
I SEMAVET 

 

A I Semana Acadêmica do Curso de Medicina Veterinária da Unipampa (SEMAVET), 

organizada pelo grupo PET veterinária e Diretório Acadêmico (DAMV), foi realizada nos dias 

10, 11 e 12 de maio de 2011. Esse evento entra para a história da UNIPAMPA e principalmente 

na história curso de Medicina Veterinária dessa instituição. As palestras foram proferidas por 

pesquisadores e profissionais atuantes no setor público e iniciativa privada, abrangendo 

assuntos relacionados com as áreas de grandes e pequenos animais, saúde pública, 

reprodução, clínica, qualidade do leite e cadeia produtiva. 

Em sua primeira edição a SEMAVET contou com 165 inscritos compostos por alunos, 

funcionários e professores do curso de Veterinária da UNIPAMPA, acadêmicos da PUC 

Uruguaiana e da URCAMP de Alegrete. 

Na pesquisa de opinião realizada sobre a Semana Acadêmica 60, 5 % dos participantes 

acharam as palestras e os temas abordados de boa qualidade, enquanto 33, 5% concluíram 

que os temas foram de ótima qualidade. Nessa mesma pesquisa, 58, 5% dos entrevistados 

acharam que a organização estava de boa qualidade e 35,5% das pessoas que compareceram 

acharam a organização do evento ótima. 

Assim, os seguintes objetivos foram alcançados: 

• Aproximar profissionais, acadêmicos e a comunidade; 

• Suprir a carência de eventos desta natureza na Região; 

• Despertar no aluno o interesse para atividades relacionadas à Medicina Veterinária; 

• Oportunizar integração, troca de ideias, conhecimentos. 

Abaixo, algumas fotos do evento: 

COMISSÃO ORGANIZADORA DA 1ª SEMAVET 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



PALESTRAS: 

 

Contenção de Animais Selvagens 

http://www.4shared.com/document/1X2MTTxs/Sandro_Ferro_-_conteno_de_anim.html 

 

Presença e evolução do cavalo na América do Sul 

http://www.4shared.com/document/2hUwMRJW/Palestra_Tunico.html 

 

Controle do gado leiteiro 

http://www.4shared.com/document/hk0DbDvh/Controle_Leiteiro_2.html 

 

Programas Sanitários Oficiais 

http://www.4shared.com/document/amr5fuC4/SEMAVET_UNIPAMPA_11mai2011.html 

 

Desafios e viabilidade da bovinocultura de corte 

http://www.4shared.com/document/0_vhh1_i/GAP-unipampa.html 

 

ISSO 17025 – Qualidade em Laboratórios – Visão Geral 

http://www.4shared.com/document/v25Jc-Mx/ISO_17025_-_QUALIDADE_EM_LABOR.html 

 

Inspeção Industrial e Sanitária de leite e derivados 

http://www.4shared.com/document/SI9S_o5M/INSPEO_DE_LEITE_SEMAVET.html 

 

Sistemas de Produção de Suínos no Brasil 

http://www.4shared.com/document/wcaMWJhZ/UNIPAMPA_100511_Cleandro.html 
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