 
Disciplina: Bioestatística 
 

Ementa: 

Estudo da estatística descritiva, inferencial e modelagem aplicada à Medicina 
Veterinária. Estudo de dados numéricos que estejam relacionados com questões sócio 
ambientais. 

 

Disciplina: Bioquímica Geral, Fisiológica e Biofísica 

Ementa: 

Estudos dos componentes moleculares das células, estruturas, funções, e suas inter-
relações metabólicas. Estudos dos princípios de biofísica, relacionados com os aspectos 
mais importantes do mecanismo celular. Estudos dos componentes moleculares das 
células, estruturas, função e suas interrelações metabólicas, inseridos dentro do 
conhecimento fisiológico. Estudo das principais interações bioquímicas no meio 
ambiente tanto naturais, quanto produzidas pelo homem. Ciclos de manutenção da vida 
no planeta. 

 

Disciplina: Bases das Ciências Humanas e Psicológicas 

Ementa: 

Fundamentos e objetivos das ciências humanas e da psicologia com vistas ao exercício 
profissional contemplando os relacionamentos interpessoais, o estudo da personalidade 
e suas dinâmicas, bem como o atendimento aos diferentes tipos de público fortalecendo 
a cidadania, igualdade e respeito ao ser humano e toda forma animal. 

 

Disciplina: Informática 

Ementa: 

A presente disciplina se justifica como componente curricular no curso de Medicina 
Veterinária por introduzir ao futuro profissional da área, os principais sistemas 
operacionais e aplicativos da área de informática, de tal forma a auxiliá-los na 
elaboração de relatórios, planilhas e banco de dados. Destino adequado e reciclagem de 
eletroeletrônicos. 

 

Disciplina: Língua Portuguesa 

Ementa: 

Técnicas de estudo e memorização. Interpretação de textos. Redação. Metodologia de 
seminários. Discussão de trabalhos científicos relacionados à Medicina Veterinária com 
especial atenção à dimensão socioambiental. 

 

Disciplina: Anatomia Veterinária 

Ementa: 



Princípios gerais de anatomia comparada veterinária; osteologia geral; artrologia geral; 
miologia geral; angiologia geral; tegumento comum; sistema nervoso; cavidades 
corporais e membranas serosas; aparelho respiratório; aparelho digestório; aparelho 
urogenital. Estudo de procedimentos de descarte de resíduos de laboratório. 

 

Disciplina: Ciências do Ambiente e Bem-Estar Animal 

Ementa: 

Ciências do Ambiente: Ecologia, energia nos sistemas ecológicos, ciclos 
biogeoquímicos, tipos de interação entre espécies. 
 

Bem-Estar Animal: Introdução ao Bem-Estar Animal; Interação Homem-Animal; 
Bem-Estar de diferentes categorias de animais; Principais problemas ambientais da 
biosfera. 

 

Disciplina: Práticas Hospitalares 

Ementa: 

Noções básicas sobre estrutura e equipamentos hospitalares, contaminação, assepsia e 
antissepsia. Técnicas de contenção física e químicas. Técnicas de administração de 
drogas enterais e parenterais. Fluidoterapia, colheita e remessa de material para exames 
complementares. Internação, acompanhamento e alta médica. Biossegurança em 
ambientes hospitalares e destinação dos resíduos sólidos de saúde e suas implicações 
com meio ambiente. 

 

2.ª Série 

Disciplina: Metodologia do Trabalho Científico 

Ementa: 

Leitura. Análise de textos. Tipos de pesquisa. Métodos científicos: métodos de 
abordagem e métodos de procedimento. Técnicas de pesquisa. Fases da pesquisa 
bibliográfica. Trabalhos científicos relacionados à Medicina Veterinária com especial 
atenção à dimensão sócio ambiental. Relatórios. 

 

Disciplina: Fisiologia Geral e Veterinária 

Ementa: 

Fisiologia da célula, dos sistemas neuromuscular, cardiovascular, renal, respiratório, 
digestório, endócrino e reprodutivo. Estudo sobre adaptações funcionais dos 
organismos, diante das frequentes e distintas condições ambientais, efeitos gradativos 
ou desastres ambientais, causando alterações sobre a biodiversidade.  

