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CAROLINA OLIVEIRA
DA SILVA
C A R O L I N A O S I L V A 9 6 @ G M A I L . C O M

CONTATO:

 
8º Semestre

GRADUANDA

Sou graduanda da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) desde
2014, quando entrei para o curso de Agronomia mas, sem desistir
do meu sonho de criança que era ser veterinária. No início de 2017,
esse sonho se concretizou (já estava começando o 7º semestre da
Agronomia, mas mesmo assim não pensei duas vezes), e foi a
melhor decisão que fiz!
Atualmente sou colaboradora do grupo Clinpet (grupo de pesquisa,
ensino e extensão em clínica de pequenos animais) e também do
grupo RAC (Grupo de pesquisa em Reprodução Animal Comparada)

"Caros colegas de curso... Sei o quanto é difícil os primeiros dias na universidade. Há
ansiedade, tensão... No início ficamos “perdidos” em relação às disciplinas e professores, e
é normal. E por este motivo, tivemos a ideia de montar esse pequeno guia, para que
mesmo distantes vocês pudessem ir conhecendo um pouquinho de cada semestre e de
cada professor, visto que os professores são os mediadores da nossa aprendizagem
durante o curso.

Um pequeno conselho: não se desesperem se não souberem logo no início a área que
queiram seguir. Mas procurem fazer vários estágios durante a graduação, pois a pratica
faz toda a diferença!"



CARINE DAHL CORCINI
C O R C I N I C D @ G M A I L . C O M

Iniciação à Veterinária
 (1º Semestre)

Fisiopatologia da Reprodução
(8º Semestre)

Obstetrícia e glândula mamária
(9º Semestre)

Orientação sócio-profissional
(Optativa)

Andrologia Inseminação Artificial
Aplicada

(Optativa)

DISCIPLINAS

           Sou uma agraciada dentro da Faculdade, pois estarei em sala de aula com vocês no
primeiro e no último semestre do curso. Acompanho cada etapa do desenvolvimento de vocês ao
longo do curso. Sou professora, mãe, pesquisadora, estudante, depende do momento, posso estar
ocupando diferentes papéis. Mas, acima de tudo, sou uma pessoa alto astral, gosto de ver o copo
sempre meio cheio ao invés de vazio... sou uma incentivadora, pois todo mundo tem um enorme
potencial... só precisa se descobrir. Estamos no lugar que podemos fazer a diferença, por isso
estamos no melhor curso de Medicina Veterinária do Mundo, o da UFPel.

SEJAM BEM VINDOS AO CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA
UFPEL

           Ao longo de 10 anos de trabalho na Iniciação à Veterinária, sempre busquei uma maior
interação entre os acadêmicos e os docentes. Muitas vezes através de trabalhos, entrevistas,
formas interativas. No ano de 2021, buscamos elaborar um Rol que apresentasse um pouco de
cada docente que faz parte da equipe de excelência da formação dos egressos da Medicina
Veterinária da UFPel. Desta forma, elaboramos este material que apresentará o docente, a
disciplina que ministra no curso e o semestre que será realizado o primeiro contato. Distribuímos
em ordem alfabética o material, porém os semestre estão identificados com cores diferentes para
facilitar o entendimento. 
            Esperamos que você aproveite o material, mas principalmente leia com atenção a
mensagem feita pelo docente... cada um com sua visão... cada um com sua formação... mas todos
focados em fazer o melhor pelo curso.

SOBRE O ROL DE DOCENTES DO CURSO

https://institucional.ufpel.edu.br/disciplinas/cod/02530005
https://institucional.ufpel.edu.br/disciplinas/cod/02530003


ANA LUISA 
SCHIFINO  VALENTE
S C H I F I N O V A L @ H O T M A I L . C O M

Sejam bem vindos ao curso. Sou a
profª Ana Valente, responsável

pela DAAD I, estaremos
compartilhando assuntos muito

interessantes sobre a morfologia
animal e sua aplicação clínica e

cirúrgica. Sou formada na UFPel e
me especializei em animais

selvagens, tanto marinhos como
terrestres: Especialização em
manejo da fauna amazônica,
Mestrado em Oceanografia

biológica - (mamíferos marinhos) e
Doutorado em Medicina e Cirurgia
animal na Espanha, com foco em

diagnóstico por imagem em
tartarugas marinhas. Com muito
prazer, ministro aulas na UFPel

desde 1997.

“O curso de veterinária da UFPel é muito rico e
diverso, você terá várias oportunidades de
estágios e de participar de projetos com focos
em pesquisa científica, ensino ou extensão
universitária. Com isto, você que normalmente
chega com várias dúvidas sobre a área a seguir,
poderá ter uma sensação de cada e quem sabe
se apaixonar e ter suas respostas. Meu conselho
maior é que estudem para sair sabendo mesmo,
ter segurança no que faz é essencial para um
bom profissional. Segundo, não se limite
somente a cursar as disciplinas, desde o
primeiro semestre busque por professores que
poderão lhe dar estágios e compartilhar novas
experiências. O diferencial no final, para entrar
num mercado competitivo é o quanto o recém
formado está qualificado tanto tecnicamente
como psicologicamente para assumir novas
responsabilidades. Se puderem estudem inglês
para pelo menos conseguir ler e ampliar seus
horizontes ou, mesmo para possíveis
intercâmbios no exterior. Queremos que você
possa usar todo o seu potencial para se tornar
um excelente Veterinário."

MENSAGEM

Anatomia dos Animais Domésticos
I (1º Semestre)

  Formação Complementar em
Ciências Morfológicas 

(Optativa)
 

DISCIPLINAS

mailto:schifinoval@hotmail.com


ANA RAQUEL 
MANO
MEINERZ
R M E I N E R Z @ B O L . C O M . B R

Olá!!! Nos encontraremos no
quinto semestre para fazermos
juntos uma disciplina que com

certeza vai agregar aos
conhecimentos necessários

para auxiliar na melhor
condução do seu paciente. E
podem contar sempre com
essa profe para auxiliar a

desvendar os exames
auxiliares que os

acompanharão pelo resto da
vida acadêmica e profissional!!!

