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PLANO DE ENSINO 
 
FACULDADE:  FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA 
CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA Período: 5º  
DISCIPLINA: SEMIOLOGIA E CLÍNICA PROPEDÊUTICA  VETERINÁRIA Ano: 201 6 
CARGA HORÁRIA:  100 horas  

PRÉ-REQUISITO:       - SEMANAL:  5 horas (2 
horas teóricas; 3 horas 
práticas) 

TOTAL:  100 horas (40 
horas teóricas; 60 horas 
práticas) 

 
EMENTA 

Introdução ao estudo dos métodos e meios de exame clínico para o diagnóstico das 
doenças que acometem os animais domésticos. O sendo que o programa é direcionado 
para o ensino do exame do animal, incluindo as técnicas de pesquisa dos sinais e 
sintomas e a interpretação dos resultados obtidos.  
 

OBJETIVOS 
Ao final do curso o aluno deverá ser capaz de identificar e conhecer: 
   Métodos de abordagem e contenção dos animais; 
   Os métodos do diagnóstico clínico incluindo o plano geral do exame clínico dos animais 
domésticos com a execução dos exames subjetivos e objetivos, inclusive com noções da 
semiotécnica especial.  
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
- Introdução ao estudo da Semiologia;  
- Métodos de abordagem e contenção dos animais; 
- Plano geral do exame clínico dos animais domésticos; 
- Métodos do diagnóstico clínico; 
- Avaliação do estado geral e anamnese; 
- Termometria clínica; 
- Exame semiológico da pele, anexos e mucosas aparentes; 
- Exame semiológico dos vasos linfáticos e linfonodos; 
- Exame semiológico do sistema digestivo; 
- Exame semiológico do sistema respiratório; 
- Exame semiológico do sistema circulatório; 
- Exame semiológico do sistema urinário; 
- Exame semiológico do sistema genital masculino e feminino; 
- Exame semiológico da glândula mamária; 
- Exame semiológico do sistema nervoso e locomotor. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas teóricas e práticas, trabalhos de pesquisa bibliográfica, leitura e discussão de 
revistas científicas, jornais e outros textos, apresentação de seminários com temas 
previamente escolhidos, grupos de estudo dirigido com roteiros preparados pelo 
professor. 
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RECURSOS DIDÁTICOS 

Roteiros para acompanhamento das aulas teóricas e práticas elaborados pelo professor, 
sugestões de leituras e títulos para preparação de seminários, roteiros para estudo 
dirigido em grupo ou individual, previamente preparado pelo professor, quadro-negro, 
datashow, retroprojetor, vídeo e computador para exibição de CD. 

 
ATIVIDADES DISCENTES 

Avaliações escritas; Trabalhos em grupos e pesquisas; Trabalhos individuais; Relatórios 
de atividades simuladas. 
 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO  
1ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica. 
2ª Avaliação – 30 pontos distribuídos em prova teórica e trabalho. 
3ª Avaliação – 40 pontos distribuídos em uma avaliação de 20 pontos e 20 pontos da 
Avaliação Desempenho Acadêmico (ADA). 
Exame especial – 100 pontos. 
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