 

Disciplina: Microbiologia e Imunologia Veterinária 

Ementa: 

Micro-organismos (bactérias, fungos e vírus), aspectos morfológicos, estruturais e 
funcionais. Estudo de fatores sócio ambientais, de produção e étnicos relacionados ao 



aparecimento de micro-organismos patogênicos nos animais domésticos e homem. 
Imunologia: desenvolvimento da resposta imunológica dos animais domésticos. 

 

Disciplina: Parasitologia Veterinária 

Ementa: 

Estudo dos parasitos, quanto à sua biologia (hospedeiro, local de ação), morfologia e 
ciclo biológico. Estudo de fatores sócio ambientais, de produção e étnicos relacionados 
ao aparecimento de parasitas de animais domésticos e homem. 

 

Disciplina: Farmacologia e Terapêutica Veterinária 

Ementa: 

Introdução à farmacologia. Farmacocinética. Farmacodinâmica. Toxicologia dos 
medicamentos. Uso dos medicamentos na veterinária. Resíduos de medicamentos em 
produtos de origem animal. 

 

Disciplina: Semiologia e Patologia Clínica 

Ementa: 

Avaliações por meio de anamnese e exame físico de todos os sistemas no que tange à 
semiologia. Obtenção de material e avaliação dos resultados, no que se refere à 
patologia clínica. Orientação geral de biossegurança e descarte de resíduos, 
procedimentos de laboratório. 

 

Disciplina: Forragicultura e Plantas Tóxicas 

Ementa: 

Solo. Topografia. Clima. Fertilidade do solo. Formação de pastagem. Sistema 
ecológico. Sementes de forrageiras (Outros métodos de propagação de forrageiras). 
Forrageiras. Gramíneas. Leguminosas. Principais pragas e doenças das pastagens e seu 
combate. Plantas tóxicas. Silagem. Feno e fenação. Manejo das pastagens. Introdução 
de novas forrageiras. Sustentabilidade em pastagens e em produção animal a pasto. 

 

Disciplina: Patologia Geral Veterinária 

Ementa: 

A disciplina de Patologia Geral Veterinária estuda quais os agentes etiológicos e 
patogenia das principais alterações morfológicas e funcionais responsáveis pelo 
surgimento das enfermidades dos animais domésticos. São estudadas também as 
técnicas de necropsia para carnívoros, equídeos e ruminantes, a diferença entre 
alterações ante mortem e post mortem e quais as principais alterações cadavéricas. São 
demonstradas as formas corretas de coleta de material para realização de diversos 
exames que auxiliem na conclusão do diagnóstico das doenças. É feito também estudo 
histopatológico, para identificação das principais alterações celulares e teciduais. São 
demonstradas também as principais formas de processamento e descarte de todo o 
material biológico e químico que é produzido e utilizado dentro de um laboratório de 



Patologia Veterinária, de forma a não causar danos e impacto ao meio ambiente e à 
qualidade de vida. 

 

Disciplina: Anatomia Topográfica Veterinária 

Ementa: 

Estudo do conceito, importância e termos aplicados nesta disciplina. Estudo dos planos 
de construção animal e divisões da cavidade abdomino-pélvica. Estudo de 
procedimentos de descarte de resíduos biológicos e químicos. 

 

3.ª Série 

Disciplina: Fisiopatologia da Reprodução Animal 

Ementa: 

Anatomofisiologia dos órgãos reprodutivos de fêmeas e machos. Patologia dos órgãos 
da reprodução dos animais domésticos. Exame ginecológico, ultrassonográfico e 
andrológico. Avaliação transretal dos órgãos reprodutivos. Coleta e avaliação do sêmen. 
Biotecnologias da reprodução. Cuidados na manipulação e descarte de hormônios. 

 

Disciplina: Nutrição e Alimentação Animal 

Ementa: 

Nutrição animal. Classificação dos nutrientes. Fisiologia da digestão, da absorção e do 
metabolismo dos nutrientes. Análise, avaliação, caracterização e ingestão dos alimentos. 
Aditivos. Manejo nutricional para diminuir impacto ambiental. Formulação de rações 
para animais domésticos. 