“Aproveitem bem as disciplinas e
a convivência com os colegas.
Lembrem, sempre sentirão
saudades desse período,
especialmente quando estamos
iniciando com tantas entusiasmo
e expectativas!!! Dica importante...
mantenham o entusiasmo e as
expectativas, essa dupla vai te
levar para muito longe!!!"

MENSAGEM

Patologia Clínica 
(5º Semestre)

DISCIPLINA

mailto:schifinoval@hotmail.com


ANELISE 
MARIA 
HAMMES
PIMENTEL

Médica Veterinária e
 Mestrado em Medicina

Veterinária, UFPel;
Doutorado em Zootecnia,

UFPel, na área de
Equinos.

 

"Nenhum obstáculo será
grande se a sua vontade
de vencer for maior".

MENSAGEM

Zootecnia de Equinos
 (6º Semestre)

DISCIPLINA



BERNARDO 
GARZIERA 
GASPERIN
B E R N A R D O . G A S P E R I N @ U F P E L . E D U . B R

Atuo nas disciplinas de Iniciação
Veterinária, Fisiopatologia da

Reprodução Animal e
Fisiopatologia da Reprodução

Animal Aplicada. Também
ministro disciplinas na Pós-

graduação e oriento mestrandos
e doutorandos. Minha área de
interesse é a reprodução de

animais de produção.
 

“Sugiro buscar formação
complementar pela participação
em grupos de ensino, pesquisa e
extensão, estágios, cursos e
intercâmbios. Também considero
fundamental aprender outros
idiomas."

MENSAGEM

Fisiopatologia da Reprodução
Animal 

(8º semestre)

DISCIPLINA

mailto:schifinoval@hotmail.com


BRUNA DA 
ROSA 
CURCIO

Oi Pessoal! Sou a Prof.ª Bruna
e gostaria de dar boas-vindas

para vocês! Parabéns por
escolherem a profissão mais

linda e encantadora do mundo!
Sim, sou uma apaixonada pela
veterinária e por isso sou muito

exigente com meus alunos,
pois acredito muito no

potencial de todos vocês!
Nossa missão aqui é promover

um ensino de qualidade,
reunindo o conhecimento

básico e teórico aprofundado
sempre aliado a aplicação
prática desses conceitos.

 
 

"Meu conselho é "estudem" muito
e aproveitem toda as
oportunidades. Experimentem as
áreas que vocês se sentirem
atraídos para depois disso fazer
suas escolhas. Lembrem-se que o
veterinário deve ter uma
formação generalista antes da
escolha de sua especialidade."

MENSAGEM

Terapêutica 
(5º Semestre)

 
Clínica Médica de Grandes

Animais II 
(8º Semestre)

 

DISCIPLINAS

CURCIOBRUNA@HOTMAIL.COM



CARLOS EDUARDO
WAYNE 
NOGUEIRA
C E W N O G U E I R A @ G M A I L . C O M

Sou Médico Veterinário formado
em 1985 na UFSM, trabalhei

durante 15 anos em Haras na
criação de cavalos, com

reprodução, obstetrícia, clínica e
cirurgia. Tenho Mestrado e

Doutorado e fiz alguns
treinamentos no exterior.

Atuo na UFPel desde 1998 e sou
responsável pela Medicina de

Equinos no Hospital Veterinário.
 

“Aproveitem esse período
maravilhoso da vida! Usem o
tempo da melhor forma para
aprender, conviver, experienciar,
tenham responsabilidade e
divirtam-se."

MENSAGEM

Clínica Médica de Grandes
Animais II – Equinos

 (8º Semestre)
 

DISCIPLINA



CRISTINA 
GEVEHR 
FERNANDES

Sou a Profª Cristina, de
Novo Hamburgo, mãe de

adolescentes e uma pessoa
que ama a veterinária
desde a infância. Me

encontrei como profissional
na área de patologia.

Desenvolvo atividades de
pesquisa e extensão
voltadas à oncologia

veterinária.

"Estudem, busquem atividades
complementares, vivenciem ao
máximo esse curso tão rico!"

MENSAGEM

Patologia Geral 
(4º Semestre)

 
Patologia Especial 

(5º Semestre)
 

Medicina Veterinária Legal 
(9º Semestre)

 

DISCIPLINAS

CRISGEVF@YAHOO.COM.BR



DANIELA ISABEL
BRAYER 
PEREIRA
D A N I E L A B R A Y E R @ G M A I L . C O M

Sou a prof. Dani de micro.
Como a disciplina é micro,
eu também me enquadro a

ela, ou seja, também sou
bem pequena (1,50m de

altura). Ah, minha
formação é medicina

veterinária. Desta forma
seremos colegas. Muito

bem vindos a essa
maravilhosa profissão!!!!

 
 

 
“Aproveitem as oportunidades,
o que a universidade tem a
oferecer. Nunca desistam e
estudem muito!!!! 
Faz diferença!"

MENSAGEM

Microbiologia  
(3º Semestre)

 

DISCIPLINA



DÉBORA CRISTINA
NICHELLE LOPES

"Quem sou eu?
Sou formada em Medicina Veterinária

(Universidade Federal de Pelotas -
UFPEL), desde 2004.

