
 
 

 

PLANOS DE ESTUDOS INDEPENDENTES 
 

    ACADÊMICO:  

    CURSO: Medicina Veterinária 

    DISCIPLINA:Clínica Médica e Terapêutica de Animais de Grande Porte 

    PROFESSORES RESPONSÁVEIS: João Alberto Boechat da Rocha; 

                                                                   Giancarlo T. R. M. Coutinho. 

 

1) – CONTEÚDO BOVINOS: 

 

Introdução e semiologia de rebanhos. 

Alterações funcionais do sistema locomotor 

Afecções da pele.  

Doenças dos olhos. 

Afecções do sistema digestório, cavidade abdominal e do peritônio. 

Afecções do sistema circulatório, do sangue e dos órgãos hematopoiéiticos. 

Afecções das mamas. 

Afecções do sistema respiratório. 

Afecções do sistema urinário. 

Doenças metabólicas e carenciais. 

Afecções do sistema  nervoso 

 

 

2) – ATIVIDADES 

Provas, apresentação de seminários.          

Resolução de exercícios. 

Relatórios de aulas práticas 

Estudo dirigido 

 

 

3) – PROVAS 

Prova teórica 1 – RUMINANTES  (20 pontos): 20/04/2020, 7:20h – conteúdo: Introdução e 

semiologia de rebanhos, Alterações funcionais do sistema locomotor,  Afecções das Mamas,  Afecções 

da pele. 

 

Prova teórica 1 – EQUÍDEOS  (20 pontos):   22/04/2020, 9:10h – Conteúdo: Semiologia sistema 

locomotor, laminite, síndrome navicular , ferimentos perfurantes de sola e osteoartrites 

                                                                                                                                                  

Trabalho teórico 1 - RUMINANTES (5 pontos): 20/04/2020, 7:20h  – conteúdo:   Afecções do 

aparelho urinário dos ruminantes.  

 

Trabalho teórico – EQUÍDEOS ( 5 pontos): 15/04/2020, 9:10h trabalho em folha de papel almaço 

manuscrito: tema : tendinites 

 

UNIPAC – CENTRO UNIVERSITÁRIO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS 

Av. Juiz de Fora, 1100, Granjas Bethânia – JUIZ DE FORA/MG 
Telefax: (32) 2102-2102 



 

 

  

 

Prova teórica 2-  RUMINANTES (20 pontos): 29/06/2020, 7:20h  – conteúdo:   Afecções do sistema 

digestório, Doenças dos olhos, Afecções do sistema circulatório, do sangue e dos órgãos 

hematopoiéiticos, Afecções do sistema respiratório, Afecções do sistema urinário, Afecções do sistema  

nervoso.   

 

Prova teórica 2 – EQUÍDEOS (20 pontos): 24/06/2020, 9:10h conteúdo: Semiologia trato 

gastrointestinal, principais afecções do sistema gastrintestinal em equinos e principais patologias do 

sistema neurológico dos equinos. 

  

 

Trabalho teórico 2 - RUMINANTES (5 pontos): 29/06/2020, 7:20h  – conteúdo:   Afecções do 

sistema nervoso dos ruminantes.  

  

Trabalho teórico 2 – EQUINOS (5 PONTOS ): 17/06/2020 9:10h – Conteúdo : cólica equina 

 

“ Sempre mantenha contato com os representantes das turmas regulares para possíveis alterações de 

datas e/ou conteúdo das avaliações.” 

 

 

 

Juiz de Fora, 03 de março de 2020. 
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Professores Responsáveis 
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