 

Disciplina: Técnicas Cirúrgicas e Anestesiologia 

Ementa: 

Anestesiologia: técnicas anestésicas utilizadas nas diferentes espécies animais. Técnica 
cirúrgica: paramentação cirúrgica, fundamentos e técnicas cirúrgicas dos diferentes 
sistemas. Poluição ambiental decorrente de resíduos sólidos de cirurgias e anestesia. 
Controle populacional de cães e gatos: aspectos clínicos, cirúrgicos e de saúde publica. 

 

Disciplina: Diagnóstico por Imagem em Veterinária 

Ementa: 

Introdução, história e formação dos Raios e imagens radiográficas. Proteção radiológica 
e perigos de radiação; instalações adequadas para funcionamento dos aparelhos e 
equipamentos de proteção individual (EPIs). Técnicas e incidências radiográficas. 
Correto manejo e descarte dos resíduos químicos radiológicos, de forma ecologicamente 
sustentável. Estudos radiográficos das alterações do: Crânio; Esqueleto apendicular; 
Coluna Vertebral; Aparelho Digestório Sistemas Circulatório e Respiratório; Sistema 
Urinário e Órgãos Genitais; Técnicas radiográficas contrastadas e meios de contraste; 
Ultra-sonografia: princípios, análise e interpretação. Introdução ao estudo endoscópico. 



 

Disciplina: Doenças Infecciosas dos Animais Domésticos 

Ementa: 

Doenças infecciosas dos animais domésticos: definição, etiologia, epidemiologia, 
patogenia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento, prognóstico, controle e profilaxia. 
Principais doenças infecciosas de interesse zootécnico e de saúde pública e seus 
impactos ambientais; Profilaxias adequadas para prevenção das enfermidades 
infecciosas. 

 

Disciplina: Clínica Médica de Pequenos Animais 

Ementa: 

Identificação e análise de sinais das enfermidades que acometem cães e gatos: doenças 
infecciosas, doenças do trato respiratório, gastroenterologia, aparelho gênito-urinário, 
aparelho reprodutivo, sistema circulatório e cardiovascular, sistema nervoso central, 
afecções endócrinas e metabólicas, afecções do sistema imunológico, dermatologia, 
ortopodedia. Conduta profissional. Convivência entre cães e gatos, humanos e meio 
ambiente. 

 

Disciplina: Doenças Parasitárias 

Ementa: 

Estudos das principais doenças parasitárias causadas por helmintos, protozoários e 
artrópodos que acometem os animais domésticos, com ênfase na etiologia, 
epidemiologia, patogenia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento, controle e profilaxia. 
Cuidados para evitar resíduos de medicamentos em produtos de origem animal. 

 
 

Disciplina: Patologia Especial Veterinária 

Ementa: 

A disciplina de Patologia Especial Veterinária estuda quais as principais enfermidades 
que acometem os sistemas dos animais domésticos. Dentro deste conhecimento está 
incluída a identificação da etiologia das principais enfermidades, seus mecanismos de 
ação, quais os sinais clínicos que essas alterações provocam no animal e quais as 
principais alterações macroscópicas e microscópicas observadas. Serão estudas as 
formas de diagnosticar essas enfermidades e como preveni-las. O estudante conhecerá 
também quais são as principais enfermidades dos animais domésticos e selvagens que 
podem trazer risco à saúde do Médico Veterinário durante a prática no Laboratório de 
Patologia Veterinária, e quais as formas mais adequadas e seguras de manuseio e coleta 
de material para exame anatomopatológico. 

 

4.ª Série 

Disciplina: Clínica Médica de Grandes Animais 



Ementa: 

Doenças da pele e anexos, doenças do trato digestório, doenças do sistema respiratório, 
doenças do sistema cardiovascular, doenças do sistema urinário; doenças do sangue e 
órgãos hematopoéticos; doenças metabólicas, doenças do sistema nervoso, doenças do 
sistema músculo esquelético. Cuidados na manipulação de animais que apresentem 
doenças com risco para a saúde pública e ambiental. 