Sou Mestre (2008) e Doutora (2012) em
Nutrição Animal (UFPEL) sob orientação
do Prof. Ph.D. Eduardo Gonçalves Xavier.
Atuo como docente no Departamento de
Zootecnia, desde 2014, na Faculdade de

Agronomia Eliseu Maciel (FAEM).
Atuei como docente na Universidade
Federal do Pampa (UNIPAMPA) entre

2011 a 2013.
Desenvolvo minhas atividades

acadêmicas nas áreas de Nutrição de
Não Ruminantes, Produção de Aves e

Produção de Suínos, contribuindo como
responsável e colaboradora de

disciplinas nestas áreas para os Cursos
de Agronomia, Zootecnia e Medicina

Veterinária.
Para acessar meu currículo acesse o link:
http://lattes.cnpq.br/9123190453944068

"
 
 

"Vocês são privilegiados por
ingressarem na Universidade!
Valorizem essa conquista. Sejam
disciplinados, interessados e
responsáveis pela própria formação!
Não dependam exclusivamente dos
conhecimentos que são passados
pelos professores. Leiam mais,
estudem mais... Sejam empáticos com
seus colegas e professores! E
aproveitem esse período que será
inesquecível de muitos aprendizados,
descobertas e realizações!"

MENSAGEM

Zootecnia de Suínos 
(6º Semestre)

 
Zootecnia de Aves 

(7º Semestre)
 

DISCIPLINAS

DCN_LOPES@YAHOO.COM.BR

http://lattes.cnpq.br/9123190453944068


EDUARDA
HALLAL 
DUVAL

Médica Veterinária formada pela
Universidade Federal de Pelotas,
mestre em Ciências também pela
Universidade Federal de Pelotas
e doutora em Biotecnologia pela
Universidade Federal de Santa
Catarina. Desde 2010 docente
na Faculdade de Veterinária,

UFPel ministrando a disciplina de
Inspeção de Carnes e derivados.

Atua nas linhas de pesquisa,
ensino e extensão em ciência,

tecnologia e inspeção de
produtos de origem animal, no

Laboratório de Inspeção de
produtos de origem animal

(LIPOA) da FaVet/UFPel.

 
"Procurem conhecer todas
as linhas de atuação do
Médico Veterinário."

MENSAGEM

 
Inspeção de Carnes e Derivados

(9º Semestre)
 
 

DISCIPLINA

EDUARDAHD@HOTMAIL.COM



ELISA SIMONE
VIÉGAS SALLIS
ESVSALLIS@YAHOO.COM.BR

Sou prof Simone Sallis,
além de dar aula, atuo
junto ao Laboratório

Regional de Diagnóstico
(LRD) da Faculdade de
Veterinária, realizando

serviço de Diagnóstico de
Doenças que acometem
os animais, bem como,

além do serviço de
extensão, realizo trabalho
de Pesquisa, sempre com
ênfase em Diagnóstico,

Epidemiologia e
Prevenção

 

 
Patologia Geral

(4º Semestre)
 

Patologia Especial
(5º Semestre)

MENSAGEM

 
"Mesmo, encontrando dificuldades

na vida acadêmica, nunca desistam

de seus sonhos, lutem por seus

objetivos."

DISCIPLINAS



ÉVERTON FAGONDE
DA SILVA

Olá pessoas, sou o Éverton e serei
professor de vocês. Sou líder do Grupo
de Estudos em Doenças Transmitidas

por Animais (GEDTA) e atuo na
disciplina de inspeção de carnes e

derivados no nosso curso de
graduação. No PPGV/UFPel

(Programa de Pós-graduação em
Veterinária), eu ministro as disciplinas

de epidemiologia I e animais de
laboratório. Minha área principal é a
veterinária preventiva, atuando em

projetos relacionados com
diagnóstico, epidemiologia e no

desenvolvimento de vacinas contra a
leptospirose. Além disso, atuo em

projetos relacionados com a área de
inspeção e na residência

multiprofissional.
 

"Meu principal conselho aos
alunos ingressantes é que
aproveitem ao máximo o seu
curso, tentando conhecer ao
máximo todas as áreas de
atuação. Sugiro fortemente que
tentem a inserção em projetos de
ensino, pesquisa e extensão pois
estes irão complementar os seus
conhecimentos e favorecer a
decisão pela sua área de atuação
profissional. Sejam bem-vindos!
Estou à disposição."

 

MENSAGEM

 
Inspeção de Carnes e Derivados

(9º Semestre)
 
 

DISCIPLINA

FAGONDEE@GMAIL.COM
 



FABIANE
BORELLI 
GRECCO
FABIANEGRECCO18@GMAIL.COM

Médica veterinária
formada pela UFPEL
em 1996, patologista,
professora na UFPEL

desde 2009, pelotense.
Antes da UFPEL,
lecionei em uma

Faculdade de
Veterinária em Cuiabá
Mato Grosso de 1999 a

2006.
 

 
Patologia Geral

(4º Semestre)
 

Patologia Especial
(5º Semestre)

 
Ética Profissional e Veterinária

Legal 
(9º Semestre)

 

MENSAGEM

 "Aproveitem tudo, da
universidade, do curso, e da
melhor fase da vida de
vocês."

DISCIPLINAS



FÁBIO RAPHAEL 
PASCOTI BRUHN
F A B I O _ R P B @ Y A H O O . C O M . B R

Sou Fábio, Médico
Veterinário, e atuo

principalmente na área de
epidemiologia aplicada a
saúde pública, animal e

ambiental. Sou lotado no
setor Centro de controle de
zoonoses da UFPel, que é o
prédio 42 da faculdade de

veterinária. Ministrarei
disciplinas na graduação no
5º e no 9º semestre. Até lá!

 
 
 

 
“Penso que a universidade é um
ambiente rico, complexo, formado por
pessoas de diferentes culturas; é
também um bem público do brasileiro,
que deve ser defendido e valorizado.
Portanto, considerem que no nosso
país atual é um privilégio estarem aqui
e, também, uma oportunidade única,
tanto para o aprendizado acadêmico,
mas também e principalmente, para
aprender a viver em sociedade,
portanto com respeito as diferenças e
a diversidade. Trata-se de uma
oportunidade única na vida de
qualquer um, portanto aproveitem
com cada professor e aprendam com
cada colega ou experiência que
passarem nessa fase. E precisando,
estamos aqui!"

MENSAGEM

Epidemiologia e ecologia 
(5º Semestre) 

 
Zoonoses e administração

sanitária em saúde pública 
(9º Semestre)

 

DISCIPLINAS



FABRICIO DE VARGAS
ARIGONY BRAGA

Formado na UFSM com mestrado e
doutorado nesta instituição. Meu

estágio curricular foi na UEL, Paraná.
Trabalhei como Médico Veterinário
autônomo durante 5 anos. Outros 5

anos foram como proprietário de
Clínica Veterinária. Dei aula em uma

instituição particular (Fai Faculdades)
em SC onde construímos o Hospital

Veterinário e fui coordenador de
curso. Naquela época, cheguei a

ministrar 13 disciplinas diferentes...
Estou na UFPel desde 2011, nas

disciplinas de Cirurgia. Coordenador
do projeto Castração em Cães. Fui da
CECS e atualmente sou Coordenador
do Curso. Por último, mas não menos

importante, sou apaixonado pela
cirurgia e pela oftalmologia. Em 2015
conclui meu curso de especialização
de 2 anos e meio pela Anclivepa de

SP.

 

"Após vocês lerem isto...qual a forma
vocês irão escolher para se
aperfeiçoarem? Irão ler artigos? Fazer
cursos? Estudar livros? Nunca deixem
de se atualizar. Sempre digo que a
nossa forma de dizer "eu amo os
animais" é sempre nos atualizarmos e
sermos éticos. Garanto que, se
pudessem falar, nossos pacientes
iriam pedir por um profissional assim.
E parem de dizer que as coisas são
difíceis na Medicina Veterinária. Vocês
escolheram estar aqui. Façamos por
merecer! Amanhã vai ser a formatura
de vocês... e ...depois de
amanhã...vocês estarão no mercado
de trabalho! É....o tempo passa
rápido... Corram!!!

 

MENSAGEM

Clínica Cirúrgica I
(7º Semestre)

 
 Clínica Cirúrgica II

(8º Semestre)
 
 

DISCIPLINAS

BRAGAFA@HOTMAIL.COM



FERNANDA DE 
REZENDE PINTO
F _ R E Z E N D E V E T @ Y A H O O . C O M . B R

“Perceba a medicina veterinária de
forma holística, ela vai além dos
cuidados com a saúde dos animais.
O veterinário tem formação ampla
que consegue enxergar as
necessidades e ter os cuidados com
a saúde animal, humana e do meio
ambiente."

MENSAGEM

Saneamento
(4º semestre) 

 
Zoonoses e administração

sanitária em saúde pública 
(9º Semestre)

 

DISCIPLINAS

Sou a profa. Fernanda. Formada
em medicina veterinária, com

mestrado e doutorado em Medicina
Veterinária Preventiva, os três pela
Unesp de Jaboticabal - SP. Desde a
graduação atuo na área de Saúde
Pública. Minha pós-graduação foi

em Veterinária Preventiva
Saneamento rural. Ministro as

disciplinas Saneamento e
Zoonoses, adm. sanitária e saúde
pública. Atualmente participo de
projetos na área de saneamento,
inserção do médico veterinário no

Sistema Único de Saúde (SUS),
ações de educação em saúde e

saúde única. Se quiser conhecer o
nosso trabalho:

@veterinariapreventiva.ufpel e
@nesu.ufpel e o site do Centro de
Controle de Zoonoses da UFPel

https://wp.ufpel.edu.br/ccz/.

https://wp.ufpel.edu.br/ccz/


GEFERSON FISCHER

Sou Geferson, professor
associado da Faculdade de

Veterinária e coordenador do
Laboratório de Virologia e

Imunologia - Labvir. Ministro
diversas disciplinas a partir do
sexto semestre e desenvolvo

pesquisas nas áreas de virologia,
desenvolvimento de vacinas e
sanidade de abelhas. Todos os

anos seleciono bolsistas de
Iniciação Científica que queiram

participar destas pesquisas.
Venha conhecer o nosso

trabalho no Labvir! Venha fazer
parte da equipe do Labvir!

 

"Não deixem para buscar o
conhecimento no último
momento. Desde o primeiro
semestre é possível a integração
nos diversos projetos
desenvolvidos pelos professores
da Favet e nas diversas áreas de
atuação do Médico Veterinário. E
esta integração faz toda a
diferença na formação de vocês!"

 

MENSAGEM

Doenças Infecciosas dos
Animais Domésticos

(6º Semestre)
 

  Doenças Infecciosas de
Pequenos Animais

(Optativa)
 Doenças Infecciosas de

Animais Silvestres
(Optativa)

Vacinologia Veterinária
(Optativa)

 

DISCIPLINAS

GEFERSON.FISCHER@GMAIL.COM



GILBERTO DAVILA
VARGAS
G D A V I L A V A R G A S @ G M A I L . C O M

Sou Médico Veterinário formado pela
Faculdade de Veterinária da UFPel em

janeiro de 1998. Fiz o mestrado e o
doutorado no Programa de Pós-

graduação em Zootecnia da UFPel
realizando a parte de campo no Centro

Nacional Suínos e Aves -Embrapa Suínos
e Aves. Em 2004 comecei a carreira

docente como professor substituto no
Instituto de Biologia da UFPel

ministrando as disciplinas: Fisiologia
Geral e Aplicada I e II para o curso de
Odontologia, Fisiologia dos Animais

Domésticos I para o curso de Medicina
Veterinária, Fisiologia Médica I para o

curso de Medicina, Fisiologia Médica para
o curso de Enfermagem e Obstetrícia e

Fisiologia para o curso de Educação
Física. Em 2005 ingressei como professor

efetivo na Faculdade de Veterinária na
disciplina de Ornitopatologia trabalhando
no Laboratório de Virologia e Imunologia.