 

Disciplina: Obstetrícia Veterinária 

Ementa: 

Reconhecimento Materno da Gestação. Placentação. Gestação. Parto eutócico e 
distócico. Puerpério. Cuidados com a parturiente e o neonato. Cuidados na manipulação 
dos produtos de abortamento. 

 

Disciplina: Tecnologia de Produtos de Origem Animal 

Ementa: 

Tecnologia do abate de animais de açougue. Manipulação de carnes. Processos de 
conservação de: carnes, leite, ovos, pescados e derivados destes produtos. Fluxogramas 
industriais. Manejo de resíduos industriais. 

 

Disciplina: Inspeção de Produtos de Origem Animal 

Ementa: 

Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal (POA) no Brasil; Estruturação física 
básica de estabelecimentos que trabalham com Produtos de Origem animal; Abate geral; 
Generalidades e achados de necropsia; Zoonoses; Higienização e Sanitização das 
indústrias de POA; Boas práticas de produção aplicadas à indústria de alimentos; 
Descarte adequado de resíduos de indústrias de Produtos de Origem Animal. 

 

Disciplina: Suinocultura 

Ementa: 

Introdução ao estudo dos suínos. Sistemas de criação e tipos de produção. Reprodução. 
Criação de leitões, crescimento e terminação. Raças e Cruzamentos.  Construção e 
equipamentos. Tratamento de dejetos. Estudo das Legislações e Gestão Ambiental na 
área de suínos. 

 

Disciplina: Bovinocultura de Corte e Leite 

Ementa: 

Bovinocultura de Corte: origem dos bovinos. Produção de Carne no Brasil e no Mundo. 
Consumo, Importação e Exportação de Carne. Zonas e Sistemas de Criação. Seleção em 
Gado de Corte. Fatores que influenciam a eficiência em Gado de Corte. Cruzamento 
entre Raças. Raças de Bovinos de Corte. Determinação da Idade pela Cronometria 
Dentária; Exterior. Classificação e Tipificação de Carcaças. Técnicas Especiais de 



Manejo em Gado de Corte. 
Bovinocultura de Leite: introdução. Mercado do leite no Brasil e no mundo. 
Composição e valor nutritivo do leite. Fisiologia da lactação. Qualidade do leite. 
Manejo de ordenha. Mastite. Diagnóstico de situação produtiva através de curvas de 
lactação. Sistemas de criação e manejo. Custo de produção do leite. Informática 
aplicada à bovinocultura leiteira. Organização e gestão da atividade leiteira. Práticas de 
manejo e alternativas alimentares na produção sustentável. 

 

Disciplina: Genética Molecular e Melhoramento Genético Animal 

Ementa: 

Genética Molecular: estrutura do gene. Transcrição e tradução. Mutação. Diagnóstico 
Molecular de doenças genéticas. Herança monogênica: autossômica e ligada ao sexo. 
Genética de populações. Consanguinidade e Endogamia. Segregação independente. 
Segregação dependente. Genética quantitativa. Aberrações cromossômicas estruturais. 
Clonagem e sequenciamento gênico.  
 

Melhoramento Genético Animal: genética quantitativa e de populações e evolução. 
Melhoramento Genético Sustentável. 

 

Disciplina: Clínica Cirúrgica Veterinária I 

Ementa: 

Clínica cirúrgica nos sistemas e aparelhos respiratório, gastrointestinal, genitourinário, 
em oncologia. Destino adequado dos resíduos gerados nos procedimentos cirúrgicos. 

 

Disciplina: Epidemiologia e Saúde Pública 

Ementa: 

Epidemiologia conceitual; Saneamento básico; Planificação em saúde animal; Higiene 
de alimentos; Zoonoses; Levantamentos de dados da ocorrência do problema; 
Determinação de índices de ocorrência; Estratégias de controle; Prevenção e erradicação 
de problemas sanitários com ênfase em gerenciamento e descarte adequado de resíduos.  