 
 
 
 

“Aproveitar ao máximo todas as
disciplinas e realizar o maior número
de estágios possíveis, pois nossa
formação é de Médicos Veterinários
generalistas. A realidade pós-
formatura pode ser numa área
diferente daquela planejada durante a
graduação, portanto, a bagagem
acumulada nesse período deve ser a
mais diversa possível."

MENSAGEM

Ornitopatologia
(7º Semestre)

 
 Ornitopatologia Aplicada

(Optativa)
    Sanidade de Aves Silvestres

e Ornamentais
(Optativa)

Vacinologia Veterinária
(Optativa)

 
 

DISCIPLINAS



GIOVANA DUZZO
GAMARO

Minha paixão pela
Bioquímica iniciou no

2ºsemestre da Faculdade de
Biologia na UFRGS, já faz

tempo...essa paixão fez com
que me formasse mestre e

doutora na área. Desde
minha chegada na UFPel
ministro a disciplina de

Bioquímica I para Medicina
Veterinária. Gosto muito do

contato com os alunos,
espero despertar o amor

pela Bioquímica nos
veterinários!

 

 
"Disciplina básica que
precisa muito estudo pois
seus conceitos serão
importantes para as demais
disciplinas do curso. Pode
acreditar!!"

MENSAGEM

Bioquímica I
(1° Semestre)

 

DISCIPLINA

GIOVANA.GAMARO@UFPEL.EDU.BR



HELENICE GONZALEZ
DE LIMA

Tenho experiência na área de
Medicina Veterinária, com ênfase

em Inspeção de Produtos de
Origem Animal, atuando

principalmente nos seguintes
temas: características físico-

químicas e análises microbiológicas
do leite e boas práticas de

produção de leite e derivados.
Acompanhe as atividades dos
nosso grupo nas redes sociais
@veterinariapreventiva.ufpel e

@nesu.ufpel e também no site do
LIPOA-Laboratório de Inspeção de

Produtos de Origem Animal
https://wp.ufpel.edu.br/inspleite/

 
 
 
 

 

"Procurar as áreas de
interesse e conhecer através
de estágios o maior número
delas."

MENSAGEM

Inspeção de Leite e Derivados
(9º Semestre)

 
Produção e Processamento de

Leite e Derivados 
(Optativa)

DISCIPLINA

https://wp.ufpel.edu.br/inspleite/


JOSAINE CRISTINA
DA SILVA RAPPETI

Sou formada pela UFSM, no ano de
1999, e nesse mesmo ano iniciei a

busca pelo que gostaria de trabalhar,
que foi a cirurgia, fiquei dois anos

ministrando aulas de cirurgia, como
professora substituta, na UFSM, no
segundo ano de formada já iniciei o

mestrado em cirurgia, segui
ministrando aulas, no final do
mestrado fui aprovada para o

doutorado, na mesma instituição. Ao
defender o doutorado fiquei um ano
ainda dando aula na UFSM, no outro
ano fui ministrar aulas de cirurgia em

Lages SC (UDESC) fiquei dois
semestres por lá, quando fui

aprovada aqui na UFPel para
ministrar aulas de Clínica Cirúrgica.

Nesse ano vou completar 13 anos de
instituição. Trabalho com cirurgia

geral, cães e gatos, mas tenho
preferência por trabalhar com sistema
urinário, rins, onde tenho um projeto

que se chama PRODic.

 
"No início o curso não é muito legal,
mas não desistam, depois fica
maravilhoso e daí vão entender o
porquê tiveram que estudar as
matérias básicas. Tudo fará sentido.
Aproveitem o curso."

MENSAGEM

Clínica Cirúrgica
(7º Semestre)

DISCIPLINA

JOSAINERAPPETI@YAHOO.COM.BR



JOSIANE BONEL

J O S I E B O N N E L @ H O T M A I L . C O M

Sou professora titular do
DPA, ministro as disciplinas

de Patologia Geral e Especial
Veterinária. Gosto muito da

área de oncologia e
dermatopatologia. Ministro
aula na FV há mais de 25

anos com muito orgulho da
nossa Escola.

 
 
 
 

 
"Estudem... aproveitem o tempo
que vocês têm aqui..."

MENSAGEM

Patologia Geral
(4º Semestre)

 
  Patologia Especial

(5º Semestre)
 
 

DISCIPLINAS



MÁRCIA DE 
OLIVEIRA NOBRE

Sou professora de Clínica Médica
de Pequenos Animais,

coordenadora do ClinPet (Grupo
de Pesquisa, Ensino e Extensão

em Clínica de Pequenos Animais)
e do Pet Terapia (Intervenções

Assistidas por Animais), oriento
no Programa de Pós-graduação

(mestrado e doutorado) e
coordeno a residência em

Intervenções Assistidas por
Animais. Tenho uma grande

satisfação de estar trabalhando
na área de animais de

companhia e estar trabalhando
com o ensino, a extensão e a

pesquisa e dessa forma
ensinando e aprendendo todos

os dias.
 

"Se dediquem para construir o
profissional que vocês querem
ser no futuro, tanto na parte
técnica, quanto nas relações
com os colegas e professores.
Participem de grupos de
estudos, realizem estágios,
enfim vivenciem a Veterinária e
se desafiem sempre para
alcançar os seus objetivos e
superar as expectativas."

 

MENSAGEM

Clínica Médica de Pequenos
Animais I

(7º Semestre)

DISCIPLINA

MARCIAONOBRE@GMAIL.COM



MARGARIDA BUSS
RAFFI
M A R G A R A F F I @ G M A I L . C O M

Professora Associada do
Departamento de Patologia

Animal da Faculdade de
Veterinária atuo juntamente

com o Laboratório Regional de
Diagnóstico (LRD) na

realização de necropsias e
avaliação de biópsias com fins

de diagnóstico.
 
 
 
 

 

"Aproveitem bem todos os
espaços disponibilizados
pela universidade."

MENSAGEM

Patologia Geral
(4º Semestre)

 
 Patologia Especial 

(5º Semestre)
 
 

DISCIPLINAS



MARIANA CRISTINA
HOEPPNER RONDELLI

Nasci no Tocantins, onde me tornei
Médica Veterinária pela Universidade

Federal do Tocantins. Fui residente
em Clínica Médica de Pequenos

Animais pelo Hospital Veterinário da
Unesp de Jaboticabal, São Paulo. Sou

mestra e doutora em Medicina
Veterinária pela Unesp, Jaboticabal,

com dissertação e tese defendidas em
Endocrinologia. Atualmente, sou
professora de Clínica Médica de

Pequenos Animais da Faculdade de
Veterinária da Universidade Federal

de Pelotas. Também sou sócia da
ABEV (Associação Brasileira de

Endocrinologia Veterinária) e
coordeno o EndocrinoPeq UFPEL

(Serviço de Atendimento
Especializado em Endocrinologia de
Pequenos Animais na Universidade

Federal de Pelotas).
 

"Aproveitem o máximo de
circunstâncias que a
Universidade oferecer, desde as
aulas da graduação aos grupos
de ensino, pesquisa, extensão e
ofertas de estágios. Passem
pelo curso e não deixem que o
curso passe por vocês."

MENSAGEM

Clínica Médica de Pequenos
Animais I

(7º Semestre)
 

Clínica Médica de Pequenos
Animais II

(8º Semestre)
 
 

DISCIPLINAS

MARIANARONDELLI@GMAIL.COM



MARIO DUARTE
CANEVER
C A N E V E R M @ G M A I L . C O M

Engenheiro Agrônomo com mestrado
em economia rural e doutorado em

administração com ênfase em
agronegócio. Professor da UFPel

desde 1998, atuando em temas, como
empreendedorismo, agronegócio,

cadeia produtiva e economia agrícola.
Foi Diretor da Coordenação de

Inovação Tecnológica da UFPel, entre
2013 a 2015, período em que liderou

a criação da Incubadora de Base
Tecnológica da UFPel e o APL Saúde

de Pelotas. Atuou fortemente na
criação do Programa de Pós

Graduação em Organizações e
Mercados (PPGOM - Economia
Aplicada), sendo seu primeiro

coordenador e do Programa de
Desenvolvimento Territorial e

Sistemas Agroindustriais (PPGDTSA).
Atualmente orienta alunos de

mestrado em ambos os programas.
 
 

 
"Estudem bastante e
aproveitem as disciplinas
básicas. Elas servem para a
vida, muito mais do que para as
partes técnicas da profissão.
Façam estágios e considerem a
área da gestão como uma das
mais importantes para a
profissão de Médicos
Veterinários."

MENSAGEM

Administração e planejamento da
empresa agropecuária

(7º Semestre)

DISCIPLINA



MARLETE 
BRUM CLEFF

Sou egressa da UFPel, e mesmo antes
de ingressar ja queria estudar nesta

Universidade. Eu como aluna, vim em
busca de conhecimento na área de

Clinica de Animais de Companhia, que
sempre foi minha paixão. Fui uma

aluna dedicada aos Pets e fiz estágios
na área de Clinica e Laboratório

Clinico. Quando formada trabalhei em
clinicas veterinárias, fazendo plantões

e como autônoma. Logo, retomei os
estudos fazendo especializações,
mestrado e doutorado. Hoje sou

professora do curso que sempre amei
e, me dedico aos cães e

especialmente felinos, assim com as
Praticas Integrativas, principalmente

Fitoterapia e Homeopatia.
 

 
"Não desistam!! Sigam firmes no
seu propósito, vai valer a pena!!! A
Faculdade de Veterinária é muito
rica em projetos de Ensino, Pesquisa
e Extensão não deixe de conhecê-
los, pois estes serão muito
importantes na sua formação.
Vivenciem várias experiências pois,
assim, poderão fazer suas escolhas
futuras com maior certeza.
Não desistam!! Sigam firmes no seu
propósito,vai valer a pena!!!"

 

MENSAGEM

Terapêutica Veterinária
(5º Semestre)

 
 

DISCIPLINA

MARLETECLEFF@GMAIL.COM 



Sou o prof. Martielo e minha área
é a anestesiologia animal. Sou
formado na UFSM (2010) e fiz
mestrado (2012)e doutorado

(2014) na UDESC em Lages-SC.
Ingressei na UFPel em 2015.

Desde o início da faculdade me
interessei pela anestesiologia e

também pela área de
emergências e medicina
intensiva. Trabalho com

anestesias em todas as espécies
animais, controle da dor,
sedações e atendimento

emergencial.
 
 

MARTIELO 
IVAN 
GEHRCKE 
M A R T I E L O G E H R C K E @ H O T M A I L . C O M

 
"Aproveitem tudo que a universidade
pode lhes proporcionar, desde
disciplinas e estágios às festas com os
amigos. Dê em valor as aulas e
docentes de todas as disciplinas,
mesmo que não sejam da área que
pretendem seguir. Saibam conciliar a
vida social com a acadêmica e
aproveitem ao máximo as disciplinas
iniciais, pois tornarão as específicas
mais fáceis de se compreender. Façam
estágios desde cedo para se encontrar
o quanto antes, mas não tenham
medo de mudar de área. Tenham
prazer nas atividades que vai
executar.."