 

Disciplina: Avicultura  

Ementa: 

Introdução à avicultura; Anatomia e fisiologia aviária; Incubação industrial; Criação de 
frangos de corte; Criação de matrizes pesadas; Produção de ovos comerciais; Avicultura 
e seus impactos ambientais; Manejos voltados à produção avícola sustentável; 
Introdução à medicina aviária; Técnicas de necropsia; Colheita e remessa de materiais 
para exames laboratoriais; Vacinas e vacinações na avicultura; Principais enfermidades 
que acometem as aves domésticas. 

 

5.ª Série 

Disciplina: Deontologia Veterinária e Ética Profissional 



Ementa: 

Introdução. Fundamentos de Deontologia. Código de Ética Médico Veterinário. 
Responsabilidade Técnica. Bem estar animal. Fortalecimento da cidadania, 
solidariedade, igualdade e o respeito aos direitos humanos, propondo estratégias para a 
interação da classe profissional com a população. 

 

Disciplina: Odontologia e Oftalmologia Veterinária 

Ementa: 

Odontologia veterinária: periodontia, exodontia, dentística restauradora e endodontia. 
Oftalmologia veterinária: anatomo-fisiologia do sistema ocular, afecções clínicas e 
cirúrgicas. 

 

 

Disciplina: Economia, Planejamento e Administração da Empresa Rural 
 

Ementa: 

Conceito de Empresa Agropecuária legislação Básica do uso da Terra, Economia 
Agropecuária Brasileira, Globalização, Cooperativismo, Planejamento estratégico 
industrial, Noções de produção industrial, Noções de Comercialização e exportação de 
produtos, Qualidade, Apuração de custos e Qualidade voltada para o comportamento 
pessoal. Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental. 

 

Disciplina: Ovinocultura e Caprinocultura 

Ementa: 

Produção de ovinos e caprinos com destaque nos diversos sistemas de criação, 
reprodução, alimentação, instalações, equipamentos e manejo geral com vistas aos 
produtos e subprodutos, manejo sustentável dos ovinos e caprinos. Estudos sobre a 
produção de carne sustentável. 

 

Disciplina: Toxicologia Veterinária 

Ementa: 

Estudo clínico, patológico, diagnóstico, tratamento e controle das principais 
intoxicações por substâncias químicas. Micotoxicoses. Manejo adequado de substâncias 
tóxicas. 

 

Disciplina: Clínica Cirúrgica Veterinária II 

Ementa: 

Clínica cirúrgica aplicada à traumatologia e ortopedia.  
 

Disciplina: Diversidade Cultural e Cidadania 



Ementa: 

O conceito de cultura. Multiculturalismo, diversidade e xenofobia. Etnocentrismo. 
Preconceito. Racismo. Relações étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e 
indígena. Características da sociedade multirracial brasileira. Desigualdades raciais e 
Educação Étnico-racial. O direito da maioria e o direito das minorias; direitos coletivos 
e direitos individuais; discriminação racial; direitos sexuais e reprodutivos; a 
discriminação com base no gênero e os direitos dos povos indígenas. A Constituição 
brasileira de 1988: uma Constituição cidadã e os direitos humanos. A redefinição da 
cidadania no Brasil. A dignidade da pessoa humana, a isonomia, a liberdade de 
manifestação religiosa, de opinião e de orientação, O meio ambiente e a sustentabilidade 
como direitos humanos. 

 

Disciplina: Medicina de Animais Selvagens 

Ementa: 

Introdução à medicina de animais selvagens; Alojamento de animais selvagens em 
cativeiro; Contenção física e farmacológica de animais selvagens; Nutrição e doenças 
nutricionais de animais selvagens; Clínica médica de répteis; Clínica médica de aves 
selvagens; Clínica médica de mamíferos selvagens; Clínica cirúrgica geral de animais 
selvagens. Conservacionismo e medicina da conservação; Impactos ambientais, sociais 
e econômicos do tráfico de animais selvagens. 

 

Disciplina: Biotécnicas da Reprodução Animal 

Ementa: 

Contextualização das biotécnicas aplicadas à reprodução animal. Diagnóstico de 
gestação nas espécies domésticas. Inseminação artificial. Sincronização de estro e 
inseminação artificial em tempo fixo. Cuidados na manipulação e descarte de 
hormônios. Biotécnicas reprodutivas envolvidas na produção de embriões. Clonagem. 
Biotécnicas reprodutivas envolvidas na conservação de espécies. 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado em Medicina Veterinária 

Ementa: 

O estágio supervisionado é uma atividade curricular obrigatória, de treinamento prático, 
aprimoramento técnico, cultural, científico e de relações humanas, visando a 
complementação do processo de ensino aprendizagem proporcionadas ao aluno através 
de observações, estudos, pesquisas, visitas, exercício profissional remunerado ou não 
em empresas públicas e/ou privadas, assessorias a movimentos sociais, dentre outras, 
além daquele realizado na própria instituição, sob a orientação de professor (a) do curso 
de Medicina Veterinária da UNIPAR. 
Em Cumprimento a Lei n.º 11.788, de 25-09-2008, e resolução do CONSEPE n.º 
116/2011, de 14/12/2011, que regulamentam o estágio supervisionado do curso de 
Medicina Veterinária da Universidade Paranaense – UNIPAR. 
a) Considera-se estágio curricular, as atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em situações de vida e 
trabalho de seu meio, sendo realizada na comunidade em geral ou junto a pessoas 



jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação do 
Instituto de Ensino (Dec. 87497, art. 2); 

b) É oferecido aos alunos regularmente matriculados no último ano do curso; 
c) Será desenvolvido nas dependências do Hospital Veterinário, Laboratórios, e 

Fazendas da Universidade Paranaense – UNIPAR (será considerado estágio 
interno); empresas e instituições públicas ou privadas onde são exercidas atividades 
da área de Medicina Veterinária e afins. 

d) O estágio supervisionado terá duração mínima de 480 horas; 
e) A carga horária semanal máxima será de 44 horas semanais.   

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso 

Ementa: 

Realização de pesquisa e elaboração do trabalho de conclusão de curso. O rigor e as 
regras da ciência. Os diferentes tipos de conhecimento. Os trabalhos de publicação 
científica. Ético sócio ambiental no exercício profissional. 

 

 

DISCIPLINAS EM REGIME DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 
Disciplina: Língua Brasileira de Sinais – Libras 
 

Ementa: 

Língua brasileira de sinais - LIBRAS – a língua da modalidade visual e gestual da 
comunidade surda. Abrangência visual baseada em regras gramaticais da língua de 
sinais e da cultura surda. 

 

 
Disciplina: Direitos Humanos  e Cidadania 
 

Ementa: 

O direito da maioria e o direito das minorias; direitos coletivos e direitos individuais; 
discriminação racial; direitos sexuais e reprodutivos; a discriminação com base no 
gênero; direitos dos povos indígenas. 
A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de proteção dos direitos 
humanos. O sistema internacional de proteção dos direitos humanos e a redefinição da 
cidadania no Brasil. 

 

 
Disciplina: Ecologia e Biodiversidade 
 

Ementa: 

Estudo das condições e fatores ambientais limitantes. Estrutura, organização e dinâmica 
de populações, comunidades e ecossistemas. Adaptações e relações. Efeitos da 
tecnologia sobre o equilíbrio ecológico. Preservação, conservação e manejo da 
biodiversidade. 

 

 



 
Disciplina: Tecnologia e Sociedade 
 

Ementa: 

Tecnologia e Sociedade. Inclusão e exclusão digital. Transição da Informação. Cenários 
e Tecnologias da Informação. Revolução do conhecimento. Perspectivas das tecnologias 
da informação. Direito Digital. Software Livre. Estudo de caso e apresentação de 
seminário. 

 

 
Disciplina: Diversidades Étnico-Raciais 
 

Ementa: 

O conceito de cultura. Cultura e diversidade. Etnocentrismo. Preconceito. Racismo. 
Relações étnico-raciais. Aspectos da cultura afro-brasileira e indígena. Características 
da sociedade multirracial brasileira. Desigualdades raciais e Educação Étnico-racial. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