MENSAGEM

Clínica Cirúrgica I
(7º Semestre)

 
 Clínica Cirúrgica II

(8º Semestre)
 

Anestesiologia Animal 
(Optativa)

 

DISCIPLINAS



NATACHA DEBONI
CERESER

Sou Médica Veterinária, Professora
Associada do Departamento de

Veterinária Preventiva da Faculdade
de Veterinária. Atuo na Área de
Inspeção de Produtos de Origem

Animal, principalmente com higiene e
qualidade de leite e derivados, desde
a propriedade rural, passando pela

industrialização, até a
comercialização e o consumo. Já atuei
como Fiscal Estadual Agropecuária no

Rio Grande do Sul e considero a
fiscalização e a inspeção dos

alimentos fundamentais para saúde
humana. Acompanhe as atividades
dos nosso grupo nas redes sociais

@veterinariapreventiva.ufpel e
@nesu.ufpel e também no site do

LIPOA-Laboratório de Inspeção de
Produtos de Origem Animal

https://wp.ufpel.edu.br/inspleite/
 

 
"Para os acadêmicos que
estão ingressando no curso
de Medicina Veterinária
sugiro que busquem
conhecer todas as áreas de
atuação do Médico
veterinário. A UFPel oferece
excelentes condições para
isso."

 

MENSAGEM

Inspeção de Leite e Derivados
(9º Semestre)

 
   Produção e Processamento

de Leite e Derivados
(Optativa)

 
 

DISCIPLINAS

NATACHACERESER@YAHOO.COM.BR



NIÉDI HAX
FRANZ ZAUK

Medica Veterinária
formada na UFPel.

Professora vinculada ao
Instituto de Biologia.

 
 
 
 

 
"Aproveitem o curso que estão
fazendo, é uma oportunidade
única de realização de um
sonho. lembrem-se: estudem
porque somente o
conhecimento transforma."

MENSAGEM

Fisiologia dos Animais
Domésticos I
(2º Semestre)

 
Fisiologia dos Animais

Domésticos II
(3º Semestre)

 

DISCIPLINAS



PAULA PRISCILA
CORREIA COSTA

Médica Veterinária formada na
UECE (2009). Mestrado em
fisiologia -UECE (2012) e

doutorado em farmacologia-
UFC (2018). Professora das
disciplinas de toxicologia e

plantas tóxicas, clínica médica
de animais companhia I e II.

Coordenadora dos grupos de
ensino/pesquisa/extensão
vetcor e vettox. Serviço de

atendimento cardiológico no
HCV- UFPel.

 

"A medicina veterinária é muito
ampla. Portanto, utilizar a
graduação como um período de
muito estudo e de descoberta
profissional. Aproveitar o ambiente
profícuo de aprendizagem proposto
pelos professores, através de suas
aulas e de seus grupos de
ensino/pesquisa/extensão. Finalizo
enfatizando a necessidade de
dedicação e atualização constantes,
para alcançar no futuro próximo a
excelência profissional!"

MENSAGEM

Toxicologia & Plantas Tóxicas
(7º Semestre)

   Clínica médica de pequenos
animais I

(7º Semestre)
   Clínica médica de pequenos

animais II
(8º Semestre)

 

DISCIPLINAS

PAULAPRISCILAMV@YAHOO.COM.BR



PAULO RIGATTO

P R O F _ R I G A T T O @ Y A H O O . C O M

Um Professor!! Mas antes de
tudo, também, um ex guri, que

cresceu como vocês, mas
esqueceu de envelhecer na

forma de viver à docência, e a
vida. Não trabalho!! Que fique

claro!! Só dou aula. Há 30 anos
já, mas como se tivesse iniciado
ontem! O que me tornou um cara

"gente boa" e de "bem com a
vida" para trocar algumas ideias

sobre economia & negócios,
relativização do mundo a partir

da história, e da vida com noções
de filosofia. Muito Prazer!!!"

 
 

 
"Planeje sua vida universitária e seu
curso; estabeleça metas de
desempenho e as persiga; estruture
uma rotina de estudo (trabalho), e a
cumpra como se esta fosse
remunerada (neste caso será, em
"notas" de desempenho); busque
realizar estágios em todos os
períodos de férias (você não é mais
criança que precisa 3 meses de
barriga pra cima em uma Praia para
descansar. Você cresceu!!! E agora
acabou a moleza, então invista no
seu futuro)!
Não irás te arrepender!! Podes me
cobrar daqui há 40 anos!!!"

MENSAGEM

Administração e planejamento da
empresa agropecuária

(7º Semestre)

DISCIPLINAS



RENATA OSÓRIO
DE FARIA

Sou médica veterinária, com
graduação e mestrado na UFPel,
doutorado na UFRGS. Formada

em janeiro de 1998, atuei
durante três anos na área de

Clínica e Cirurgia de Pequenos
Animais nas cidades de Porto

Alegre e Pelotas, antes de
começar a Pós-Graduação na
área de Micologia. Em 2011

comecei minha carreira docente
na Faculdade de

Veterinária/UFPel, ministrando
aulas nas disciplinas acima

citadas e assumi com o
professor Mário Meireles (já

aposentado) o Laboratório de
Micologia da Faculdade onde

pude dar continuidade aos meus
projetos de pesquisa e extensão.

 

"Aconselho que os novos acadêmicos
aproveitem ao máximo o que a
Faculdade de Veterinária tem a
oferecer, disciplinas, grupos de ensino,
pesquisa e extensão. Experimentem,
circulem nas mais diversas áreas para
que possam conhecer os diferentes
campos de atuação do médico
veterinário e para que dessa maneira
encontrem o que melhor se encaixa no
seu perfil, o que mais os motiva! Bem
vindos! Aproveitem, afinal vocês
escolheram o melhor de todos os
cursos! "

MENSAGEM

Doenças Infecciosas de
Animais Domésticos

(6º Semestre)
    Doenças Infecciosas de

Pequenos Animais
(Optativa)

      Práticas de Doenças
Infecciosas em Laboratório

(Optativa)
 
 

DISCIPLINAS

RENATAOSORIOVET@GMAIL.COM



ROSÉLIA MARIA
SPANEVELLO
R S P A N E V E L L O @ G M A I L . C O M

"Olá pessoal, eu sou a professora
Roselia!

Sou bióloga, formada pela Universidade
Federal de Santa Maria, e doutora em

Bioquímica pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul. Entrei na UFPel em

2010 através de um concurso docente na
área de bioquímica, e desde então,

ministro a disciplina de Bioquímica II para
a Medicina Veterinária, bem como, para

outros cursos de graduação da
instituição. Além de exercer atividades

docentes na graduação, também
ministro disciplinas na pós-graduação e

coordeno o laboratório de pesquisa
NeuroCan da UFPel onde oriento alunos

de iniciação científica, mestrado e
doutorado.

Durante o curso de vocês, vamos nos
encontrar na disciplina de Bioquímica II.

Nesta disciplina, além de todos os
conhecimentos específicos relacionados
aos aspectos metabólicos do organismo,
vocês também vão entender porque os

alunos me chamam de “professora
mitocôndria”. 

Aguardo vocês!!
 

 
"Seu futuro depende de muitas
coisas, mas principalmente de
você. Estudo, dedicação,
responsabilidade e ética são
imprescindíveis para o sucesso
e para tornar-se um excelente
profissional."

MENSAGEM

Bioquímica II
(2º Semestre)

DISCIPLINA



SANDRA MARA DA
ENCARNAÇÃO FIALA
RECHSTEINER

Sou graduada em Medicina Veterinária
pela (1995), e Mestrado em Veterinária

pela UFPel (1999), Doutorado sanduíche
em Ciências Veterinárias pela

UFRGS/Universidade de Leipzig na
Alemanha em 2004 e Pós-doutorado em

Reprodução Animal pela UFRGS em
2006. Fui professora substituta da

Faculdade de Veterinária da UFPel entre
2004 e 2005. Desde 2006 sou professora

do Departamento de Morfologia do
Instituto de Biologia.Em 2007 criei o

HISTOREP grupo de ensino, pesquisa e
extensão. Participo dos grupos de
pesquisa Cavalo Crioulo - UFPel,

REPROLAB-UFRGS e PROREP da
UNIPAMPA. Participo como orientadora e

professora, do Programa de Pós-
graduação em Medicina Animal: equinos
da UFRGS. Sou membro da Diretoria do

Colégio Brasileiro de Reprodução Animal,
do Conselho editorial da Editora da

Universidade Federal de Pelotas e da
Revista Brasileira de Reprodução Animal.

"Aproveitem todas as
oportunidades que a Faculdade
oferece, mas procurem ir além
disso. Estágios e bons
relacionamentos podem ser
importantes no futuro. Busque o
seu melhor e seja feliz!"

MENSAGEM

Histologia II
(2º Semestre)

DISCIPLINA

SANDRA.FIALA@UFPEL.EDU.BR



SÉRGIO JORGE

S E R G I O . J O R G E @ U F P E L . E D U . B R

Olá! Sou docentee da
disciplina de Clínica Médica
de Pequenos Animais I e II.
Desejo a todos um ótimo

estudo durante todo o curso.
Nos veremos no sétimo e

oitavo semestre com muita
dedicação no cuidado na
saúde dos cães e gatos!

Aguardo a todos.
 
 

 
"As disciplinas de Clínica de
Pequenos Animais I e II são
aguardadas por muitos alunos e
fazem parte das disciplinas
profissionalizantes. Pra chegar até
lá, é necessário ter um bom
embasamento de diversas outras
disciplinas igualmente importantes.
Afinal, os animais merecem toda
essa dedicação. Um ótimo estudo e
aguardo a todos no sétimo
semestre do curso."

MENSAGEM

Clínica Médica de Pequenos
Animais I

(7º Semestre)
      Cínica Médica de Pequenos

Animais II
(8º Semestre)

 
 

DISCIPLINAS



STEFANI MACARI

Olá, sou o Stefani Macari,
Zootecnista, professor no

Departamento de Zootecnia
na FAEM. Vamos nos

encontrar primeiramente na
disciplina de agrostologia e

posteriormente em Zootecnia
de Ovinos. Qualquer dúvida

estou à disposição.

"As disciplinas iniciais não são
as mais atraentes, mas não
desistam dos seus sonhos. A
Med Vet é uma excelente
profissão."

MENSAGEM

Agrostologia
(3º Semestre)

 
Zootecnia de Ovinos

(6º Semestre)
 

DISCIPLINAS

STEFANIMACARI@YAHOO.COM.BR



THOMAZ 
LUCIA JR.
THOMAZ.LUCIA@UFPEL .EDU.BR

Sou médico veterinário
formado na UFPel. Tenho
experiência na iniciativa

privada e fiz doutorado nos
EUA. Fui Diretor da

Faculdade de Veterinária.
 
 
 

 
"Sejam curiosos e busquem
informação sobre todas as
áreas do curso."

MENSAGEM

Fisiopatologia da Reprodução
(8º Semestre)

 

DISCIPLINA



WLADIMIR PADILHA
DA SILVA

Sou Médico Veterinário,
formado pela UFPel, com

mestrado em Ciência e
Tecnologia de Alimentos pela
UFPel e doutorado em Ciência

dos Alimentos pela USP.
Minha linha de pesquisa é em
Microbiologia de Alimentos,

prioritariamente com
identificação e caracterização

bioquímica e molecular de
micro-organismos patogênicos

de interesse em alimentos.
 

"Identificar o mais cedo
possível a área na qual
pretende atuar e procurar
estágios em bons laboratórios,
clínicas, etc."

MENSAGEM

Tecnologia de Produtos
de Origem Animal

(4ª Semestre)
 

DISCIPLINA

WLADIMIR.PADILHA2011@GMAIL.COM
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